
 

REGLEMENT VERTREKREGELING 

 

1. Inleiding 

 

 1. De basis voor een (beperkte) vertrekregeling is te vinden in artikel 6, lid 3 van de 

statuten van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. De vertrekregeling is een door 

de Europese Commissie gestelde voorwaarde voor de fusie tussen Campina en 

Friesland Foods. Voor de leden van FrieslandCampina is deelname aan de vertrek-

regeling vrijwillig. 

 

 2. Uitgangspunt is om door een financiële stimulans voor leden hun melk elders te 

leveren, de beschikbaarheid van voldoende Nederlandse gangbare boerderijmelk 

voor zuivelverwerkers die concurrenten zijn of worden van FrieslandCampina op de 

markt te bevorderen. 

 

2. Doelstelling 

 

 1. De vertrekregeling is beperkt in doelstelling en toepassing. Aan deze regeling kan 

geen recht worden ontleend op betaling van een premie of enig ander bedrag in ge-

val van beëindiging van het lidmaatschap, die een andere oorzaak kent dan als hier-

in beschreven. 

 

 2. Leden die in Nederland het melkveehouderijbedrijf uitoefenen, die hun lidmaatschap 

opzeggen en hun gangbare melk gaan leveren aan een andere koper van boerde-

rijmelk in Nederland ontvangen een éénmalige vertrekpremie van vijf euro 

  (EUR 5,--) per honderd kilo (100 kg) over de geleverde hoeveelheid melk in het jaar 

direct voorafgaand aan het jaar waarin een verzoek tot de vertrekpremie is gedaan. 

De regeling geldt niet voor leden die bijzondere melk leveren, noch voor leden die 

buiten Nederland het melkveehouderijbedrijf uitoefenen. 

 

3. Uitvoering 

 

 1. De onafhankelijke Stichting DMF is belast met de uitvoering van de vertrekregeling. 

DMF is bevoegd om een onafhankelijke derde aan te wijzen om DMF bij de uitoefe-

ning van haar taken bij te staan. 

 

 2. Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. en Koninklijke FrieslandCampina N.V. zijn 

met DMF een overeenkomst aangegaan voor de uitvoering van de vertrekregeling. 

 

 3. DMF heeft het Productschap Zuivel gevraagd en bereid gevonden DMF bij de uitoe-

fening van zijn taken bij te staan. 

 

4. Voorwaarden 
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 1. Aan de betaling van de vertrekpremie worden de volgende voorwaarden gesteld: 

  a. het lid, of zijn bedrijfsvoorganger, moet op het tijdstip van de aanvraag sinds 1 

januari 2009 of meer dan een aaneengesloten periode van drie (3) jaar lid zijn 

van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A., of een van haar rechtsvoorgan-

gers; 

  b. het lid (en alle andere in het bedrijf samenwerkende leden) moet(en) het lid-

maatschap onvoorwaardelijk opzeggen met ingang van 1 januari van het vol-

gende kalenderjaar, met inachtneming van de opzegtermijn als bedoeld in ar-

tikel 7, lid 1 van de statuten van de coöperatie; 

  c. het lid (en alle andere in het bedrijf samenwerkende leden) moet(en) alle in 

het bedrijf gewonnen melk gaan leveren aan een andere door het Product-

schap Zuivel erkende koper in Nederland; 

  d. het voor de vertrekregeling beschikbare melkvolume van 1.2 miljard kg is nog 

niet uitgeput; 

  e. de vertrekpremie moet worden aangevraagd door middel van het door DMF 

beschikbaar te stellen volledig in te vullen en te ondertekenen aanvraagfor-

mulier en in het kader van de beoordeling door DMF van de aanvraag, dient 

alle door of namens DMF gevraagde additionele informatie onverwijld ter be-

schikking gesteld te worden; 

  f. door of namens DMF worden controles uitgevoerd op de levering van melk 

aan de nieuwe koper(s) gedurende drie (3) jaar na beëindiging van de melk-

levering aan FrieslandCampina; en 

  g. eventuele geschillen worden beslecht door middel van arbitrage, zoals ver-

meld op het aanvraagformulier. 

