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Vermogen op naam

Waarom, wat en wanneer?
| Hans Olijslagers|



1. Lidmaatschap Coöperatie Topigs

2.  Wat heb ik aan Ledencertificaten?

3. Overdracht van Ledencertificaten



Coöperatie Topigs  
lidmaatschap
• Zeggenschap en invloed

• Financieel voordeel: Ledencertificaten

• Toegang tot het ledenportaal
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Norsvin International Holding 
AS

Norsvin International Holding 
AS

Varkens K.I. Nederland B.V.Varkens K.I. Nederland B.V.

Topigs Norsvin Nederland B.V.Topigs Norsvin Nederland B.V.

Topigs Norsvin Holding B.V. Topigs Norsvin Holding B.V. 

Topigs Group B.V.Topigs Group B.V.

Coöperatie Topigs  U.A.Coöperatie Topigs  U.A.VION Food Nederland B.V.VION Food Nederland B.V.

Ledenraad ~35
Bestuur  ~6

RvC ~4

RvC ~7/(9)

22,5% 77,5%

33,5% 66,5%

100%

100%

Vereenvoudigd organogram
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Bestuursleden Coöperatie Topigs U.A.
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Ledenraad Coöperatie Topigs U.A.



Topigs Norsvin42

Even vanuit de helikopter

Doel van Coöperatie Topigs U.A.

 De Coöperatie is een gecommitteerd aandeelhouder van Topigs Group en Topigs Norsvin Holding 

 De Coöperatie steunt proactief de strategie en ontwikkeling van Topigs Norsvin Holding om haar positie 
op de wereldmarkt te versterken en/of te vergroten. 

Doelstelling Coöperatie naar leden / varkenshouders

 Er is top genetica beschikbaar voor Nederlandse  varkenshouders tegen concurrerende prijzen

 Er is techniek en kennis beschikbaar van hoog niveau voor de NL varkenshouder

 De concurrentiepositie van de Nederlandse varkenshouder versterken
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Doel van ledencertificaten

 Ledenbetrokkenheid te vergroten

 Trouwheid van langdurige volledige productafname door leden van Topigs genetica belonen

 Definiëren van een sleutel eigenaarschap niet op naam gesteld vermogen
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Proces Vermogen op Naam (VON)

2016
 Proces vermogen op naam gestart

 Jaarlijks brieven naar leden met toegekende Ledencertificaten 

 1e 5 jaar zonder overdraagbaarheid van certificaten en dividend uitkering 
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Procedure
Ieder jaar worden de volgende stappen in de procedure uitgevoerd:

1. De Ledenraad stelt de basisgegevens vast, zoals o.a. de ratio’s;

2. Alle afzetgegevens over het peiljaar worden verzameld;

3. De EQ’s per Actief Lid worden berekend;

4. De verhogingsfactor ledentrouw per Actief Lid wordt bepaald;

5. De Ledenraad bepaalt het bedrag wat bestemd wordt voor vermogen op naam;

6. Alle Actieve Leden krijgen bericht over hun omzetgegevens over het peiljaar en individueel opgebouwde EQ’s;

7. De eventuele correcties worden verwerkt;

8. Alle Actieve Leden krijgen bericht over het aantal toegekende ledencertificaten;

9. Eventuele bezwaren kunnen gericht worden aan het Bestuur;

10. De commissie ledenzaken volgt de procedure en bereidt alle bestuursverantwoordelijkheden die voortvloeien uit 
de Statuten, het Participatiereglement en het huishoudelijk regelement voor;

11. Alle gegevens worden verwerkt in de administratie.

Topigs Norsvin45
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Overzicht verstrekte ledencertificaten

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Beschikbaar voor 
VoN
jaarlijks maximaal
€ 2.500.000,=

