
 

Veel gestelde vragen en antwoorden 
Contributie POV 

Vraag Antwoord 

Hoe is de contributie opgebouwd? Ieder lid betaalt een vaste afdracht van € 450,- aan de 
regionale LTO’s voor onze en zijn provinciale, regionale en 
lokale (afdeling) belangenbehartiging.  

o Naast de vaste afdracht betaalt ieder lid een tarief per 
NGE. Dit bestaat uit: 

- € 4,00 per NGE voor nationale sectorale 
belangenbehartiging. 

- € 0,64 per NGE voor internationaal- en intersectoraal 
nationale belangenbehartiging. 
De POV heeft daarnaast taken op zich genomen zoals 
onderzoek en innovatie (ook niet-leden dragen een zelfde 
bedrag bij) en sectorpromotie. Voor deze taken wordt ook 
een tarief per NGE in rekening gebracht: 
€ 0,64 per NGE voor onderzoek en innovatie. 

- € 0,64 per NGE voor sectorpromotie. 
 

Hoe zit de NGE-systematiek in elkaar? De Nederlandse grootte-eenheid (NGE) is een reële 
economische maatstaf waarmee de economische omvang 
van agrarische activiteiten wordt weergegeven. NGE’s 
worden toegekend per diercategorie. In de onderstaande 
tabel staan de NGE-waarde voor de verschillende 
categorieën varkens. Deze waarden worden gehanteerd 
bij het vaststellen van de contributie. Het onderdeel 
lokaal/regionaal is een vast bedrag. Dit bedrag wordt niet 
berekend op basis van het aantal NGE’s van een bedrijf.  
 

NAAM NGE-WAARDE 

BIG (< 20 KG) NOG BIJ DE ZEUG (zogende big) - 

OVERIGE BIGGEN (< 20 KG) GESPEEND (speenbiggen) 0,037 

VLEESVARKENS ≥ 110 KG 0,037 

VLEESVARKENS 50 KG TOT 80 KG 0,037 

VLEESVARKENS 80 KG TOT 110 KG 0,037 

VLEESVARKENS TOT 50 KG 0,037 

OPFOKBEER ≥ 50 KG NIET DEKRIJP 0,050 

OPFOKZEUGEN EN BEREN TOT 50 KG 0,050 

OPFOKZEUGEN NIET DEKRIJP ≥ 50 KG 0,050 

FOKBEER DEKRIJP 0,218 

FOKZEUG BIJ DE BIG ≥ 50 KG (zogende biggen zitten in de NGE van de zeug) 0,218 

OVERIGE FOKZEUG (GUST) 0,218 

OVERIGE GEDEKTE ZEUGEN ≥ 50 KG 0,218 

ZEUG.GEDEKT NIET GEBIGD ≥ 50 KG 0,218 
 



 

Waarom wordt er voor speenbiggen 
dezelfde NGE-waarde aangehouden 
als voor vleesvarkens?  
 

De NGE meet niet de waarde van het dier op enig 
moment (dus het is geen waarde- of prijsbepaling), maar 
het meet wat op jaarbasis bij een normale gemiddelde 
bedrijfsvoering aan saldo (opbrengsten minus 
toegerekende kosten) wordt behaald.  
 

Ik wil graag weten hoe het aantal 
NGE’s van mijn bedrijf is vastgesteld, 
bij wie kan ik terecht?  
 

U kunt hiervoor contact opnemen met de servicedesk. Zij 
sturen u op verzoek een overzicht van het totaal aantal 
NGE’s op uw bedrijf en het aantal NGE’s per categorie 
dieren. 
 

Op basis waarvan is de hoogte van de 
contributie vastgesteld? 

Basis van de contributie is de begroting voor de POV en de 
samenwerkingsafspraken die met de LTO-organisaties zijn 
gemaakt. De begroting, contributiesystematiek, de 
contributietarieven en de inhoud van de 
samenwerkingsafspraken zijn vastgesteld door de 
Algemene Leden Vergadering (ALV). 
 

Van wie ontvangt u de 
contributienota? 

De varkenshouders die alleen lid zijn van de POV 
ontvangen de contributienota van de POV. 
Varkenshouders die zowel lid zijn van de POV als van een 
LTO-organisatie ontvangen de contributienota van de 
LTO-organisatie waar ze lid van zijn. De 
contributiesystematiek en -tarieven zijn voor alle 
varkenshouders gelijk. Het maakt geen verschil of een 
varkenshouder voor zijn varkensactiviteiten lid is van POV 
of LTO. 
 

Kan de verschuldigde contributie ook 
in termijnen worden betaald? 

Uitgangspunt is dat de jaarlijkse factuur voor de 
contributie in één keer wordt voldaan. Op basis van een 
onderbouwd verzoek van een lid kan besloten worden om 
betaling in termijnen/uitstel van betaling toe te staan. 

Hoe is de bijdrage voor het LTO-deel 
van de contributie vastgesteld? 

Het uitgangspunt in de intentieovereenkomst is dat elke 
varkenshouder op basis van één eenduidige 
contributiesystematiek hetzelfde bedrag betaalt. Op basis 
hiervan heeft overleg plaatsgevonden tussen de regionale 
LTO’s, LTO Nederland en de POV en is een voorstel 
gedaan voor de bijdrage voor het regionale LTO-deel en 
het LTO-Nederland deel van de contributie. Dit voorstel 
wordt voorgelegd binnen de LTO-organisaties en aan de 
ALV van de POV. 
 