 

 2. DMF zal ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier schriftelijk aan de 

aanvrager(s) bevestigen. DMF zal FrieslandCampina schriftelijk informeren over de 

aanvraag. FrieslandCampina zal vervolgens de aanvrager(s) een opzeggingsformu-

lier toezenden waarmee het lidmaatschap dient te worden opgezegd en waarmee, 

zo nodig indien deze niet gelijk is aan de datum van beëindiging van het lidmaat-

schap, de datum van beëindiging van de melklevering aan FrieslandCampina wordt 

vastgelegd. Het opzeggingsformulier is als bijlage A bij dit reglement gevoegd. De 

datum van beëindiging van de melklevering aan FrieslandCampina ligt minimaal 3 

volledige kalendermaanden na inlevering bij DMF van het ingevulde en onderteken-

de aanvraagformulier. Binnen 14 dagen na ontvangst van het volledig ingevulde en 

ondertekende opzeggingsformulier bevestigt FrieslandCampina de datum van be-

eindiging van de levering aan de aanvrager(s) en aan DMF. Die bevestiging geldt 

tevens als ontheffing van de leveringsplicht per die datum, indien deze niet gelijk is 

aan de datum van beëindiging van het lidmaatschap. De bevestiging is als bijlage B 

bij dit reglement gevoegd. 

 

  Binnen 1 maand na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende aan-

vraagformulier informeert DMF de aanvrager(s) schriftelijk of de aanvraag wordt 

toegekend. Indien de aanvraag wordt toegekend vermeldt de bevestiging het bedrag 
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van de vertrekpremie en de datum waarop de melklevering aan FrieslandCampina 

wordt beëindigd en de melklevering aan de derde/koper dient aan te vangen. 

 

 

5. Betaling Vertrekpremie 

 

 1. Het bedrag van de vertrekpremie wordt door DMF berekend door het aantal kg 

gangbare melk dat door het lid (of zijn bedrijfsvoorgangers) aan FrieslandCampina is 

geleverd in het jaar direct voorafgaand aan het jaar waarin het verzoek tot de ver-

trekpremie is gedaan te vermenigvuldigen met € 0,05  

 

 2. DMF zal de vertrekpremie betalen door middel van overschrijving van het door DMF 

berekende, door FrieslandCampina verschuldigde bedrag op een door het lid aan-

gegeven bankrekening. 

 

 3. DMF zal de vertrekpremie uiterlijk twee (2) maanden na de beëindiging van de melk-

levering door het lid aan FrieslandCampina overmaken onder toezending van een 

betalingsoverzicht. 

 

6. Verplichting terugbetaling vertrekpremie 

 

 1. Een voormalig lid aan wie de vertrekpremie is betaald moet deze pro rata terugbeta-

len aan FrieslandCampina indien zich naar het oordeel van DMF binnen drie (3) jaar 

na beëindiging van de levering aan FrieslandCampina zich een van de volgende 

omstandigheden voordoet: 

  (a) het voormalige lid is dan wel zijn rechtsopvolgers zijn (weer) lid geworden van 

FrieslandCampina; 

  (b) het voormalige lid heeft, dan wel zijn rechtsopvolgers hebben het bedrijf be-

eindigd; 

  (c) indien door welke oorzaak ook zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt over-

gedragen aan of samengevoegd met een bedrijf dat melk levert aan Fries-

landCampina; 

  (d) het voormalig lid is, dan wel zijn rechtsopvolgers zijn, andere melk dan gang-

bare melk, zoals biologische of biodynamische melk, gaan leveren aan de 

nieuwe koper(s); 

  (e) het voormalige lid heeft, dan wel zijn rechtsopvolgers hebben de productie 

met meer dan dertig procent (30%) verminderd ten opzichte van het volume 

op basis waarvan de vertrekpremie is berekend; 

  (f) een ander geval dat naar het oordeel van DMF materieel met een van de 

voorgaande gevallen overeenkomt. 

