
Sector/groottetarieven (euro per nge)
Akkerbouw 3,13
Bollenteelt* 1,72
Bomen, vaste planten en zomerbloemen 2,35
Fruitteelt* 2,35
Fruitteelt NFO-leden** 1,88
Glastuinbouw*** 2,35
Kalverhouderij 3,13
Konijnenhouderij 3,13
Melkgeitenhouderij 3,13
Paardenhouderij 3,13
Paddestoelen 2,35
Pluimveehouderij 3,13
Roodvlees 3,13
Rundveehouderij 3,13
Schapenhouderij 3,13
Varkenshouderij*** 5,15
Vollegrond tuinbouw 2,35

*) Voor de belangenbehartiging voor de bollenteelt en fruitteelt wordt samengewerkt met aparte sectororganisaties, waardoor een lager tarief van toepassing is.
**) Sinds 2019 is er een korting voor leden die tevens lid zijn van NFO. In 2023 komt deze korting uit op 0,47 euro per nge.
***) Voor glastuinbouw en varkenshouderij wordt samengewerkt met Glastuinbouw Nederland resp. de POV. De berekening van de ledenbijdrage voor 
glastuinbouw >5.000 m2 vindt plaats volgens de systematiek van Glastuinbouw Nederland. De tarieven voor varkenshouderij worden in overleg met en 
uiteindelijk door de POV bepaald. De bijdrage per nge in 2023 aan de POV is 4,25 euro en de bijdrage ZLTO is 0,90 euro per nge.

 Verbrede landbouw
 Drie categorieën, gebaseerd op het percentage van de totale opbrengst van het bedrijf (incl. subsidies) dat     
 afkomstig is uit de verbrede landbouw:

2023

 categorie 1: minder dan 10% 80

 categorie 2: 10 tot 50% 199
 categorie 3: 50% of meer 335

 Sectortoeslagen 2023
euro

 Biologische landbouw 230
 Cultuurgroepen Bomen, vaste planten en zomerbloemen (per lid > 15 nge) 110
 CEMP Bomen, vaste planten en zomerbloemen (per lid > 15 nge) 55
 Bijdrage Beurs Goes (per lid >7 nge akkerbouw) 20
 Toeslag BO Akkerbouw (per lid >7 nge akkerbouw) 28,40
 CEMP vollegrond (>25 nge) 60
 Innovatie/gewasgroepen vollegrond (per nge, maximum van 450 euro) 1
 Sectortoeslag varkenshouderij 88
 Toeslag varkenshouderij voor sectorpromotie, onderzoek en innovatie (per nge) 0,64

Basiscontributie
2023

 Basiscontributie bedrijfslid
 (incl. Nieuwe Oogst, nieuwsbrief op maat, digitale NO, ZLTO.nl en ledenapp LTO Dichtbij) 367

 Overige tarieven
 Contributieplafond 2500
 Korting bij machtiging automatische incasso contributiefactuur 1,00%
 Korting bij machtiging opvragen bedrijfsgegevens bij RVO; van toepassing op de   
 areaalcontributie

3,00%

 Regeling voor jongeren 
 Onder bepaalde voorwaarden kunnen jongeren tegen een speciaal instaptarief hoofdverantwoordelijk bedrijfslid worden      
 van ZLTO.


