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PARTICIPATIEREGLEMENT TOPIGS 2021 

 

 

Overwegingen: 

(A) de Coöperatie wil de betrokkenheid en trouw van haar Actieve Leden bevorderen en belonen door 

middel van de mogelijkheid van participatie door Actieve Leden in het eigen vermogen van de 

Coöperatie (de Participatieregeling); 

(B) de Coöperatie is een op continuïteit gerichte vereniging en zal – in verband met toekomstige 

investeringen die noodzakelijk zijn in verband met haar continuïteit – haar eigen vermogenspositie in 

stand moeten houden en verder moeten versterken; en  

(C) het Participatiereglement is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

• de Coöperatie kent (i) Vleesvarkenshouders, (ii) Actieve Leden en (iii) Buitengewone leden, 

om zo op een optimale wijze de Actieve Leden te kunnen belonen voor hun trouw en 

betrokkenheid bij de Coöperatie door middel van het uitgeven van Certificaten;  

• De Coöperatie streeft naar voordeel voor de Certificaathouders door: 

(i) het op de Certificaten laten uitkeren van dividend in contanten en/of in de vorm van 

uitgifte van Certificaten (stockdividend). De hoogte van het dividend zal in hoge mate 

afhankelijk zijn van het resultaat dat de Coöperatie in enig jaar realiseert. Hierbij zal 

rekening worden gehouden met de gebruikelijke bedrijfseconomische uitgangspunten 

en overwegingen; en 

(ii) Certificaten overdraagbaar te maken, waardoor de Certificaten een bepaalde 

marktwaarde zullen verkrijgen die ten goede komt aan de Certificaathouder. Deze 

marktwaarde zal aanvankelijk (zeer) gering zijn en wellicht toenemen naar gelang het 

dividend dat op de Certificaten wordt uitgekeerd. Op basis van het in het verleden 

uitgekeerde dividend zal vervolgens een verwachtingswaarde ontstaan op basis van 

in de toekomst te verwachten dividenden. 

• De bestaande coöperatieve identiteit dient in de toekomst onverminderd als uitgangspunt te 

gelden voor het beleid van de Coöperatie en haar Dochtermaatschappijen. Om die reden:  

(i) is geen stemrecht verbonden aan de Certificaten;  

(ii) dient het collectieve eigen vermogen van de Coöperatie – normaliter – groter dan 60% 

van het totale eigen vermogen te zijn; en  

(iii) wordt er in het kader van de Participatieregeling als zodanig geen hoger resultaat 

nagestreefd.  

• In verband met de financiering van toekomstige investeringen zal het eigen vermogen van de 

Coöperatie, door de participatie in het eigen vermogen, niet mogen worden aangetast. Om 

die reden:  

(i) zullen de Certificaten – in beginsel – niet door de Coöperatie worden ingekocht, opdat 

het eigen vermogen van de Coöperatie in stand blijft;  

(ii) kunnen Actieve Leden ook na het einde van hun lidmaatschap als Buitengewone 

leden gedurende een periode van 5 jaar Certificaten houden; en 
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(iii) kunnen Actieve Leden en Buitengewone leden hun Certificaten – onder voorwaarden 

– overdragen aan (andere) Actieve Leden. 

• In het Bestuur zal een commissie ledenzaken worden benoemd die namens het voltallige 

Bestuur over de operationele verantwoordelijkheden kan besluiten. De commissie zal 

periodiek hierover rapporteren aan het Bestuur. 

 

Het Participatiereglement: 

1. INDIVIDUALISERING VAN VERMOGEN 

1.1 In de artikelen 18 en 19 van de Statuten is de mogelijkheid geregeld dat de Ledenraad op voorstel 

van het Bestuur besluit tot het vormen van een ledenvermogensreserve, waarin Actieve Leden en 

Buitengewone leden kunnen deelnemen door middel van het verkrijgen/houden van Certificaten. Deze 

ledenvermogensreserve behoort tot het risicodragende eigen vermogen van de Coöperatie en zal 

nooit meer bedragen dan in totaal 40% van het totale eigen vermogen van de Coöperatie. 

1.2 In dit Participatiereglement wordt de Participatieregeling, waarbij een ledenvermogensreserve wordt 

gevormd en Certificaten worden uitgegeven, nader uitgewerkt. 

