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Opbouw nota
1. Welke tarieven gelden er in 2019?
Onderstaand de tarieven zoals die voor 2019 zijn vastgesteld.
Contributie leden met bedrijf
Basiscontributie
Korting Historisch vermogen
Netto basiscontributie
Sector-groottetarief (per nge)
o Akkerbouw
o Bloembollen
o Boomkwekerij en vaste planten
o Edelpelsdieren
o Fruitteelt
o Fruitteelt NFO-leden
o Glastuinbouw (bedrijven<2500 m2)
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

479,50
-365,50
114,00
2,66
1,38
1,88
1,11
1,88
1,14
1,88
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

Is de som van de bovenstaande posten hoger is dan € 1.690,50, dan wordt het meerdere
niet in rekening gebracht. Heeft u ZLTO gemachtigd om de arealen op te vragen bij RVO,
dan geldt op bovenstaande sector-grootte tarieven een korting van 1% met een maximum
van 15 euro.

Bijkomende posten
o Afdelingscontributie (geen BTW)
o Cultuurgroepen bomen en vaste planten (per lid >15 nge)
o CEMP bomen en vaste planten (per lid >15nge)
o Toeslag biologische bedrijven (Biohuis en Bionext)
o Bijdrage Beurs Goes (per lid met >7 nge akkerbouw)
o Sectortoeslag BO Akkerbouw (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)
o Vaktechniek Kalverhouderij (voor leden met vleeskalveren)
o Nieuwsvoorziening (internet en Nieuwe Oogst) (9% BTW)
Optie
Extra abonnement Nieuwsvoorziening (9% BTW)

variabel
90,00
50,00
180,00
16,50
25,10
PM
1,20
30,00
60,00
120,50
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.
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Contributie buitengewone leden
Basiscontributie
Ex-bedrijfslid, Agribusinesslid, Sympathisant (geen BTW)
Afdelingscontributie (geen BTW)

