ZLTO Ledenbijdragen 2019 leden met bedrijf
Basiscontributie
Sector-groottetarief (per nge)
o Akkerbouw
o Bloembollen
o Bomen en vaste planten
o Edelpelsdieren
o Fruitteelt
o Fruitteelt NFO-leden
o Glastuinbouw
o Konijnenhouderij
o Melkveehouderij
o Paardenhouderij
o Paddestoelenteelt
o Pluimveehouderij
o Roodvleesproductie
o Schapen- en geitenhouderij
o Varkenshouderij
o Vleeskalverhouderij
o Vollegrondstuinbouw
Overige sectortarieven (per bedrijf) :
o Verbrede landbouw
categorie 0-10%
categorie 10-50%
categorie 50% en meer
Als de som van de bovenstaande posten hoger is dan € 1.690,50, dan wordt het
meerdere niet in rekening gebracht.
Bijkomende posten
o Afdelingscontributie (geen BTW)
o Cultuurgroepen bomen en vaste planten
o CEMP bomen en vaste planten
o Toeslag biologische bedrijven (Biohuis en Bionext)
o Bijdrage Beurs Goes (per lid met >7 nge akkerbouw)
o Sectortoeslag varkenshouderij
o Innovatie/CEMP Vollegrondstuinbouw (per nge vollegrond, maximaal
500 euro)
o Abonnement De Kalverhouder (voor leden met vleeskalveren; 9% BTW)
o Vaktechniek Kalverhouderij (voor leden met vleeskalveren)
o Nieuwsvoorziening (internet en Nieuwe Oogst) (9% BTW)
Optie Extra abonnement Nieuwsvoorziening (9% BTW)

€
114,00
2,66
1,38
1,88
1,11
1,88
1,14
PM
2,66
2,66
2,66
1,88
2,66
2,66
2,66
PM
2,66
1,88

67,00
169,00
283,00

variabel
90,00
50,00
180,00
16,50
PM
1,20
30,00
60,00
120,50
120,50

LZTO Ledenbijdragen 2019 buitengewone leden
Basiscontributie Ex-bedrijfslid, Agribusinesslid, Sympathisant (geen BTW)
19,50
Afdelingscontributie (geen BTW)
Variabel
Optie Abonnement Nieuwsvoorziening (9% BTW)
120,50
Alle tarieven zijn in euro’s en exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.
Bij betaling per automatische incasso geldt een korting van 1% op de totale nota.
Leden die ZLTO hebben gemachtigd de gegevens op te vragen bij RVO ontvangen een korting
van 1% op de sector-groottetarieven met een maximum van € 15,00.

Ledenbijdragen 2019
Nieuwsvoorziening
Nieuwe Oogst is het verenigingsblad van ZLTO. Daarnaast verzorgt ZLTO veel nieuws en
informatie via digitale kanalen als de wekelijkse nieuwsbrief op maat. Nieuwsvoorziening is
onlosmakelijk verbonden met het lidmaatschap van de vereniging. Alle hoofdverantwoordelijke leden hebben één verplicht abonnement. Medeleden kunnen ook een abonnement
nieuwsvoorziening nemen. Dat is dus niet verplicht, en wordt verrekend met de contributienota voor het bedrijf. Voor buitengewone leden (ex-bedrijfsleden, agribusinessleden en
sympathisanten) is het abonnement op Nieuwe Oogst eveneens facultatief.
Korting bij automatische incasso en machtiging RVO
De betalingskorting van 1% procent op de totale nota ontvangt u als u ons heeft gemachtigd
de nota via een automatische incasso-opdracht te incasseren. Deze betalingswijze scheelt
ons werk, omdat de ontvangen betalingen niet één voor één hoeven te worden
geïdentificeerd.
Leden die ZLTO hebben gemachtigd ontvangen een korting van 1% op de areaalcontributie
met een maximum van € 15,00.
Tenaamstelling contributienota
De contributienota voor bedrijfsleden kan op naam van het bedrijf worden gesteld. Als u
meerdere bedrijven heeft, worden de bedrijven verzameld op één contributienota. De
sectorspecifieke contributie is per bedrijf berekend. De overige posten worden maar één keer
in rekening gebracht. Voor het bereiken van het maximale bedrijfscontributie wordt gekeken
naar de activiteiten van al uw bedrijven samen.
Als de situatie op het bedrijf is gewijzigd
U kunt hierover contact opnemen met de ZLTO Informatielijn. Samen met de medewerkers
wordt dan bekeken of de ledenbijdrage goed is berekend.
m diverse redenen is het van belang dat wij beschikken over de juiste gegevens over de
aard en de omvang van de agrarische activiteiten van onze leden. In de eerste plaats
kunnen wij de leden gericht informeren en uitnodigen voor bijeenkomsten met betrekking tot
de sectoren waarin men actief is. Verder zijn de gegevens van belang bij het bepalen van de
representativiteit van onze organisatie. Wij kunnen daarmee aantonen welk deel van de
sector wij vertegenwoordigen in de belangenbehartiging. Tenslotte gebruiken wij deze
gegevens voor de bepaling van de hoogte van de jaarlijkse bijdrage van de leden.
Het lidmaatschap van ZLTO heeft nadrukkelijk betrekking op de totale omvang van de
ondernemingen in de groene ruimte die het lid drijft en/of doet drijven (statuten art. 9). Dit
kunnen afzonderlijke unieke bedrijfsnummers zijn waarvoor een aparte machtiging kan
worden afgegeven, maar ook vennootschappen of andere rechtspersonen waarvoor u
(mede)verantwoordelijkheid draagt.
Het is ook mogelijk dat er naar uw idee teveel op de contributienota staat. Bedenk hierbij dat
wordt uitgegaan van de situatie in mei 2018. Indien u onterechte posten op de contributienota aantreft, kunt u dit bespreken met de Informatielijn. Bij twijfel wordt bovendien advies
gevraagd van de plaatselijke ZLTO-afdeling. Indien wijzigingen leiden tot substantiële
aanpassing van de te betalen contributie (meer dan 25 euro) wordt de wijziging verwerkt tot
een nieuwe nota. De oude nota vervalt dan en eventueel reeds betaalde contributie wordt
terugbetaald.
Bij bedrijfsbeëindiging wordt in onderling overleg bepaald hoe we met de contributie omgaan.
Varkenshouderij en glastuinbouw
Voor de hoogte van de ledenbijdragen voor varkenshouderij vindt nog overleg plaats met de
Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV). Voor glastuinbouw wordt nog overlegd met
LTO Glaskracht Nederland. Om deze reden zijn de tarieven voor deze sectoren nog niet
definitief vastgesteld.

Opzegging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap is natuurlijk mogelijk. Het is zaak om dit schriftelijk te doen,
en wij verzoeken u vriendelijk om de reden(en) te vermelden. De opzegging moet minimaal 4
weken voor het einde van het jaar binnen zijn en gaat in per 1 januari van het volgende jaar.
Bij opzegging na deze termijn bent u nog het hele jaar lid en dient dus ook de contributienota
2019 volledig te betalen.

