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Op 24 november 2016 ontving ik uw brief (kenmerk COT 16606 TV/hvdg) inzake 
de fiscale gevolgen van het voornemen van de Cooperatie Topigs U.A. 
(0011.50.522) tot het individualiseren van haar eigen vermogen door middel van 
het toekennen van ledencertificaten. 

In uw brief verzoekt u mij om uw standpunt to bevestigen ter zake van de fiscale 
gevolgen van het individualiseren van het eigen vermogen. Onderstaand treft u 
mijn standpunt, waarbij ik de indeling van uw brief van 24 november jl. heb 
aangehouden. 

1. Naar aanleiding van onderdeel 2.1.1 
Het op naam stellen van eigen vermogen van de Cooperatie Topigs U.A. door het 
individualiseren van dat vermogen in de vorm van het toekennen van certificaten 
aan de leden heeft als zodanig geen gevolgen voor de heffing van 
vennootschapsbelasting van Topigs. Er is geen sprake van aftrekbare kosten of 
een aftrekbare winstuitkering noch van een belaste opbrengst. 

2. Naar aanleiding van onderdeel 2.1.2 
Het op naam stellen van eigen vermogen van de Cooperatie Topigs U.A. door het 
individualiseren van dat vermogen in de vorm van het toekennen van certificaten 
aan de leden leidt als zodanig niet tot belastingheffing bij de leden. De leden 
mogen de certificaten volgens goed koopmansgebruik waarderen op de kostprijs, 
zijnde nihil. 

3. Naar aanleiding van onderdeel 2.1.3 
De toedeling van de certificaten aan de leden/afnemers heeft geen BTW 
consequenties tot gevolg. 

4. Naar aanleiding van onderdeel 2.2.1 
Dividend dat een lid-ondernemer op zijn certificaten in contanten ontvangt valt in 
het desbetreffende jaar in zijn ondernemingswinst. Stockdividend in de vorm van 
certificaten mag de ondernemer waarderen op kostprijs, zijnde nihil. 
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5. Naar aanleiding van onderdeel 2.2.2 
Er is geen sprake van een inhoudingsplicht bij de Cooperatie Topigs U.A. voor de 
dividendbelasting. De cooperatie is niet inhoudingsplichtig. 

6. Naar aanleiding van onderdeel 2.3 
a. Bij vervreemding van de certificaten, waaronder wordt mede begrepen het naar 
het privevermogen overbrengen van de certificaten, wordt het verschil tussen de 
verkoopprijs/waarde in het economische verkeer en de kostprijs (nihil) belast als 
winst uit onderneming. 
b. Bij leden/IB-ondernemers vormen de certificaten in eerste instantie verplicht  
ondernemingsvermogen. Indien er zich bijzondere omstandigheden zouden 
voordoen die aanleiding kunnen geven tot heretikettering van de certificaten tot 
privevernnogen zal er belastingheffing plaatsvinden over het verschil tussen de 
boekwaarde en de waarde in het economische verkeer van de desbetreffende 
certificaten op dat moment. 
c. Bij leden/rechtspersonen vallen de voordelen uit het lidmaatschapsrecht van de 
cooperatie, waaronder het geIndividualiseerde eigen vermogen, onder de 
deelnemingsvrijstelling. 

Ad. 6b 
Naar mijn mening is sprake van verplicht ondernemingsvermogen omdat de 
ledencertificaten worden toegekend naar rato van de productafname op basis van 
het aantal opgebouwde zeugen-equivalenten (EQ). De door een lid afgenomen 
hoeveelheid fokmateriaal in een gegeven jaar is derhalve bepalend voor het aantal 
toe te kennen certificaten aan het betreffende lid. Leden met een grotere inbreng 
in de winst van de cooperatie (door een grotere afname van fokmateriaal) krijgen 
een groter aandeel in het eigen vermogen (en toekomstige dividenden) van de 
cooperatie dan leden met minder of geen afname van fokmateriaal. Er bestaat dus 
een rechtstreeks verband tussen de toekenning van certificaten en de 
ondernemingsactiviteiten van het betreffende lid. 

Toekomstige bijzondere omstandigheden zouden aanleiding kunnen zijn om de 
etikettering te wijzigen. Het definitief niet meer afnemen van fokmateriaal van de 
cooperatie en daarmee het vervallen van het lidmaatschap zou zo'n bijzondere 
omstandigheid kunnen zijn. Een en ander zal te zijner tijd moeten worden 
beoordeeld naar de concrete omstandigheden van het geval. 

Tot slot 
Het door mij ingenomen standpunt kan wijzigen als gevolg van wijzigingen in 
wetgeving, lagere regelgeving, beleidsbesluiten, ontwikkelingen in de 
jurisprudentie of landelijke standpunten. 
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