Aanvraagformulier Vertrekregeling
Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.

Lees eerst de toelichting op de achterzijde. Invullen in blokletters.

Ondergetekende(n)
KvK-nummer
Naam en voorletters
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoonnummer
IBAN
T.n.v.

Geleverde hoeveelheid boerderijmelk aan FrieslandCampina in het voorgaande kalenderjaar:
1. Verzoekt/verzoeken
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• Uitbetaling van de premie in het kader van de vertrekregeling op basis van de geleverde hoeveelheid boerderijmelk aan Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. in het voorgaande kalenderjaar.
2. Verklaart/verklaren
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• Geen producent te zijn van biologische/biodynamische melk;
• Dat hij en alle in het bedrijf samenwerkende leden het lidmaatschap van FrieslandCampina onvoorwaardelijk
hebben opgezegd;
• Ingaande
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de leveringen van boerderijmelk aan FrieslandCampina geheel te

beëindigen en gangbare boerderijmelk te gaan leveren aan
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;

• De ontvangen vertrekpremie naar evenredigheid terug te zullen betalen:
- Indien aanvrager of zijn rechtsopvolger(s) ten gevolge van een verkoop en levering, lease, fusie of splitsing,
overgang krachtens erfrecht of anderszins, binnen drie jaar na beëindiging van de leveringen aan
FrieslandCampina:
- Weer toetreedt als lid van, of melk levert aan FrieslandCampina;
- Het bedrijf beëindigt dan wel de productie met meer dan 30% vermindert ten opzichte van de hoeveelheid
melk waarover de vertrekpremie werd betaald;
- Andere melk dan gangbare melk, zoals biologische of biodynamische melk, aan een andere eerste koper gaat leveren;
- In andere gevallen die ter beoordeling van Dutch Milk Foundation (DMF) materieel met de voorgaande overeenkomen;
• Wijzigingen in de bedrijfs-/rechtsvorm direct schriftelijk te melden aan DMF;
• Akkoord te gaan met eventuele aanvullende controles door of namens DMF;
• Er voor zorg te dragen dat de eerste koper van de boerderijmelk de start van de leveringen met het DMF-formulier
‘Verklaring ontvangst als eerste koper van boerderijmelk’ doorgeeft aan DMF;
• Er voor zorg te dragen dat na de overgangsdatum de eerste koper van de boerderijmelk elke drie maanden vanaf
de start van de leveringen binnen 20 dagen na aﬂoop van de betreffende 3-maands termijn de leveringgegevens
per maand doorgeeft aan DMF;
• Er mee in te stemmen dat (i) alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige aanvraag
dan wel van nadere aanvragen, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door middel van
arbitrage overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, (ii) het scheidsgerecht
uit drie arbiters zal bestaan, tenzij alle betrokken partijen er mee instemmen dat het geschil door slechts één
arbiter wordt behandeld (iii) de plaats van arbitrage zal zijn gelegen in Amsterdam (iv) de procedure zal worden
gevoerd in de Nederlandse taal en (v) het scheidsgerecht zal beslissen naar de regelen des rechts.
Aldus volledig en naar waarheid ingevuld:
Plaats:

Datum:
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Handtekening(en):
Advies: voor eigen gebruik een kopie van dit formulier maken.
postbus 93453, 2509 AL Den Haag
DMF5/7

telefoon 070-2191691, info@stichtingdmf.nl, www.stichtingdmf.nl

Toelichting aanvraagformulier en voorwaarden Vertrekregeling FrieslandCampina U.A.
A. Algemeen
In het kader van de fusie tussen Friesland Foods en Campina is, om aan de bezwaren van de Europese Commissie tegemoet te
komen over het in haar ogen te hoge marktaandeel, akkoord gegaan met een vertrekregeling voor leden met een vertrekpremie
van e 5,- per 100 kg melk. Met de vertrekregeling wordt beoogd het aandeel van FrieslandCampina in de hoeveelheid gangbare
boerderijmelk in Nederland te verminderen door de leden te stimuleren het lidmaatschap met FrieslandCampina te beëindigen en
hun melk te leveren aan een andere koper. Deze regeling wordt uitgevoerd door de Dutch Milk Foundation (DMF).
B. Voorwaarden
U komt in aanmerking voor de vertrekregeling indien:
- U, of uw bedrijfsvoorganger, sinds 1 januari 2009 of sinds drie jaar lid bent van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.;
- U en alle in het bedrijf samenwerkende leden het lidmaatschap van FrieslandCampina opzeggen;
- U gangbare boerderijmelk gaat leveren aan een andere eerste koper van boerderijmelk in Nederland (eerste kopers van boerderijmelk zijn op basis van Verordening (EU) Nr. 1079/2014 verplicht opgave te doen van ontvangen leveringen van boerderijmelk).
- Het voor deze regeling beschikbare melkvolume nog niet is uitgeput.
Basis voor de premie van € 5,- per 100 kg is de afgeleverde hoeveelheid melk aan FrieslandCampina in het voor gaande kalenderjaar.
De vertrekregeling is niet van toepassing op producenten van biologische melk. Indien u of uw rechtsopvolger(s) binnen drie jaar weer
lid wordt van FrieslandCampina, uw bedrijf overdraagt aan of samenvoegt met een leverancier van FrieslandCampina dan wel uw bedrijf
beëindigt of meer dan 30% verkleint, moet de premie naar evenredigheid worden terugbetaald. Dit is ook het geval als u andere melk
dan gangbare melk, zoals biologische of biodynamische melk, gaat leveren. Zie voor de termijnen van de Vertrekregeling de website
www.stichtingdmf.nl (inzending formulier, datum overgang naar andere koper van boerderijmelk en uitbetaling premie).
C. Invullen
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KvK-nummer, Naam en Adres - Onder dit nummer bent u bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als onderneming.
Telefoonnummer - Hier vult u uw telefoonnummer in.
IBAN - De premie in het kader van de vertrekregeling wordt overgemaakt op dit nummer. Let op de correcte tenaamstelling van de

