
       

 

 
 
Beste Glastuinbouwondernemers, 
 
Goed nieuws! Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft eind september 
de Verbindend Verklaring afgegeven voor het onderzoeksprogramma Kennis in je Kas. Daarmee kan 
de sectorbrede financiering van het gewasoverstijgende onderzoek voor de innovatieprogramma’s 
Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid de komende 
jaren doorgaan.  
 
Alle glastuinders betalen mee 
U bent verbonden aan het onderzoeksprogramma via de Verbindend Verklaring of uw afzetvereni-
ging. Dit betekent dat alle glastuinders in Nederland meebetalen aan de toekomst van de glastuin-
bouw. Gewasoverstijgende innovaties dragen bij aan versteviging van het concurrentie- en continuï-
teitsperspectief van de Nederlandse glastuinbouw. En dat is beslist goed nieuws! 
 
De overheid verdubbelt  
Eind 2018 was het restbudget van het programmafonds glastuinbouw besteed. Dus moet de sector 
vanaf 2019 zelf zorgdragen voor financiering van gewasoverstijgend onderzoek binnen de drie ge-
noemde programma’s. Dankzij de brede steun via de brancheorganisaties en de Verbindend Verkla-
ring van Kennis in je Kas kan het programma beschikken over ongeveer € 3 miljoen aan sectormid-
delen per jaar. Deze wordt verdubbeld door het ministerie van LNV, waardoor er jaarlijks in totaal 
dus ongeveer € 6 miljoen beschikbaar is. Een hoog rendement op uw investering. De telersbijdrage 
is € 350,- per hectare per jaar, conform de keuze van Ondernemersgroep KijK. De bijdrage KijK be-
treft de gespecialiseerde glastuinbouw, inclusief aardbeien onder glas, maar exclusief fruit, bomen 
en vaste planten onder glas, buitenbloemen en broeierij van onder andere tulp, hyacint, narcis en 
krokus. 
 
Ondernemers aan het stuur  
Maar wat is Kennis in je Kas en wat betekent het voor u als ondernemer? Bij het onderzoekspro-
gramma Kennis in je Kas zit de ondernemer aan het stuur. Het is van én voor ondernemers.  
De uitvoeringsorganisatie is ingericht door middel van een onafhankelijke Stichting Kennis in je Kas, 
waarvan de Programmaraad KijK het bestuur vormt. De Programmaraad gaat over de hoofdlijnen 
van het onderzoek, het financieel beheer en de honorering van projecten. Kennis in je Kas is een 
stichting voor alle Nederlandse telers en wordt gefaciliteerd door Glastuinbouw Nederland. De in-
ning van de telersbijdrage is neergelegd bij een extern administratiekantoor, AVZ Administraties, 
zodat bedrijfs- en persoonsgegevens vertrouwelijk blijven. 
 

 
Afbeelding 1. Programmaraad Kennis in je Kas 



       

 

 
 
 
Raadpleging 
In het voorjaar van 2017 hebben ondernemers hun mening geven over de voortgang en financiering 
van de drie innovatieprogramma’s Kas als Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en 
Glastuinbouw Waterproof. In een representatieve peiling gaf ruim 90% van de respondenten aan dat 
voortzetting van deze programma’s noodzakelijk is en 87% toonde zich bereid mee te betalen. Als 
voorwaarde werd onder andere wel gesteld dat alle glastuinbouwbedrijven moeten meebetalen. In 
een later stadium is op verzoek van LNV ook nog een representativiteitstoets uitgevoerd. Daarmee is 
aan de gestelde voorwaarden van het ministerie voldaan, om medefinanciering door de overheid te 
realiseren. 
 
Totstandkoming 
In samenwerking met GroentenFruitHuis, Royal FloraHolland en Glastuinbouw Nederland is vervol-
gens de Ondernemersgroep Kennis In je Kas (KijK) gevormd door 26 ondernemers, met als doel de 
uitkomsten en voorwaarden uit de enquête gezamenlijk te vertalen in een nieuwe, breed gedragen 
aanpak. De Ondernemersgroep KijK is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle afzetverenigin-
gen voor glasgroente, vrije afzet en leden van Royal FloraHolland en Plantion. Uitgangspunt is dat 
de ondernemers aan het stuur zitten, wat ook vastgelegd is in de statuten van stichting KIJK. 
 
Door deze ondernemers is in de eerste helft van 2018 een advies opgesteld over de wijze van finan-
ciering, de hoogte van het bedrag per hectare, de inhoud van de programma’s en de toekomstige 
aansturing. Om ook de niet bij de brancheorganisaties aangesloten glastuinbouwbedrijven bij de fi-
nanciering van Kennis in je Kas te betrekken, en gelet op het feit dat de gehele glastuinbouwsector 
baat heeft bij de kennis uit dit onderzoek, is bij het ministerie van LNV een verzoek om Verbindend 
Verklaring ingediend.  
Leden van Brancheorganisatie Groenten en Fruit zijn NFO, GroentenFruitHuis, Glastuinbouw Neder-
land en LTO vakgroep vollegrond; de leden van Brancheorganisatie Sierteelt zijn KAVB, VGB, Royal 
FloraHolland, Glastuinbouw Nederland en LTO vakgroep bomen en vaste planten. 
 
De factuur 
Bij deze brief zit de factuur voor de verplichte bijdrage aan Kennis in je Kas. Vanwege de beschik-
baarheid van de juiste adressen vindt deze facturatie getrapt plaats. U kunt dus eerder een factuur 
in de bus krijgen dan uw buurman. De bedragen verschillen uiteraard per bedrijfsgrootte.  
 
Voor vragen over Kennis in je Kas verwijzen wij naar de website (www.kennisinjekas.nl). Mocht u 
vragen hebben over de nota, neemt u dan contact op met administratiekantoor AVZ uit Wateringen: 

 Telefoonnummer: 06 - 21 48 09 72 

 Email: kijk@avzadministraties.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: de informatie op dit blad heeft een informatief karakter. Voor een volledig overzicht van 
de voorschriften inzake de verplichte registratie, gegevensverstrekking en de verplichte financi-
ele bijdragen wordt verwezen naar de betreffende regelingen op de website. 

 

http://www.kennisinjekas.nl/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/kennis-in-je-kas/

