
Meest gestelde vragen over de contributienota voor varkenshouders 
 
 Waarom zou ik lid moeten worden van LLTB of POV? 
 Wat kost het lidmaatschap? 
 Waarop wordt de contributie gebaseerd? 
 Waarom is de contributie voor varkenshouders gestegen? 
 Wat zijn de veranderingen in de tarieven t.o.v. vorig jaar? 
 Ik ben varkenshouder en ben ook lid van de POV, waar betaal ik de contributie? 
 Ik heb een probleem met mijn nota, wat moet ik doen? 
 Is het abonnement op Nieuwe Oogst verplicht? 
 Wat betekent het dat ik nu automatisch indirect lid ben van LTO? 
 Tot wanneer ben ik nu lid? 
 
 Waarom zou ik lid moeten worden van LLTB of POV? 

Met deze samenwerking betaalt u op één plek contributie en door de samenwerking tussen POV, LLTB en 
LTO NL worden op alle niveaus uw belangen uitstekend behartigd. 
 
- Sectorale landelijke belangenbehartiging voor varkenshouders, denk aan beleid en uitvoering op 

sectorale beleidsterreinen als welzijn & gezondheid van varkens, onderzoek & innovatie en 
sectorpromotie, uitvoering geven aan Actieplan Vitalisering Varkenshouderij etc (POV) 

- Internationaal: lobby, internationaal beleid, afstemming met internationale organisaties etc. (LTO 
Nederland) 

- Op thema’s die van belang zijn voor varkenshouders én andere boeren en tuinders (intersectoraal).  
Denk aan werkgeverschap, bodem, duurzaamheid, water etc. (LTO Nederland en regionale LTO’s) 

- Regionaal (Brabant en Zeeland) en lokaal. Denk aan ondersteuning op en rond je erf, bijvoorbeeld 
ruimtelijke ordening, vergunningen of regionaal milieubeleid, maar ook de nieuws-voorziening via o.a. 
Nieuwe Oogst. En natuurlijk de sociale kant, een bruisende vereniging. (LLTB) 

- Dus als LLTB-of POV-lid profiteert u van alle kennis en kunde van POV én (Z)LTO die u goed kunt 
gebruiken in uw bedrijf en weet u zeker dat uw belangen als varkenshouder in goede handen zijn.  

 
 Wat kost het lidmaatschap? 

1. Basiscontributie van €399 
Een vast bedrag voor provinciale, regionale en lokale belangenbehartiging door LLTB. Deze is 
opgebouwd uit de basiscontributie, nieuwsvoorziening (abonnement Nieuwe Oogst) en een toeslag 
Varkenshouderij van € 105,33 (voor varkenshouders met 15 of meer NGE). 
Leden van  LLTB, LTO Noord, LLTB en POV betaalden allemaal een andere basiscontributie. De afspraak 
is dat zij allemaal hetzelfde gaan betalen. Hierdoor gaat het vaste deel van de LLTB-contributie voor 
varkenshouders omhoog naar de afgesproken € 399,00.  
 

2. NGE-tarief van €4,38 
Daarnaast is er een variabel deel van de contributie dat wordt bepaald door de grootte van het bedrijf. Dit 
variabele deel bestaat uit: 
o €3,75 per NGE voor nationale belangenbehartiging door POV 
o €0,63 per NGE voor internationale en intersectorale nationale belangenbehartiging door LTO 

Nederland 
 

Heffing onderzoek & innovatie en sectorpromotie POV (LET OP: separate factuur POV volgt later) 
€1,08 per NGE voor onderzoek & innovatie en sectorpromotie door POV (voorheen door productschappen 
geïnd). Deze heffing zal apart worden berekend en gefactureerd door de POV. (NB: € 1,08 per NGE voor 
onderzoek & innovatie en sectorpromotie vallen buiten het plafond).  

 
Plafond voor contributie 
LLTB/LLTB/LTO Noord houden al jaren bij de contributie rekening met een plafond. Het nieuwe 
maximum komt te liggen op €1974 (€1,08 per NGE voor onderzoek & innovatie en sectorpromotie vallen 
buiten het plafond). 
 

 



 Waarop wordt de bedrijfscontributie gebaseerd? 
Voor de contributie van de bedrijfsleden kijken we naar al uw bedrijfsactiviteiten en de omvang daarvan. De 
Landbouwtelling (ook wel Meitelling of Gecombineerde Opgave) van het afgelopen jaar wordt daarbij als 
uitgangspunt genomen. Leden kunnen LLTB machtigen om die gegevens bij RVO op te vragen of zelf hun 
agrarische en daaraan gerelateerde activiteiten opgeven aan LLTB.  
Het is belangrijk dat LLTB beschikt over de juiste gegevens over de aard en de omvang van de agrarische 
activiteiten van de leden. In de eerste plaats omdat wij de leden daarmee gericht kunnen informeren en 
uitnodigen voor bijeenkomsten over hun sector. In de tweede plaats omdat de gegevens van belang zijn bij 
het bepalen van de representativiteit van onze organisatie. Wij kunnen daarmee aantonen welk deel van de 
sector we vertegenwoordigen in de belangenbehartiging. Tenslotte gebruiken we deze gegevens voor de 
bepaling van de hoogte van de jaarlijkse bijdrage van de leden. 