  De verplichting tot terugbetaling van de vertrekpremie of deel daarvan in een van de 

hierboven bedoelde gevallen  rust in geval van overlijden van het voormalig lid op de 

erfgenamen van het voormalig lid die zijn nalatenschap hebben aanvaard. 
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 2. DMF is bevoegd het voormalig lid en zijn rechtsopvolgers om alle informatie te ver-

zoeken die DMF nodig acht om vast te stellen of het voormalig lid tot terugbetaling 

van de vertrekpremie verplicht is. 

 

 3. Indien DMF heeft vastgesteld dat het voormalig lid (of zijn rechtsopvolgers in geval 

van overlijden) tot terugbetaling van (zijn pro rata deel van) zijn vertrekpremie ver-

plicht is zal DMF, met kopie aan FrieslandCampina, hem het volgende schriftelijk 

meedelen: 

  (a) dat de vertrekpremie (gedeeltelijk) moet worden terugbetaald aan DMF ten 

behoeve van FrieslandCampina; 

  (b) het door DMF met inachtneming van het in lid 4 of lid 5 bepaalde berekende 

bedrag; 

  (c) een rekening gericht aan het voormalig lid (of zijn erven). 

 

 4. Het bedrag van de terug te betalen vertrekpremie wordt door DMF berekend door de 

op basis van artikel 5 lid 1 bepaalde vertrekpremie te vermenigvuldigen met Y / 36, 

waarbij (Y) gelijk is aan 36 maanden verminderd met het aantal volle maanden dat 

verstreken is na aanvang van de levering aan de nieuwe koper(s) tot het intreden 

van een omstandigheid als bedoeld in artikel 6, lid 1 sub a t/m d met betrekking tot 

dat lid. 

 

 5. Het bedrag van de terug te betalen vertrekpremie wordt door DMF berekend door de 

op basis van artikel 5 lid 1 bepaalde vertrekpremie te vermenigvuldigen met Y / 36, 

waarbij (Y) gelijk is aan 36 maanden verminderd met het aantal volle maanden dat 

verstreken is na aanvang van de levering aan de nieuwe koper(s) tot het tijdstip 

waarop de productie met meer dan dertig procent (30%) is verminderd ten opzichte 

van het volume op basis waarvan de vertrekpremie is berekend (als bedoeld in arti-

kel 6, lid 1 sub e), vermenigvuldigd met het percentage waarmee de melkleverantie 

ten opzichte van de hoeveelheid als bedoeld in artikel 5 lid 1 is verminderd. 

 

 6. FrieslandCampina is bevoegd alle rechtsmiddelen toe te passen welke haar toeko-

men ten einde terugbetaling van de vertrekpremie te bewerkstelligen. 

 

 7. Op de aanvraag van een voormalig lid aan wie de vertrekpremie is betaald tot 

(her)toelating als lid van FrieslandCampina zijn de grondslagen van het beleid tot 

toelating van nieuwe leden (¨aannamebeleid¨) van toepassing, zoals deze op het 

tijdstip van die aanvraag (zullen) gelden.  

 

7. Onvoorziene omstandigheden 

 Terzake van alle onderwerpen waarin dit reglement aanleiding zou kunnen geven tot mis-

verstand en bepalingen die voor verschillende interpretatie vatbaar zijn, beslist het bestuur 

van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. 

 

8. Wijziging 
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 Het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. is bevoegd dit reglement te wijzi-

gen. 

 

Bijlage A: Aanvraagformulier opzegging lidmaatschap 

Bijlage B1: Bevestiging einde lidmaatschap zonder ontheffing leveringsplicht 

Bijlage B2: Bevestiging einde lidmaatschap met ontheffing leveringsplicht 

 