19,50
Variabel

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.
2. Welke gegevens zijn gebruikt voor het berekenen van de nota?
De voor de nota benodigde bedrijfsgegevens zijn gebaseerd op de Landbouwtelling 2018.
Alle (Nederlandse) activiteiten, bedrijven en vestigingen dienen te worden opgegeven. Deze
gegevens ontvangen we voor de meeste leden rechtstreeks van de RVO middels een
machtiging. De overige leden hebben hun gegevens met de areaal opgave kunnen
controleren en/of opgeven.
Leden die ZLTO hebben gemachtigd om de gegevens bij RVO op te vragen krijgen met
ingang van 2019 een korting van 1% op de areaalcontributie met een maximum van 15 euro.
Terug naar de vragenlijst
3. Wat gebeurt er als ik het contributieplafond bereik?
De basiscontributie en de sectorspecifieke contributie worden bij elkaar opgeteld (met
uitzondering van de bijkomende posten voor akker- en tuinbouw). Als het totaalbedrag boven
de € 1.690,50 uitkomt, dan is het contributieplafond van toepassing. Dit geldt ook als u
meerdere bedrijven of vestigingen heeft. Alles boven dat bedrag wordt weer van de rekening
afgetrokken (“aftopping”). Niet alle contributieposten tellen mee voor het contributieplafond.
Deze zijn in het tarievenoverzicht gerangschikt onder de kopjes ‘bijkomende posten’ en
‘optie’.
Terug naar de vragenlijst
4. Waarom zijn er sectortoeslagen?
De vakgroepen hebben geoordeeld dat bepaalde activiteiten in het belang van de sector
voortgang moeten vinden. In verband met de opheffing van de Productschappen dreigden
deze te verdwijnen. Voor de Beurs Goes voor de akkerbouw en de vaktechniek, innovatie en
CEMP (Coördinator Effectief Middelen Pakket) voor de tuinbouw zijn afgelopen jaren extra
tarieven geïntroduceerd. De toeslag voor de Brancheorganisatie Akkerbouw voor leden met
meer dan 7 nge akkerbouw bedraagt dit jaar € 25,10.
De vakgroep Vollegrondstuinbouw heeft gekozen voor een sectortoeslag per nge. Bij
vollegrond tuinbouw is de innovatie/herinirichting rondom de gewasgroepen inbegrepen en is
de toeslag gemaximeerd op 500 euro. Hierbij moet worden aangetekend dat aardbeien
onder glas met ingang van 2019 onder de sector glastuinbouw vallen.
Met betrekking tot glastuinbouw zijn afspraken gemaakt met de vereniging Glastuinbouw
Nederland. Leden met 2500 m2 of meer glastuinbouw zijn tevens lid van Glastuinbouw
Nederland en voor hen is de contributieregeling van Glastuinbouw Nederland van
toepassing. Hierover zijn zij eerder geïnformeerd. Tot 2500 m2 glastuinbouw is de normale
contributieregeling van ZLTO van toepassing.
Voor de tarieven varkenshouderij zijn afspraken gemaakt met de Producentenorganisatie
Varkenshouderij (POV) en LTO Nederland. Het gaat hierbij om het tarief per nge en een
sectortoeslag varkenshouderij. Het nge-tarief wordt bepaald door een tarief voor landelijke
sectorale belangenbehartiging door de POV en een tarief voor de intersectorale
belangenbehartiging door LTO Nederland (landelijk en internationaal). Deze tarieven zijn nog
niet defintief vastgesteld, daarom is het sector/grootte tarief voor varkenshouderij met ‘PM’
aangeduid. Een tweede element is de sectortoeslag varkenshouderij die nodig is om te
voldoen aan de afspraak met POV dat overal in Nederland dezelfde contributie van
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toepassing is voor de varkenshouderij. Afgesproken is dat ZLTO-leden één contributienota
krijgen van ZLTO, en leden die uitsluitend lid zijn bij POV op dezelfde basis worden
gefactureerd door POV.
Terug naar de vragenlijst
5. Hoe kan ik mijn gewassen en veestapel omrekenen naar Nederlandse Grootte
Eenheden?
Wageningen Economic Research heeft de omrekenfactoren van oppervlaktes gewassen en
aantallen dieren naar Nederlandse Grootte Eenheden (nge) speciaal voor LTO berekend. De
nge wordt niet meer gebruikt in de statistieken, maar is nog steeds de meest geschikte
wegingsfactor om in de verschillende sectoren de gewassen en dierhouderij met elkaar te
vergelijken.
Let op: bij akkerbouw, bomen en vaste planten en vollegrondsgewassen zijn de arealen
weergegeven in aren en bij glastuinbouwgewassen in vierkante meters. De factoren
afgerond op vijf cijfers achter de komma. Op de contributienota kunt u zien welke ngewaarde de door u opgegeven gewassen en diersoorten vertegenwoordigen.
Terug naar de vragenlijst
6. Welke gewassen en diersoorten behoren tot welke sector?
De indeling in sectoren die de ZLTO hanteert wijkt iets af van de indeling die het LEI heeft.
Hieronder is de lijst met ZLTO-sectoren weergegeven. Klik op de naam van een sector om te
kijken welke diersoorten of gewassen onder deze sector horen.
Sector
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Omschrijving
Melkveehouderij
Kalfsvleesproductie
Roodvleesproductie
Varkenshouderij
Pluimveehouderij
Schapenhouderij
Konijnenhouderij
Edelpelsdieren
Glastuinbouw
Boomteelt en vaste planten
Paddenstoelen
Bollen
Vollegrondstuinbouw
Fruitteelt
Akkerbouw
Ruwvoer (nultarief)
Verbrede landbouw
Geitenhouderij
Paardenhouderij
Terug naar de vragenlijst