2. DEFINITIES 

 

In dit Participatiereglement wordt verstaan (waarbij enkelvoud ook meervoud omvat en andersom) onder: 

 

Aanbiedingsplicht: betekent de aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 12.2; 

 

Actieve Leden: betekent Leden die voldoen aan de voorwaarden voor Actieve Leden 

als genoemd artikel 5 van de Statuten (Leden B): en ieder van de 

Actieve Leden individueel: Actief Lid; 

 

AFM: betekent de Autoriteit Financiële Markten; 

 

Bestuur: betekent het bestuur van de Coöperatie; 

 

Buitengewone leden: betekent voormalige Actieve Leden die voldoen aan de voorwaarden 

voor Buitengewone leden als genoemd artikel 5 van de Statuten: en 

ieder van de Buitengewone leden individueel: Buitengewoon lid; 

 

Certificaat: betekent een vorderingsrecht op naam, toegekend door de Coöperatie, 

dat recht geeft op een gedeelte van het geïndividualiseerd eigen 

vermogen van de Coöperatie. Een certificaat vertegenwoordigt een 

nominale waarde van EUR 10; 

 

Certificaathouder: betekent een ieder, die door middel van Certificaten deelneemt in het 

geïndividualiseerde eigen vermogen van de Coöperatie; 

 

Coöperatie: betekent de Coöperatie Topigs U.A.; 

 

Dochtermaatschappij: heeft de betekenis als bedoeld in artikel 2:24a BW; 

 

LC-plein:  betekent het elektronische prikbord via welke Certificaten voor 

overdracht kunnen worden aangeboden; 
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Ledenraad: betekent de ledenraad van de Coöperatie, bestaande uit 

Vleesvarkenshouders en Actieve Leden; 

 

Lid (en meervoud: Leden): betekent een lid van de Coöperatie, zoals bedoeld in artikel 5 van de 

Statuten (zijnde een Vleesvarkenshouder of een Actief Lid);  

 

Maximale Waarde: betekent het maximaal in enig jaar aan Actieve Leden toe te kennen 

bedrag aan Certificaten, zijnde EUR 2.500.000;  

 

Participatieregeling: heeft de betekenis als omschreven in overweging (A); 

 

Participatiereglement: betekent dit Participatiereglement Topigs 2021; 

 

Prospectusplicht: betekent het verbod als bedoeld in artikel 3 van de  Europese 

Prospectusverordening, op grond waarvan het verboden is in 

Nederland effecten aan te bieden aan het publiek of effecten te doen 

toelaten tot de handel op een in Nederland gelegen of functionerende 

gereglementeerde markt, tenzij ter zake van de aanbieding of toelating 

een prospectus algemeen verkrijgbaar is welke is goedgekeurd door 

de AFM; 

 

Statuten: betekent de statuten van de Coöperatie, vastgesteld bij akte d.d. 24 

december 2021; 

 

Toekenning van Certificaten: betekent het toekennen van Certificaten en het tegelijkertijd boeken 

ten laste van het eigen vermogen van de Coöperatie van een 

overeenkomstig deel van dit eigen vermogen op de 

ledenvermogensreserve waarin de Actieve Leden en Buitengewone 

leden deelnemen door middel van Certificaten; 

 

Vleesvarkenshouders: betekent de Leden die voldoen aan de voorwaarden voor 

Vleesvarkenshouders als genoemd artikel 5 van de Statuten (Leden 

A). 

 

3. VERMOGEN OP NAAM; PARTICIPATIES IN HET EIGEN VERMOGEN VAN DE COÖPERATIE  

3.1 De Participatieregeling bestaat uit een aantal fases: 

(a) De eerste fase ving aan op 1 januari 2017 en duurt tot en met 31 december 2021: in deze 

fase wordt de winst die de Coöperatie in de jaren 2016 tot en met 2020 maakt, tot ten hoogste 

de Maximale Waarde, naar rato van de ledenprestaties als geïndividualiseerd eigen vermogen 

van de Coöperatie op naam van Leden gezet door middel van het verstrekken van  

Certificaten. De Certificaten zijn in deze fase alleen overdraagbaar na voorafgaande 

schriftelijke toestemming van het Bestuur en er zal normaliter geen dividend worden 

uitgekeerd op de Certificaten. 

