
 

 

 

Teeltjaar 2019 

Gasunie-tarievenlijst  

Meewerkvergoedingen t.b.v. vestigen recht van opstal 

Afsluitvergoeding zakelijk recht €  3,42 per m2 belemmerende strook (minimaal € 1000,-) 

Meewerkvergoeding werkstrook (aanleg) €  1,37 per m2 werkstrook (minimaal € 100,-) 

Efficiëntiepremie eigenaar 20% 20% van de “afsluitvergoeding zakelijk recht” mits de 
eigenaar de overeenkomst binnen 6 weken na de  
aanbieding tekent 

Efficiëntiepremie gebruiker 20% 20% van de “afsluitvergoeding zakelijk recht” mits de 
gebruiker de “Overeenkomst met gebruiker” 
binnen 6 weken na de aanbieding tekent  

Efficiëntiepremie eigenaar/gebruiker 20% 20% van de “afsluitvergoeding zakelijk recht” mits de 
eigenaar/gebruiker de overeenkomst binnen 6 weken 
na de aanbieding tekent 

Voorschot gewassenschade € 0,05 Per m2  werkstrook benodigd bij aanleg gasleiding 

 

Meewerkvergoeding t.b.v. werkzaamheden aan bestaande leiding 

Meewerkvergoeding werkstrook (beheer) € 0,68 per m2 werkstrook (minimaal € 100,-) 

Voorschot gewassenschade € 0,05 Per m2  werkstrook  

 

Gewassentarieven per m2  

Weide, gras- en hooiland  € 0,24 Gras, start constructie  na 1 juli € 0,16 

 Gras, start constructie  na 1 september € 0,09 

Tarwe € 0,21 Suikerbieten € 0,33  

Rogge € 0,09  Consumptieaardappelen € 0,60 

Gerst  € 0,17 Zetmeelaardappelen € 0,37 

Snijmaïs € 0,25 Koolzaad € 0,17 

Korrelmaïs € 0,21 Haver € 0,11 

Verpleegkosten grasland € 0,09 Inzaaikosten grasland incl. bemesting € 0,04 

Vergoeding mensuren € 33,50   

Machine uren grasland incl. bestuurder € 72,-   

Machine uren bouwland incl. bestuurder € 79,50   

De gewassentarieven zijn voorschottarieven. Bij aantoonbare hogere opbrengsten per m2  zal een nabetaling  
plaatsvinden. 
 

Vergoeding bijbehoren  

Soort vergoeding Begunstigde Bedragen 

Eenmalige recognitie Eigenaar         €  555           
afsluiterkooi of groep                

Voorschot     Bouwland Grasland 

vermogensschade Eigenaar   € 1.775 tot € 3.200 € 1.425 tot € 2.325 
afsluiterkooi                  

Afkoop "kleine bijbehoren"   stand Bouwland Grasland 

 1/3 eigenaar goed € 1.220 tot € 1.850 € 800 tot € 1.250 

  2/3 gebruiker matig  € 1.850 tot € 2.650 € 1.250 tot € 1.625 

    slecht € 3.300  tot € 4.550 € 1.625 tot € 2.500 

    z.slecht € 3.900 tot € 5.150 € 2.050 tot € 3.525 

 
De op dit blad genoemde tarieven gelden enkel en alleen in combinatie met de tussen LTO Nederland 

en Gasunie in 2020 overeengekomen zakelijk recht voorwaarden. 