7. Ik heb meer dan één bedrijf. Hoe wordt de contributie berekend?
Als van u meerdere bedrijven bij ons bekend zijn, staan alle 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 contributieplafond
wordt gekeken naar de activiteiten van al uw bedrijven gezamenlijk.
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Terug naar de vragenlijst
Tarieven
8. Zijn de tarieven ten opzichte van vorig jaar veel veranderd?
De netto basiscontributie is met 10,50 euro verhoogd. Voortaan wordt via een korting op de
contributienota inzichtelijk gemaakt voor de leden dat er historisch vermogen in de
vereniging wordt gestoken. In 2019 is de basiscontributie vastgesteld op € 479,50 en wordt
daarop tegelijkertijd € 365,50 in mindering gebracht als korting historisch vermogen.
De meeste sectortarieven zijn gelijk gebleven, alleen voor de BO Akkerbouw is deze
verhoogd naar € 25,10. De tarieven voor varkenshouderij zijn op dit moment nog niet formeel
vasgesteld.
In overleg met de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) is met ingang van 2019 een
kortingsregeling ingevoerd voor ZLTO-leden die tevens lid zijn van de NFO. Fruittelers
betalen een reguliere contributie van € 1,88 per nge en dubbelleden krijgen over de fruitteeltarealen een korting van € 0,74 per nge.
Terug naar de vragenlijst
9. Worden alle tarieven door ZLTO vastgesteld?
Bestuur en algemene vergadering van ZLTO zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van
de tarieven. Op de nota staan ook posten waarover afspraken zijn gemaakt met andere
organisaties. De hoogte van de afdelingscontributie wordt vastgesteld in de afdeling.
Terug naar de vragenlijst
10. Wat zijn de achtergronden van de overige sectortarieven?
Verbrede of multifunctionele landbouw: ZLTO levert veel inspanningen op het gebied van de
collectieve belangenbehartiging voor de verbrede landbouw. De portefeuillelijn Verbrede
Landbouw (ook wel multifunctionele landbouw) functioneert op gelijke wijze als een gewone
vakgroep, er is geïnvesteerd in gespecialiseerde menskracht om zaken voor elkaar te
krijgen. Er is dus alle reden om dat terug te laten komen in een contributietarief voor deze
sector. Als grondslag voor de contributieheffing wordt uitgegaan van het aandeel dat de
verbrede landbouw uitmaakt van het inkomen, dit sluit aan bij de opgave in de meitelling. Er
zijn drie categorieën, te weten minder dan 10%, 10 tot 50% en meer dan 50%. Voor
energieproductie en –besparing, niet-agrarisch loonwerk voor derden, agrarisch natuur- en
landschapsbeheer, aquacultuur en imkers wordt geen verbredingscontributie gerekend.
Op het gebied van de zorglandbouw heeft ZLTO een nauwe samenwerking met de Federatie
Landbouw en Zorg Nederland. Deze organisatie draagt de zorg voor de bedrijfsvoering ten
behoeve van kwaliteit, website, nieuwsbrief, klachtenregeling e.d. Leden met een
zorgboerderij, aangesloten bij de Federatie ontvangen hiervoor rechtstreeks een nota van
deze organisatie.
Cultuurgroepen bomen en vaste planten: leden met bomen en/of vaste planten (minimaal 15
nge) hebben te maken met een bijdrage voor de cultuurgroepen. Er zijn zes cultuurgroepen
die activiteiten ontwikkelen voor de leden met de betreffende cultuur. Ook in 2019 wordt
daarvoor een bedrag van 90 euro berekend. Dit bedrag geldt ook wanneer het lid meerdere
culturen heeft.
Biologische bedrijven: alle ZLTO-leden die staan geregistreerd bij SKAL krijgen de ‘toeslag
biologische bedrijven’ in rekening gebracht. De toeslag is bedoeld voor de financiering van
een aantal activiteiten van Biohuis en Bionext. ZLTO, LLTB en LTO-Noord maken jaarlijks
afspraken over de activiteiten en projecten waar deze gelden voor worden ingezet.
Terug naar de vragenlijst
11. Er staat geen snijmaïs en grasland op de nota, terwijl ik dat wel op het bedrijf heb. Hoe
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zit dat?
Snijmaïs en grasland behoren tot het zogenaamde ‘ruwvoer’. In de nge-waarde van
graasdieren (koeien, schapen, geiten en paarden) is een zekere mate van ruwvoerproductie
al meegenomen. Alleen als een bedrijf meer ruwvoer produceert dan voor de eigen behoefte
nodig is, tellen snijmaïs en grasland mee. Er is dan sprake van een zogenaamd
‘ruwvoeroverschot’. Bij ZLTO hebben we dat niet per bedrijf berekend, maar is de totale
veestapel aan graasdieren bij ZLTO-leden afgezet tegen de totale productie aan
ruwvoergewassen. Daaruit blijkt dat op ZLTO-schaal er geen ruwvoeroverschot is. Dat
betekent dat er geen contributie over hoeft te worden betaald. Dat is dus ook het geval als u
helemaal geen vee op uw bedrijf heeft.
Terug naar de vragenlijst
Abonnementen
12. Ik wil geen Nieuwe Oogst meer. Kan dat?
Nieuwe Oogst is het verenigingsblad van ZLTO. Nieuwsvoorziening is onlosmakelijk
verbonden met het lidmaatschap van de vereniging. Alle hoofdverantwoordelijke
bedrijfsleden hebben één verplicht abonnement, deze kan dus niet worden opgezegd.
Medeverantwoordelijke leden en buitengewone leden (ex-bedrijfsleden, agribusinessleden
en sympathisanten) kunnen ook facutatief een abonnement nieuwsvoorziening nemen. Wilt
u uw facultatieve abonnement opzeggen, dan kunt u dat bij de ZLTO Informatielijn of
ledenzaken@zlto.nl laten veranderen. Dit abonnement is per half jaar opzegbaar, dus per 30
juni 2019 en 31 december 2019.
Terug naar de vragenlijst
13. Een medeverantwoordelijk lid wil ook een abonnement op Nieuwe Oogst. Kan dat?
Ja. Het is mogelijk om als bedrijf meerdere abonnementen te hebben, en deze te laten
bezorgen op evenzoveel verschillende adressen van medeverantwoordelijke leden. De
kosten hiervan zijn gelijk aan de “Nieuwsvoorziening”, en worden verrekend via de
contributienota van het bedrijfshoofd.
Terug naar de vragenlijst