(b) Na de onder (a) bedoelde eerste fase zal in de tweede fase naar verwachting slechts een deel 

van de winst – tot maximaal de Maximale Waarde – in de vorm van Certificaten aan de Actieve 

Leden worden toegekend. De resterende winst zal in die jaren kunnen worden gebruikt voor 

de uitkering van dividend op de Certificaten in contanten of in Certificaten (stockdividend) en 

(eventueel) beperkt voor inkoop van Certificaten in specifieke situaties en tenslotte (wellicht) 
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voor een beperkte reservering als collectief vermogen (algemene reserve). Er zal naar 

verwachting wel dividend op de Certificaten worden uitgekeerd. De Certificaten kunnen alleen 

aan Actieve Leden worden overgedragen.  

4. INRICHTING LEDEN COÖPERATIE 

4.1 De Coöperatie kent (i) Vleesvarkenshouders, (ii) Actieve Leden en (iii) Buitengewone leden. De 

voorwaarden verbonden aan elk van deze categorieën zijn: 

(a) Vleesvarkenshouders: (i) in het bezit zijn van enkel vleesvarkens die het TopigsNorsvin 

genetica hebben (en geen zeugen) en (ii) geen openstaande contributiefactuur aan de 

Coöperatie dan wel een betalingsachterstand aan de Coöperatie en/of haar 

Dochtermaatschappijen van meer dan 60 dagen hebben;  

(b) Actieve Leden: (i) geen openstaande contributiefactuur aan de Coöperatie dan wel een 

betalingsachterstand aan de Coöperatie en/of haar Dochtermaatschappijen hebben van meer 

dan 60 dagen en (ii) nemen een minimale hoeveelheid producten, corresponderend met 200 

zeug-equivalenten, per kalenderjaar af van de Dochtermaatschappijen én hebben in het 

lopende jaar tot de peildatum van 30 april producten van de Dochtermaatschappijen 

afgenomen (het Bestuur is gerechtigd maar niet verplicht in individuele gevallen van het 

bepaalde onder (ii) af te wijken en daaraan al dan niet voor het betreffende Lid voorwaarden 

te verbinden);  

(c) Buitengewone leden: (i) maximaal 6 maanden voorafgaand aan dat zij Buitengewoon lid 

worden, nog Actief Lid geweest (onverminderd het bepaalde in de overgangsregeling in artikel 

10.2), (ii) geen openstaande contributiefactuur dan wel betalingsachterstand aan de 

Coöperatie en/of haar Dochtermaatschappijen van meer dan 60 dagen en (iii) in het bezit zijn 

van Certificaten. 

Indien niet (meer) aan een van de genoemde voorwaarden wordt voldaan, heeft de Coöperatie 

onverminderd het bepaalde hierna het recht het lidmaatschap op te zeggen. 

4.2 De Ledenraad stelt de te betalen contributie jaarlijks vast. De te betalen contributie, bedraagt met 

ingang van 1 januari 2022 als volgt: 

(a) Vleesvarkenshouders: EUR 25,00; 

(b) Actieve Leden: EUR 150,00; 

(c) Buitengewone leden: EUR 150,00. 

4.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.1, wordt het lidmaatschap door de Coöperatie opgezegd en 

komen de in het bezit zijnde Certificaten te vervallen, wanneer een Lid of Buitengewoon lid niet meer 

voldoet of wil voldoen aan enig op hem van toepassing zijnde voorwaarden als genoemd onder artikel 

4.1. Indien slechts sprake is van een openstaande contributiefactuur dan wel een betalingsachterstand 

aan de Coöperatie en/of haar Dochtermaatschappijen van meer dan 60 dagen, dient het Lid of 

Buitengewoon lid eerst tot driemaal te worden aangemaand met een hersteltermijn van één maand 

alvorens de Coöperatie het lidmaatschap opzegt. De in het bezit zijnde Certificaten komen nadien te 

vervallen. 
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5. INDIVIDUALISERING VAN HET VERMOGEN DOOR TOEKENNING VAN CERTIFICATEN 

5.1 Actieve Leden hebben recht op het verkrijgen van Certificaten. Het boeken van bedragen op de 

ledenvermogensreserve  door Toekenning van Certificaten aan de Actieve Leden, geschiedt naar rato 

van de productafname op basis van het aantal opgebouwde zeug-equivalenten (EQ), waarbij een 

verhogingsfactor wordt gehanteerd voor ledentrouw. De methodiek van EQ’s zal worden vastgelegd 

in Bijlage 1 van dit Participatiereglement. Daarbij worden de volgende uitgangspunten in acht 

genomen: 

(a) Het in enig jaar aan Actieve Leden toe te kennen aantal Certificaten wordt beperkt tot de voor 

dat jaar geldende Maximale Waarde; 

(b) Certificaten worden alleen aan een (i) natuurlijk persoon, (ii) rechtspersoon of (iii) 

personenvennootschap verstrekt, die op het moment waarop het besluit tot Toekenning van 

Certificaten door de Ledenraad wordt genomen Actief Lid is van de Coöperatie.  