 
 Waarom is de contributie voor varkenshouders gestegen? 

In het algemeen zijn de tarieven zijn verhoogd met 1,7%. waardoor de contributienota ook iets hoger kan 
uitvallen. Voor varkenshouders verandert de contributie in verband met de oprichting van de Producenten 
Organisatie Varkenshouderij (POV), waarin we samenwerken. POV en de regionale LTO’s  hebben afspraken 
gemaakt over de contributie. De basiscontributie wordt voor alle leden varkenshouders gelijk getrokken. 
Hierdoor gaat het vaste deel van de LLTB-contributie voor varkenshouders met € 293,67 omhoog naar de 
afgesproken € 399,00.  
 
Het variabele deel wordt gebaseerd op de Nederlands Grootte Eenheid (NGE). De ambities van de 
varkenshouders zijn fors, de wens om samen een krachtig varkensgeluid te laten horen is groot en daarbij 
hoort dat de contributie hoger is dan deze was. We hebben er uitgebreid over gesproken en hebben gemerkt 
dat er voldoende draagvlak voor is. LLTB steunt de ambitie van de varkenshouders en daarmee steunt LLTB 
ook de nieuwe tarieven. 

 
 Ik ben varkenshouder en ben ook lid van de POV, waar betaal ik mijn contributie? 

Bent u LLTB-lid én POV-lid? Dan ontvangt u alleen deze contributienota van LLTB. LLTB betaalt hiervan de 
afgesproken contributie door aan LTO Nederland en aan de POV. Bent u geen lid van LLTB en wel van POV, 
dan ontvangt u de nota van POV. Zij betalen vervolgens hiervan de afgesproken contributie door aan LTO 
Nederland en aan LLTB. Alleen varkenshouders die uitsluitend lid zijn van de POV krijgen van de POV een 
contributiefactuur. 
 

 Kan ik lid worden voor een deel van mijn activiteiten? 
Nee. De natuurlijke persoon staat centraal en is lid met alle professionele activiteiten die zijn gerelateerd 
aan de groene ruimte. Daarbij wordt dus gekeken naar alle bedrijven. Heeft een lid meerdere bedrijven, dan 
worden deze meegeteld voor de bepaling van de hoogte van de contributie, ook als deze in een aparte 
rechtspersoon zijn ondergebracht. Buitenlandse activiteiten zijn daarvan uitgezonderd. 

 
 Ik heb een probleem met mijn nota, wat moet ik doen? 

Neem contact op met de LLTB Medewerker Verenigingszaken, via 0475 – 381 777 keuze 2 of 
contributie@LLTB.nl. De medewerker beantwoordt uw vragen en kan in overleg met u beoordelen of de 
contributienota correct is. Ook bij vragen of problemen rond de betaling kunt u terecht bij de medewerker 
Verenigingszaken. 

 
 
 Is het abonnement op Nieuwe Oogst verplicht? 

Voor bedrijfsleden is het abonnement op Nieuwe Oogst onlosmakelijk verbonden met het lidmaatschap. 
Nieuwe Oogst is een van de onderdelen van onze nieuwsvoorziening, naast de website, nieuwsbrieven en 
dergelijke. De communicatie met de leden is voor een vereniging van essentieel belang. Bij bedrijfsleden 
staat minimaal eenmaal ‘Nieuwsvoorziening’ op de nota, voor andere leden is deze optioneel. 

 
 
 



 Wat betekent het dat ik nu automatisch indirect lid wordt van LTO? 
Alle (hoofd- en medeverantwoordelijke) bedrijfsleden van LLTB (en LTO Noord en LLTB) worden 
‘automatisch indirect lid’ van LTO Nederland. Hiermee versterken we de behartiging van uw belangen en zijn 
we een stevige gesprekspartner in landelijk verband. Ook verbeteren we de afstemming tussen de landelijk 
werkende vakgroepen en op overkoepelende thema’s als water, energie, gewasbescherming en meer. Voor 
dit automatisch indirecte lidmaatschap van LTO Nederland betaalt u geen extra ‘LTO-contributie’. 
 

 Tot wanneer ben ik nu lid? 
U bent het hele jaar 2018 lid. Zegt u in de loop van het jaar uw lidmaatschap op, dan bent u dus nog het hele 
jaar lid. 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 2019.  
 
 