14. Waarom betaal ik voor een abonnement op De Kalverhouder en vaktechniek?
De Kalverhouder is het verenigingsblad van de Vereniging van Vleeskalverhouders (VVK).
ZLTO werkt samen met deze vereniging en daarbij is overeengekomen dat alle ZLTO-leden
met vleeskalveren een abonnement op De Kalverhouder krijgen, waarvoor via de
contributienota van de ZLTO 30 euro wordt betaald. De VVK organiseert tevens
vaktechnische bijeenkomsten en daarvoor wordt 60 euro in rekening gebracht bij alle
abonnees van De Kalverhouder.
Terug naar de vragenlijst
Wijzigen van de nota
15. Bij wie kan ik terecht met vragen over mijn contributienota?
U kunt tijdens kantooruren bellen met de ZLTO-Informatielijn, op nummer 073-217 33 33. De
medewerkers van de informatielijn verzorgen tevens de ledenadministratie en weten alles
over de contributieregeling. Mailen kan ook, op adres ledenzaken@zlto.nl.
Terug naar de vragenlijst
16. De bedragen op de nota zijn niet goed. Kan dat nog gewijzigd worden?
De antwoorden op de vragen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld.
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Samen met de medewerkers van de ZLTO-Informatielijn wordt bekeken of bedragen
inderdaad niet goed zijn berekend.
Het is mogelijk dat u meer activiteiten heeft dan vermeld staan op de contributienota. Om
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. In de tweede plaats 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 (UBN’s) 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 teveel op de contributienota staat. Bedenk hierbij dat wordt
uitgegaan van de situatie op 1 mei 2018. Indien u naar uw mening onterechte posten op de
contributienota aantreft, kunt u dit bespreken met de Informatielijn. Bij twijfel wordt 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.
Terug naar de vragenlijst
17. De tenaamstelling van de nota is niet goed. Kan dat nog gewijzigd worden?
De contributienota is op naam van het (hoofdverantwoordelijk) lid of van het bij ons bekende
bedrijf gesteld, ter attentie van het bijbehorende bedrijfshoofd. Als de tenaamstelling van het
bedrijf niet correct is, dan kunt u dat laten aanpassen. De tenaamstelling van het
bedrijfshoofd kan alleen gewijzigd worden als een van de medeverantwoordelijke leden
diens plaats inneemt of lid wordt. Na wijziging ontvangt u een nieuwe nota. De oude nota
wordt gecrediteerd en eventueel reeds betaalde contributie wordt terugbetaald. De wijziging
moet binnen tien dagen na ontvangst van de nota bij de Informatielijn worden gemeld.
Terug naar de vragenlijst
18. Op mijn nota staat dat ik de maximale areaalcontributie moet betalen. Daar ben ik het
niet mee eens. Kan daar iets aan gedaan worden?
Alle bedrijfsleden zijn verplicht om bij de ZLTO opgave te doen van alle gewassen, dieren en
verbrede activiteiten die worden ondernomen, op alle bedrijven waar deze leden belangen in
hebben. Heeft u geen opgave gedaan, dan kunnen wij u aanslaan voor de maximale
areaalcontributie. U kunt dit herstellen door alsnog de juiste gegevens van uw
onderneming(en) bij de ledenadministratie aan te leveren.
Terug naar de vragenlijst
19. Mijn bedrijf is beëindigd. Moet ik nu toch de hele contributie betalen?
Aan de hand van de datum van bedrijfsbeëindiging wordt in onderling overleg bepaald hoe
we met de contributie omgaan. In de meeste gevallen wordt het bedrijf ‘ontkoppeld’ van het
lid, die vervolgens een nieuwe nota ontvangt, meestal op basis van een ex-bedrijfslidmaatschap. In de meeste gevallen wordt de plaatselijke afdeling om advies gevraagd bij de
beoordeling of daadwerkelijk sprake is van een bedrijfsbeëindiging. Dit om misbruik van deze
bijzondere regeling te voorkomen.
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Terug naar de vragenlijst
20. Het bedrijfshoofd is onlangs overleden. Wat gebeurt er nu met de contributienota?
Bij overlijden wordt in onderling overleg met een van de nabestaanden bepaald hoe we met
de contributie omgaan. Indien gewenst gaat het lidmaatschap (tijdelijk) over op de erven van
het overleden lid. De tenaamstelling van de nota wordt dan gewijzigd, er komt een nieuwe
nota, de oude nota wordt gecrediteerd en eventueel reeds betaalde contributie wordt
terugbetaald. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap bij overlijden is uiteraard ook
