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De leden van FrieslandCampina kunnen onder voorwaarden bij vertrek naar een andere 
afnemer/koper gebruik maken van een vertrekregeling. Deze regeling houdt in dat leden die aan 
een andere afnemer/koper de reguliere geproduceerde melk gaan leveren een vertrekpremie van 
reguliere € 5,= per 100 kg over de in het laatste afgesloten kalenderjaar geleverde melk kunnen 
ontvangen. Leden die biologische of biodynamische melk leveren, of binnen drie jaar na hun 
vertrek andere melk dan gangbare melk, zoals biologische of biodynamische melk aan de nieuwe 
koper gaan leveren, komen niet (meer) in aanmerking voor de vertrekregeling. In het laatste 

geval moet de vertrekpremie naar rato worden terugbetaald.  
 
Informatie vertrekregeling  
Algemene informatie over vertrekregeling is voor leden verkrijgbaar via: 

- De ledensite van FrieslandCampina: melkweb.frieslandcampina.com 

- De binnendienst van FrieslandCampina: 033-713 3000 
- De eigen FrieslandCampina-adviseur van het lid  

- De Dutch Milk Foundation (DMF): 070-2191691 en de website www.stichtingdmf.nl 
Het reglement vertrekregeling van FrieslandCampina is te downloaden op de DMF-site en op 
melkweb.  
 
Documenten vertrekregeling  
Leden die daadwerkelijk gebruik willen maken van de vertrekregeling dienen de beschikbare 

documenten voor aanvraad en deelname te gebruiken. Het gaat om:  
- Aanvraagformulier vertrekregeling, DMF-formulier met een toelichting; dit is het formulier 

waarop het FrieslandCampina-lid een aanvraag doet voor uitbetaling van de premie in het 
kader van de vertrekregeling;  

- FrieslandCampina-formulier beëindiging lidmaatschap, waarmee het lid/de leden aan 
FrieslandCampina la(a)ten weten het lidmaatschap te willen beëindigen per einde van het 
boekjaar (dit formulier dient uiterlijk drie maanden voor einde van het boekjaar –dus voor 

1 oktober- te worden ingediend; als het formulier na 1 oktober wordt ingediend, zal het 
lidmaatschap eindigen aan het einde van het volgende boekjaar); 

- Het formulier Verklaring Ontvangst als eerste koper van boerderijmelk, waarmee van het 

FrieslandCampina-lid de levering van reguliere melk aan een andere eerste koper wordt 
bevestigd.  
 

De ze drie formulieren worden gezamenlijk in een set verstrekt aan de veehouder die gebruik wil 

maken van de vertrekregeling.  
 
Verstrekking van formulieren  
De set aanvraagformulieren kan op de volgende wijze verkregen worden door de geïnteresseerde 
leden:  

- Via de DMF, rechtstreeks aanvragen (via telefoon of e-mail) en via de post aan de DMF 

retourneren; 
- Via FrieslandCampina: 

o Na telefonisch verzoek van lid bij de Binnendienst wordt de set toegezonden;  
o Na verzoek van lid bij adviseur wordt dit verzoek persoonlijk bij het lid 

afgehandeld, waarbij het lid/leden alle formulieren invullen en de aanvraag in gang 
wordt gezet.  

- Bij het moment van indienden van het volledig ingevulde aanvraagformulier start de 

registratie in het proces; de aanmelddatum voor deelname aan de vertrekregeling is de 
datum van ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier bij DMF;  

- Het aanvraagformulier voor deelname aan de vertrekregeling dient door het deelnemende 
FrieslandCampina-lid (een vertegenwoordigend lid van het bedrijf is voldoende) getekend 
te zijn.  

  



 
 

Verwerking van aanvragen  
De verwerking van de ingezonden formulieren voor deelname aan de vertrekregeling gaat als 

volgt:  
- De aanvraagformulieren vertrekregeling worden ontvangen door de DMF;  

- DMF beoordeelt het formulier op:  
o Volledigheid;  
o Registratie bij de Kamer van Koophandel van het bedrijf waar de boerderijmelk 

aan geleverd gaat worden.  
- Indien aanvraag volledig is, ontvangen de aanvrager en FrieslandCampina binnen 14 

dagen een bevestiging van ontvangst van DMF;  
- FrieslandCampina bereidt besluitvorming voor de beëindiging van het lidmaatschap voor;  

- FrieslandCampina voert een controle uit van de aanvrager op:  
o Levert het betreffende lid inderdaad geen biologische/biologisch dynamische meld; 
o Hoeveelheid geleverde reguliere melk in het voorgaande kalenderjaar;  
o Is er een formulier beëindiging lidmaatschap van betreffend lid ontvangen en 

hebben alle in dit bedrijf samenwerkende leden opgezegd. 
- Indien de FrieslandCampina-check op een van de controlepunten niet bevestigend is dan 

zal DMF de aanvraag niet honoreren;  
- Indien de FrieslandCampina-check op alle punten bevestigend is;  

o Dan wordt afhankelijk van het moment van vertrek van het betreffende lid (langer 
dan 3 maanden voor einde kalenderjaar) door FrieslandCampina ontheffing van de 
leveringsplicht verleend tot einde van het lopende kalenderjaar;  

o Dan wordt DMF geïnformeerd over de uitkomst van de controle en zal DMF de 
aanvraag kunnen honoreren;  

o De DMF stuurt vervolgens de aanvrager de bevestiging van de toekenning van de 
vertrekpremie.  

 
Overgang naar andere eerste koper  
Na bevestiging van deelname aan de vertrekregeling, gaat ten minste drie kalendermaanden na 
aanmelding, het FrieslandCampina-lid daadwerkelijk over naar een andere eerste koper van de 
melk. 

- DMF gaat binnen 2 maanden na start van de melklevering aan de andere eerste koper 
daadwerkelijk over tot uitbetaling van de vertrekpremie;  

- DMF bewaakt de melkleveringen van de betreffende vertrekker die deze gedurende een 
ononderbroken periode van 3 jaar na het beëindigen van de melkleveringen aan 
FrieslandCampina aan een andere eerste koper zal gaan leveren. Als de betreffende 

vertrekker de bedrijfs-/rechtsvorm wijzigt (bijvoorbeeld in een maatschap toetreedt) zal 

dit terstond aan DMF moeten worden gemeld, teneinde DMF in staat te stellen te bepalen 
of er sprake is van een voortzetting van het bedrijf dan wel een bedrijfsbeëindiging;  

- DMF draagt zorg voor terugvordering van eventueel ten onrechte of teveel betaalde 
vertrekpremies. Indien een lid binnen 3 jaar zijn of haar bedrijf geheel beëindigt dan wel 
de levering van reguliere melk met meer dan 30% vermindert ten opzichte van de 
hoeveelheid geleverde reguliere melk aan FrieslandCampina in het voorafgaande 
kalenderjaar, zal de vertrekpremie evenredig moeten worden terugbetaald. Dit geldt ook 

als binnen drie jaar andere melk dan gangbare melk, zoals biologische of biodynamische 
melk aan een andere eerste koper geleverd wordt. 

 
De belangrijkste aspecten zijn weergegeven in dit document. Voor de volledige informatie 
verwijzen wij u naar de relevante regelgeving op de website van Dutch Milk Foundation. 
(www.stichtingdmf.nl)  
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