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Contributieregeling 2023 
 

De contributie1 bestaat uit een vast basisbedrag vermeerderd met een toeslag per hectare. 

Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij u minimaal vier weken voor einde 

kalenderjaar opzegt. Als u nu lid wordt, krijgt u de eerste twee jaar van het lidmaatschap maar liefst 

€ 100,00 korting! Per jaar! 
 

1. Hoofdlid 

Inclusief abonnement op De Landeigenaar. Het hoofdlidmaatschap wordt zonder schriftelijke 

opzegging (4 weken voor einde kalenderjaar) automatisch verlengd met één kalenderjaar. 
 

Basisbedrag: 

Totaal aantal hectares Eigenaar -

gebruiker 2 

Bos-natuur- en 

landgoedeigenaren en 

verpachters 

tot 25 ha € 221,00 € 411,00 

26-50 ha € 262,00 € 499,00 

51 – 100 ha € 262,00 € 588,00 

101 – 200 ha € 262,00 € 668,00 

201 -500 ha € 262,00 € 747,00 

500 – 1.000 ha € 262,00 € 831,00 

Meer dan 1.000 ha € 262,00 € 905,00 
 

Hectaretoeslag: 

‒ landbouwgrond in eigen gebruik (agrarisch) € 0,91 

‒ erfpacht, bloot eigendom en vruchtgebruik € 0,91 

‒ bos en/of natuur € 2,64 

‒ verpacht bezit € 4,41 

‒ bijdrage VBNE per ha bos en/of natuur € 0,72 
 

2. Medelid 

Inclusief een abonnement op De Landeigenaar.       € 218.00 

Het medelidmaatschap wordt zonder schriftelijke opzegging (4 weken voor einde 

kalenderjaar) automatisch verlengd met één kalenderjaar. 
 

Hoofdleden die € 500,00 of meer aan contributie bijdragen kunnen gratis één of meer 

medeleden opgeven (maximaal 4): vanaf € 500,00 tot € 1.000,00 één gratis medelid; 

vanaf € 1.000,00 tot € 1.500,00 twee gratis medeleden etc. Een medelid is zelf geen 

eigenaar van landelijke eigendommen. 
 

3. Begunstiger 

Uitsluitend personen die geen eigenaar zijn van landelijke eigendommen.  € 218,00 

Inclusief abonnement op De Landeigenaar. 
 

4. Abonnement De Landeigenaar 

Los abonnement (incl. gratis digitaal abonnement)  € 49,95 

Digitaal abonnement  € 39,95 

Studentenabonnement (incl. gratis digitaal abonnement) € 27,70 

Studenten digitaal abonnement  € 21,85 

Los nummer  € 13,75 
 

5. Opcenten 

De provinciale vereniging in Utrecht heft naast de landelijke contributie provinciale 

opcenten ter versterking van de provinciale belangenbehartiging.  

Meer informatie via het UPG. 

 
1 Als een bedrijf vanuit zakelijk perspectief lid is van de FPG, is de contributie aftrekbaar als bedrijfskosten.  
2 Dit lage basisbedrag geldt alleen indien men uitsluitend landbouwgrond in eigen gebruik bezit. 