mogelijk.
Terug naar de vragenlijst
Betaling van de nota
21. Wat gebeurt er als ik mijn nota niet betaal?
Bij betalingsproblemen verzoeken wij u om tijdig contact op te nemen met de ZLTOInformatielijn. Als u de nota binnen de gestelde betalingstermijn niet of niet volledig betaalt,
zullen wij u een betalingsherinnering verzenden. Volhardt u uiteindelijk in niet-betalen, dan
schakelen wij in overleg met de plaatselijke afdeling een gerechtsdeurwaarder in, om
namens ons én de plaatselijke afdeling tot inning van de nota te komen. De
deurwaarderskosten en de wettelijke rente op de vordering zijn dan voor uw rekening.
Terug naar de vragenlijst
22. Ik betaal altijd heel snel. Waarom krijg ik dan toch geen korting?
De betalingskorting van 1 procent op de totale nota krijgt u alleen 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. Bij alle overige wijzen van betaling moet dat wel gebeuren. Dus ook als u
heel snel uw nota betaalt. De korting is een stimulans om een betalingsmachtiging aan de
ZLTO te geven.
Terug naar de vragenlijst
23. Mijn nota is via een automatische incasso betaald, maar dat wil ik terugdraaien. Kan dat?
Ja. U kunt uw bank opdracht geven de betaling terug te draaien (‘storneren’). De termijn
hiervoor is in de meeste gevallen 8 weken. Overigens versturen wij de incasso-opdrachten
ongeveer vier weken na het verzenden van de contributienota’s.
Terug naar de vragenlijst
24. Ik wil alsnog automatisch betalen en dus korting op de nota krijgen. Kan dat?
Voor de contributienota 2019 is dat niet meer mogelijk. Wel kunt u bij de ledenadministratie
een machtigingsformulier opvragen dat regelt dat u vanaf 2020 via automatische incasso de
contributie kunt laten innen en in aanmerking komt voor korting. Dit geldt ook bij machtiging
van ZLTO voor het opvragen van de areaalgegevens.
Terug naar de vragenlijst
25. Ik kan de nota niet betalen omdat ik geen geld heb. Wat nu?
In dit geval adviseren wij u zeker contact op te nemen met de ZLTO Informatielijn. Onze
medewerkers zullen dan kijken of er een betalingsregeling mogelijk is.
Terug naar de vragenlijst
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26. Ik ben ontevreden over ZLTO en wil mijn lidmaatschap opzeggen. Hoe moet ik dat doen?
Opzegging van het lidmaatschap is natuurlijk mogelijk. Het is zaak om dit schriftelijk (per
brief of e-mail) 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, dus 1 januari 2020. U bent nog het hele jaar lid en dient dus
ook de contributienota 2019 volledig te betalen.
Terug naar de vragenlijst
27. Op de nota staat BTW, terwijl ik met mijn bedrijf heb geopteerd voor de
landbouwregeling. Mag ik die BTW dan in mindering brengen op mijn betaling?
Nee. U moet de volledige nota voldoen, inclusief BTW. Dat doet u immers voor andere
aankopen en investeringen ook.
Terug naar de vragenlijst
28. Ik wil een aantal posten op mijn nota niet betalen. Kan dat?
Er van uit gaande dat de posten op uw nota daar met recht op staan, moet u deze volledig
betalen. De uitsplitsing op de nota dient om maximale transparantie te geven over de
grondslag waarop de nota is gebaseerd. De contributie is gebaseerd op de arealen van 1
mei 2018. Staan er posten naar uw mening niet terecht op, dan kunt u binnen tien dagen na
ontvangst van de nota contact opnemen met de ZLTO-Informatielijn. Samen met de
medewerkers van de Informatielijn wordt bekeken of de arealen kloppen en bedragen
inderdaad niet goed zijn berekend. Bij twijfel wordt advies gevraagd van de plaatselijke
ZLTO-afdeling. Alleen als wijzigingen leiden tot substantiële aanpassing van de te betalen
contributie (meer dan 25 euro verschil) wordt de wijziging verwerkt tot een nieuwe nota.
Eventueel reeds betaalde contributie wordt terugbetaald.
Terug naar de vragenlijst
29. Ik zeg met onmiddellijke ingang mijn lidmaatschap op en betaal de nota niet. Kan dat?
Nee. Het lidmaatschap van de ZLTO kan door een lid uitsluitend per einde van elk
kalenderjaar worden beëindigd. Daarbij geldt een opzegtermijn van vier weken. Zegt u in de
loop van het jaar uw lidmaatschap op, dan bent u dus nog het hele jaar lid en bent u verplicht
de contributienota in zijn geheel te voldoen.
Terug naar de vragenlijst
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Bijlage