Is er een ondergrens voor 
contributiebetaling? 

Bedrijven tot 15 NGE betalen slechts € 375,- voor de vaste 
afdracht aan de regionale LTO’s. Zij dragen daarnaast naar 
rato van hun NGE’s bij aan de andere onderdelen van de 
contributiesystematiek. 
 



 

Hoe werkt het met het plafond als het 
bedrijf ook andere takken heeft? 
Bijvoorbeeld naast varkenshouderij 
akkerbouw of melkveehouderij? 

Het plafond heeft betrekking op de bedrijfsactiviteit 
varkenshouderij en de contributie die daarvoor wordt 
bepaald. Ondernemers kunnen bij de regionale LTO’s lid 
blijven voor de andere takken. Het is aan de regionale 
LTO’s hoe ze voor de andere bedrijfsactiviteiten met de 
contributie en de plafondafspraken omgaan. 
 

Betalen leden van de POV ook 
contributie voor de afdelingen van de 
regionale LTO’s? 

Ja. Het vaste contributiedeel van € 450,- voor de regionale 
LTO’s omvat een ‘full-service’ pakket. Nieuwsvoorziening 
en het lidmaatschap voor de afdelingsactiviteiten zijn 
hierbij inbegrepen. De POV-leden ontvangen in de 
toekomst ook de uitnodigingen voor de 
afdelingsbijeenkomsten en Nieuwe Oogst. 
 

Is het mogelijk om Nieuwe Oogst uit 
het pakket te halen? 

Met de LTO-organisaties is het full-servicepakket 
overeengekomen. De inzet van de POV is om zoveel 
mogelijk toegevoegde waarde uit het pakket te halen 
voor alle varkenshouders/POV-leden. Het is wel mogelijk 
om aan te geven als een lid geen Nieuwe Oogst wil 
ontvangen. Het lid ontvangt dan echter geen korting op 
de contributie. Nieuwe Oogst zal de nieuwsvoorziening 
door de POV niet vervangen. POV zal namelijk ook op 
haar eigen manier invulling geven aan de 
nieuwsvoorziening voor haar leden.  
 

Ik ben lid van de LTO en de POV, moet 
ik nu dubbel betalen? 
 

Elke varkenshouder betaalt voor zijn varkensactiviteiten 
hetzelfde bedrag – ongeacht het lidmaatschap. De 
contributie wordt geheven via de POV óf de LTO, dus niet 
dubbel. Als u lid bent van POV betaalt u alleen voor uw 
varkensactiviteiten, als u lid bent van LTO kunt u door LTO 
ook voor uw andere bedrijfsactiviteiten worden 
gefactureerd. 
 

Word ik als varkenshouder met 
meerdere locaties ook meerdere 
malen gefactureerd voor de vaste 
bijdrage aan regionale LTO’s? 
 

Leden met meerdere locaties krijgen maar één factuur 
voor regionale contributie. De hoofdlocatie is dan leidend.  
 

Kan ik als lid van de POV ook gebruik 
maken van de ondersteuning en 
begeleiding door medewerkers van 
LTO? 

Ja. De POV en de LTO-organisaties zijn een ‘full-service’ 
pakket overeengekomen. Dat betekent dat u voor 
bijvoorbeeld het creëren van draagvlak voor een 
uitbreiding van uw bedrijf, gebruik kunt maken van de 
ondersteuning en begeleiding door de medewerkers van 
LTO die daarvoor in dienst zijn.  
 

  



 

Ik ben het niet eens met de 
contributie, kan ik er vanaf zien? 

Neemt u dan contact op met onze servicedesk. Zij laten u 
graag zien hoe de contributie is opgebouwd. De hoogte 
van de contributie is goedgekeurd in de ALV, is besproken 
in de regionale bijeenkomsten en is afgestemd met de 
andere samenwerkingspartners (en is dus ook gelijk bij de 
andere partners). We kunnen dit dus niet veranderen.  
 

Ik heb een ambtshalve factuur 
gekregen, wat moet ik doen? 
 

Omdat u geen machtiging heeft afgegeven en ook geen 
dieraantallen hebt opgegeven, hebben we een schatting 
gemaakt van het aantal NGE’s van uw bedrijf. Als dit te 
hoog is ingeschat kunt u contact opnemen met de 
servicedesk. U krijgt dan een factuur op basis van de 
daadwerkelijke dieraantallen. Als blijkt dat u meer NGE’s 
heeft dan ambtshalve is vastgesteld, dan wordt er een 
aangepaste factuur aan u gestuurd. 
 

Tot wanneer ben ik nu lid?  U bent het hele jaar 2021 lid. Zegt u in de loop van het 
jaar uw lidmaatschap op, dan bent u dus nog het hele jaar 
lid. De opzegging moet voor 1 december van het lopende 
jaar binnen zijn en gaat in per 1 januari van het volgende 
jaar. Dit jaar is dat dus 1 januari 2022. 
 

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

Neem contact op met de servicedesk, via info@pov.nl of 
088 888 66 05. De medewerker van de servicedesk 
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 servicedesk. 
 

 

Deze Q&A is louter ter informatie, gegeven informatie kan nog wijzigen. 

mailto:info@pov.nl