% van de winst
Aantal leden
Ontvangen LC’s
Houders LC’s

Opgebouwde EQ’s

Ledenkapitaal
cumulatief

€401.552

30%

1.125

1.112.051

€ 401.552

€ 1.178.669

30%

1.029

1.167.064

€ 1.580.221

€ 644.204

30%

1.002

1.178.584

€ 2.224.425

30%

€ 1.516.364

30%

939

1.180.000

€ 3.740.789

LC’s zitten voor
85% bij actieve 
leden
15% bij 
buitengewone 
leden (inactief)

€ 2.071.981

880
1144

1.100.000*

€ 5.812.770
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2020
 Proces gestart vervolg

 Doel overdraagbaarheid van certificaten en dividend uitkering mogelijk maken
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Proces VON

2021

 Nieuwe commissie gevormd: Frank de Wildt, Loes van de Pas en Marko van Asten

 Aanstelling eigen interim jurist Topigs Norsvin en inhuur advies van HVG consultants (EY)

 Samen met bestuur duidelijke keuzes gemaakt voor de toekomst

 Vastlegging van e.e.a. in de statuten/huishoudelijk en participatie regelement

 Leden avonden VON in november 2021 (2,3 en 9)

 Goedkeuring van de Ledenraad op 7 december
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Nieuwe indeling leden
Type leden

 Actieve leden: ontvangen jaarlijks nieuwe certificaten, kunnen bij- en verkopen 

 Buitengewone leden: voormalig actief en in bezit van certificaten 

 Vleesvarkenshouders: Bezitten geen certificaten
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De tabel: schematisch overzicht ledenrechten Topigs

Rechten

 Streven om zo veel mogelijk certificaten bij actieve leden, max. 25% bij buitengewone leden

 Buitengewone leden krijgen 5 jaar tijd om certificaten op LC-plein te verkopen aan actieve leden

 Na 5 jaar vervallen de Ledencertificaten

 Coöperatie heeft recht certificaten te kopen tegen maximaal de nominale waarde ( 2 jaar bij overlijden)

 Buitengewone leden hebben geen stemrecht en zitten niet in de ledenraad

 Wanneer een lid meer dan 2,5% van het totaal aantal certificaten bezit, kan deze geen certificaten meer 
bijkopen

 Streven om 5% dividend uit te keren over de certificaten (gelijk actieve en buitengewone leden)
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LC-plein en dividend voorstel bestuur:

1. Vanaf 2022 wordt er een LC-plein ingericht als elektronisch advertentieblad/prikbord voor 
ledencertificaten:  

a) Om overdraagbaarheid van ledencertificaten tussen leden mogelijk te maken

b) Actieve leden die Topigs Norsvin producten afnemen kunnen ledencertificaten kopen en verkopen;

c) Buitengewone leden kunnen alleen ledencertificaten verkopen, dus niet kopen; 

d) Coöperatie kan evt. ledencertificaten terugkopen tegen maximaal nominale waarde;*

e) Coöperatie verkoopt geen certificaten en is geen deelnemer;

f) LC-plein opengesteld voor het eerst per oktober 2022;

g) Oud-leden met certificaten moeten zich aanmelden als lid en contributie betalen om de rechten als 
Buitengewoon lid te verkrijgen

* Terugkopen door Coöperatie is een uitzondering
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Hoe werkt LC-plein?

 Eén maal per jaar wordt in de maand oktober het LC-plein opengesteld

 Een onafhankelijke externe partij faciliteert het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, het LC-plein. 
Coöperatie Topigs heeft geen zicht op de individuele transacties

 Waarde wordt bepaald tussen een individuele verkoper en een individuele koper

 Coöperatie Topigs krijgt enkel die informatie vanuit het LC-plein die benodigd is om het 
certificatenregister bij te werken

 Leden en certificaathouders krijgen een login op het virtuele LC-plein



Voorbeeld LC-plein

LC LC

LC’s LC’s



Roadmap LC’s / VON
Informatieverstrekking
alle LC-houders

April Mei eind mei Oktober November