Sectorindeling ZLTO

Melkveehouderij
201 Jongvee, <1 jr. vr.
203 Jongvee, <1 jr. mnl.
205 Jongvee, 1-2 jr. vr.
207 Jongvee, 1-2 jr. mnl.
209 Jongv. >2 jr. niet gekalfd
211 Melk- en kalfkoeien
213 Stieren voor fokkerij >2jr.

Terug naar sectorlijst
Kalfsvleesproductie
214 Vleeskalveren witvlees
216 Vleeskalveren rosé

Terug naar sectorlijst
Roodvleesproductie
217 Jongvee vlees, <1 jr. vr.
219 Jongvee vlees, <1 jr. mnl.
221 Jongvee vlees, 1-2 jr. vr.
223 Jongvee vlees, 1-2 jr. mnl.
225 Jongvee vlees, >2 jr. vr.
227 Stieren vleesprod., >2 jr.
229 Overige koeien”

Terug naar sectorlijst
Varkenshouderij
235 Biggen, op varkensfokkerij
237 Biggen, geen zeug op bedr.
239 Vleesvarkens 20-50 kg
242 Vleesvarkens >50 kg vr.
243 Opfokz. en -beren <50 kg
244 Vleesvarkens >50 kg mnl.
245 Opfokz. >50 kg niet gedekt
247 Zeugen, gedekt
249 Zeugen, bij biggen
251 Zeugen, gust/overig
253 Beren >50 kg, niet dekrijp
255 Beren >50 kg, dekrijp

Terug naar sectorlijst
Pluimveehouderij
269 Vleeskuikens
271 Ouderd. vleesras <18 wkn
272 Ouderd. legras <18 wkn
273 Ouderd. vleesras >18 wkn
274 Ouderd. legras>18 wkn
275 Leghennen <18 wkn
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276
278
287
289
297

Leghennen 18 wkn-20 mnd
Leghennen >20 mnd
Jonge vleeseenden
Kalkoenen
Overig pluimvee

