LIDMAATSCHAPSTARIEVEN 2021
HollandBIO is een privaat gefinancierde vereniging. Elke
onderneming1 die actief is op het brede terrein van de
biotechnologie kan lid worden van HollandBIO. Bedrijven
die biotechnologie toepassen, maar ook ondernemingen
die ondersteunende diensten leveren. Voor bepaling van
de contributie wordt onderscheid gemaakt tussen
biotechnologie leden en geassocieerde leden.2

Biotechnologie leden

Biotechnologie leden
Biotechnologie leden zijn bedrijven die biotechnologische
activiteiten uitvoeren in het primaire proces. Tot het primaire
proces behoren technieken waarbij gebruikt gemaakt wordt van
organismen zoals planten, dieren, schimmels en bacteriën of
van onderdelen van deze organismen, voor de ontwikkeling van
nieuwe producten of technologie op het gebied van gezondheid,
voeding, landbouw, industrie en milieu. Bedrijven die onderdelen
van dit proces uitvoeren zijn biotechnologie leden.
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Het lidmaatschapstarief is gebaseerd op de door de Nederlandse
vestiging(en) gerealiseerde omzet in 2019. Indien de omzet lager
is dan € 25 miljoen, dan wordt de contributie gebaseerd op het
aantal werknemers in Nederland op 1 januari 2021. Een bedrijf
dat na 1 januari 2016 is opgericht, ≤6 medewerkers in dienst
heeft en nog geen omzet genereert, wordt gerekend tot startup.
Geassocieerde leden
Geassocieerde leden zijn ondernemingen1 die ondersteunende
diensten aan biotechnologie bedrijven verlenen, zoals bijvoorbeeld
huisvesting, advies- en advocatenkantoren. Deze diensten hoeven
niet het belangrijkste onderdeel van de business van het bedrijf te
zijn. Het lidmaatschapstarief is gebaseerd op aantal werknemers
in Nederland.
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Het verenigingsjaar van HollandBIO loopt van 1 januari tot
en met 31 december. Voor alle leden geldt dat het lidmaatschap
behoudens tijdige opzegging telkens voor de termijn van een
jaar wordt verlengd. Er geldt een opzegtermijn van drie
maanden, dus uiterlijk voor 1 oktober.
1

Onderneming in de zin van de BTW, bij twijfel graag contact opnemen met het HollandBIO bureau.

2

Het HollandBIO bestuur beslist over de toelating en het type lidmaatschap.

3

Contributie
20213

Groep

Contributie
20213

<15

G1

€ 1.875

<50

G2

€ 3.700

<100

G3

€ 6.096

>100

G4

€ 7.816

	De contributie wordt jaarlijks aangepast met het inflatiepercentage zoals vastgesteld door het CBS over de periode van 1 oktober t/m 30 september van
het voorafgaande jaar, met een minimum van 0%.
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