rekening.
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Geleverde hoeveelheid boerderijmelk aan FrieslandCampina in het voorgaande kalenderjaar - Basis voor de premie van € 5,- per

100 kg is de afgeleverde hoeveelheid melk aan FrieslandCampina in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de aanvraag
wordt gedaan.
1. Verzoekt - Hiermee geeft u aan in aanmerking te willen komen voor de vertrekregeling van FrieslandCampina.
2. Verklaart - Alle in het bedrijf samenwerkende leden dienen het lidmaatschap van FrieslandCampina onvoorwaardelijk op te zeggen met ingang van de eerste statutaire mogelijkheid. Zie voor de termijnen van de Vertrekregeling de website www.stichtingdmf.nl
(inzending formulier, datum overgang naar andere koper van boerderijmelk en uitbetaling premie). Op het formulier geeft u aan per
wanneer en aan welke eerste koper van boerderijmelk u gaat leveren.
U dient er voor zorg te dragen dat na de overgangsdatum de eerste koper van boerderijmelk het ingevulde en ondertekende
DMF-formulier ‘Verklaring ontvangst als eerste koper van boerderijmelk’ binnen 20 dagen na de datum van de wijziging van de
melkleveringen bij DMF indient.
Tevens dient u er zorg voor te dragen dat na de overgangsdatum de eerste koper van de boerderijmelk elke drie maanden vanaf de
start van de leveringen binnen 20 dagen na aﬂoop van de betreffende 3-maands termijn de leveringgegevens per maand doorgeeft
aan DMF.
DMF zal controles uitvoeren en monitoren of u zich aan de verklaring houdt.
De betaalde vertrekpremie moet naar evenredigheid (gerekend per maand) worden terugbetaald indien u of uw rechtsopvolger,
onder welke titel dan ook, binnen drie jaar weer melk gaat leveren aan FrieslandCampina en indien u uw bedrijf binnen drie jaar
beëindigt of de leveringen met meer dan 30% vermindert of als u andere melk dan gangbare melk, zoals biologische of biodynamische melk, gaat leveren. Een en ander geldt ook in materieel vergelijkbare situaties, ter beoordeling van DMF.
Bij wijzigingen in de bedrijfs-/rechtsvorm dient dit direct gemeld te worden aan DMF. Tevens dient desgewenst jaarlijks opgave aan
DMF te worden gedaan van de leveringen per afnemer, gedurende de eerste drie jaar na vertrek bij FrieslandCampina. DMF zal dan
nagaan -en eventueel om aanvullende bewijsstukken vragen- of sprake is van voortzetting dan wel beëindiging van het melkveebedrijf. In het laatste geval zal de vertrekpremie in evenredigheid worden teruggevorderd.
Bij eventuele geschillen zijn de door FrieslandCampina met de Europese Commissie in het kader van de fusie gemaakte afspraken
(Raw Milk Remedies) leidraad. De geschillen die samenhangen met een aanvraag onder de vertrekregeling zijn onderworpen aan
arbitrage.
Alleen volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende formulieren kunnen in behandeling worden genomen. Alle in het bedrijf samenwerkende leden dienen mee te tekenen.
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D. Contact
Nadere informatie over de voorwaarden vindt u op www.stichtingdmf.nl of u kunt contact opnemen met FrieslandCampina, telefoon
033-7133000 dan wel DMF, telefoon 070-2191691.
Zie voor de termijnen van de Vertrekregeling de website www.stichtingdmf.nl (inzending formulier, datum overgang naar andere
koper van boerderijmelk en uitbetaling premie).
Het ingevulde formulier dient te worden ingezonden aan:
Stichting DMF, Postbus 93453, 2509 AL DEN HAAG
DMF5/7

Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend.