Terug naar sectorlijst
Schapenhouderij
265 Lammeren (geen schapen op bedrijf)
266 Schapen, vrouwelijk
268 Schapen, mannelijk

Terug naar sectorlijst
Konijnenhouderij
232 Gespeende vleeskonijnen
233 Voedsters

Terug naar sectorlijst
Edelpelsdieren
290 Nertsen (moederdieren)
292 Vossen (moederdieren)
294 Overige pels(moeder)dieren

Terug naar sectorlijst
Glastuinbouw (incl. bloemisterij vollegrond)
540 Droogbloemen (vollegrond)
542 Ov. bloemkwekerij (vollegrond)
604 Trostomaten
605 Komkommers
606 Cherrytomaten
608 Losse tomaten
618 Aubergines
610 Aardbeien onder glas
624 Groentezaden onder glas
625 Opkweekmateriaal groenten
631 Rode paprika
632 Groene paprika
633 Gele paprika
634 Overige paprika
635 Fruit onder glas
641 Snijbloemen, rozen
642 Potpl. vd bloei, phalaenopsis
643 Snijbloemen, anjers
644 Potpl. vd bloei, anthurium
645 Snijbloemen, anthurium
647 Snijbloemen, chrysanten
648 Potpl. vd bloei, spatiphyllum
649 Snijbloemen, freesia's
650 Snijbloemen, orchideeën
651 Snijbloemen, gerbera's
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652
654
655
657
658
661
662
663
664
665
666
668
669
677

Snijbloemen, alstroemeria
Snijbloemen, eustoma russ.
Snijbloemen, lelies
Snijbloemen, overig
Potpl. vd bloei, kalanchoë
Potpl. vd bloei, overig
Amaryllisbollen
Perkplanten
Potpl. blad, ficus
Ov. bloemkwekerijgewassen (glas)
Opkw. mat. bloemkw. gew.
Potpl. blad, dracaena
Potpl, overige bladplanten
Bloemzaden, onder glas

Terug naar sectorlijst
Boomteelt en vaste planten
104
Bos- en haagplantsoen
105
Rozenstruiken
106
Sierconiferen
107
Sierheesters & klimplanten
108
Vaste planten
140
Laan en parkbomen opzetters
526
Buxus
527
Eriaceae
528
Laan-en parkbomen onderstammen
529
Laan-en parkbomen spillen
536
Trek- en besheester
537
Vruchtbomen, moerbomen
538
Vruchtbomen, onderstammen
539
Vruchtbomen, overig
670
Boom/vaste pl verm/aantr (glas)
672
Boom/vaste pl voll. teelt (glas)
710
Woudbomen met korte omlooptijd
10000 Kerstbomen
10002 Bos en haagplanstoen onderstammen (pot en containerteelt)
10003 Buxus (pot en containerteelt)
10004 Eriaceae (pot en containerteelt)
10005 Laan-/parkbomen (pot en containerteelt)
10006 Laan en parkbomen onderstammen (pot en containerteelt)
10007 Laan en parkbomen spillen (pot en containerteelt)
10008 Rozen incl. zaail. en onderstammen (pot en containerteelt)
10009 Sierconiferen (pot en containerteelt)
10010 Sierheesters en klimplanten (pot en containerteelt)
10011 Trek en bestheesters (pot en containerteelt)
10012 Vruchtbomen moerbomen (pot en containerteelt)
10013 Vruchtbonen onderstammen (pot en containerteelt)
10014 Vruchtbomen overig (pot en containerteelt)
10015 Vaste planten (pot en containerteelt)

Terug naar sectorlijst
Paddenstoelenteelt
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806 Champign. z. doorgr.comp
807 Champign. met doorgr.comp
809 Ov. eetbare paddenstoelen

Terug naar sectorlijst
Bollenteelt
571 Hyacinten
573 Tulpen
575 Narcissen
577 Gladiolen
578 Krokussen
579 Lelies (bol)
580 Irissen
581 Ov. bol- en knolgewassen
911 Tulpenbroei (per 1.000 st)
912 Hyacinthbr. (per 1.000 st)
913 Narcisbroei (per kg)

Vollegrondstuinbouw
401 Aardbeien
611 Aardbei in plastic tunnel
405 Andijvie
408 Asperges, nog geen prod.
409 Asperges
417 Bewaarkool
421 Bloemkool
423 Broccoli
425 Herfst- en vroege sluitkool
429 Knolselderij
431 Kroten
433 Sla
437 Prei
441 Schorseneren
445 Spinazie
449 Spruitkool
453 Stamsperziebonen
465 Was- en bospeen
469 Winterpeen
530 Groentezaden vollegrond
532 Bloemzaden vollegrond
583 Witloftrek
950 Overige vollegrondsgroenten

Terug naar sectorlijst
Fruitteelt
501 Appelen, vorig seizoen
503 Appelen, oude aanplant
505 Peren, vorig seizoen
507 Peren, oude aanplant
515 Ov. pit- en steenvruchten
520 Klein fruit (excl zw. bes)
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533 Druiven voor wijn, open gr

Terug naar sectorlijst
Akkerbouw
301 Wintertarwe
303 Zomertarwe
305 Wintergerst
307 Zomergerst
309 Rogge (geen snijrogge)
311 Haver
312 Triticale
313 Korrelmaïs
321 Kapucijners/grauwe erwten
323 Bruine bonen
325 Veldbonen
326 Erwten (groen te oogsten)
329 Karwijzaad
331 Blauwmaanzaad
341 Graszaad
347 Pootaardappelen zand
349 Pootaardappelen klei
351 Consumptieaardappelen zand
353 Consumptieaardappelen klei
354 Zetmeelaardappelen
356 Zetmeelaardappelen, buitenland
357 Suikerbieten
359 Voederbieten
369 Luzerne
376 Maïs, corncob mix (ccm)
380 Cichorei
381 Hennep
383 Poot- en plantuien
385 Zaaiuien
387 Zilveruien
473 Witlofwortel
525 Zwarte bessen, zure kersen
808 Faunaranden
915 Erwten (droog te oogsten)
916 Schokkers (droog oogsten)
919 Koolzaad (ook boterzaad)
920 Raapzaad
921 Vezelvlas
922 Lijnzaad
923 Groenbemestingsgewassen
924 Groene braak (>6 mnd)
926 Braak, voederleguminosen
927 Braak, LNV natuur eenjarig
928 Braak, LNV natuur meerj.
929 Braak, LNV natuur eenj. e.a.
930 Braak, LNV natuur meerj. e.a.
931 Overige akkergewassen
932 Gierst
933 Graansorgho
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934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
951
954
955
956
957
958
960
961
966

Overige granen
Boekweit
Kanariezaad
Ov.non food/non feed gewas.
Sojabonen
Zonnebloemen
Miscanthus
Niet bittere lupinen
Ov. toegest.voedergewassen
Overige voedergewassen
Klaverzaad
Tuinbonen (droog oogsten)
Tuinbonen (groen oogsten)
Suikermaïs
Pronkbonen
Stoksnij- en stokslabonen
Groene braak (5m > 6mnd)
Bos, zonder herplantplicht
Bos (set aside regeling)
Braak, met bos (SBL-reg.)
Zwarte braak (< 6 mnd)
Zwarte braak (> 6 mnd)
Bos(incl.kerstd.) m.regime
Bos(incl.kerstd.) z.regime
Overige natuurterreinen

Terug naar sectorlijst
Ruwvoer
373 Snijmaïs
703 Blijvend grasland
715 Tijdelijk grasland
754 Natuurlijk grasland
962 Nat.grasland ( <50% gras)
963 Nat.grasland (50-75% gras)

Terug naar sectorlijst
Verbrede landbouw
980 Verkoop landbouwproducten
981 Verwerken landbouwproducten
982 Toerisme accom.vrijetijdsbesteding
970 Verbrede landbouw categorie 1
971 Verbrede landbouw categorie 2
972 Verbrede landbouw categorie 3
979 Zorglandbouw
993 Agr. Loonwerk voor derden

Terug naar sectorlijst
Geitenhouderij
282 Melkgeiten
284 Overige geiten
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Terug naar sectorlijst
Paardenhouderij
197 Pony's < 3 jaar
198 Pony's 3 jr. of ouder
183 Ezels
769 Fokpaarden < 3 jaar
770 Fokpaarden > 3 jaar
771 Overige paarden < 3 jaar
772 Overige paarden > 3 jaar

Terug naar sectorlijst
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