(c) Elk individueel Actief Lid kan jaarlijks een maximaal door de Ledenraad op voorstel van het 

Bestuur vast te stellen aantal Certificaten bijkopen. Voor het jaar 2022 bedraagt het maximum 

aantal bij te kopen Certificaten 2.500. Elk individueel Actief Lid kan echter niet meer 

Certificaten bijkopen (maar wel van de Coöperatie ontvangen) dan tot een dusdanig aantal 

dat het Actief Lid daarmee in totaal 2,5% van het totaal aantal Certificaten in bezit heeft of 

krijgt. 

(d) Door de Ledenraad kan, op voorstel van het Bestuur, ingeval van dividenduitkeringen op 

Certificaten in de vorm van stockdividend door middel van Toekenning van Certificaten aan 

Certificaathouders, een andere verdeelsleutel worden gehanteerd‚ dan naar rato van de 

productafname op basis van het aantal zeug-equivalenten EQ. De door de Ledenraad te 

hanteren maatstaf dient erin te resulteren dat op alle Certificaten eenzelfde stockdividend 

wordt uitgekeerd. 

5.2 Het Bestuur houdt de Actieve Leden tijdig op de hoogte van het proces en de processtappen in het 

kader van de Participatieregeling via het ledenportaal. In het bijzonder ontvangen de Actieve Leden 

voor de Toekenning van Certificaten, een brief met daarin vermeld hun afname en EQ's. Op basis van 

deze verstrekte gegevens wordt berekend hoeveel Certificaten aan het desbetreffende Actieve Lid 

worden toegekend. 

5.3 Indien een Actief Lid het niet eens is met het bedrag waarvoor hij overeenkomstig deze regeling door 

middel van Certificaten deelneemt in de ledenvermogensreserve, kan hij binnen drie weken na de 

Toekenning van Certificaten een bezwaarschrift indienen bij het Bestuur. Het Bestuur beslist binnen 

één maand in hoogste ressort op het bezwaarschrift door middel van een gemotiveerde schriftelijke 

uitspraak op het bezwaar. 

5.4 Het besluit van de Ledenraad als bedoeld in artikel 18 lid 2 van de Statuten om bedragen op de 

ledenvermogensreserve te boeken wordt jaarlijks geeffectueerd door Toekenning van Certificaten aan 

de Actieve Leden per 1 juli van het desbetreffende jaar. Het Bestuur deelt de Actieve Leden individueel 

bij iedere mutatie schriftelijk mede voor welk bedrag zij uit hoofde van dit Participatiereglement 

deelnemen in de ledenvermogensreserve. 

5.5 Het Bestuur houdt een certificatenregister bij waarin de namen en adressen zijn opgenomen van alle 

Certificaathouders onder vermelding van de aantallen en de aanduidingen van de van iedere 

Certificaathouder geadministreerde Certificaten. Het Bestuur verstrekt des verzocht aan een 

Certificaathouder om niet een uittreksel uit het certificatenregister met betrekking tot zijn Certificaten. 
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5.6 Het Bestuur is verplicht de melding van een Certificaathouder inzake een mutatie van zijn of haar 

aantal Certificaten binnen 1 maand te registreren in het in artikel 5.5 bedoelde certificatenregister. De 

aantallen en aanduidingen van de van iedere Certificaathouder geadministreerde Certificaten in het 

certificatenregister zijn leidend en gelden als beslissend bewijs van gerechtigheid. Deze bepaling laat 

onverlet de hiervoor in artikel 5.3 genoemde mogelijkheid tot indiening van een bezwaarschrift bij het 

Bestuur.  

6. REGELING BUITENGEWONE LEDEN 

6.1 Zodra een Actief Lid niet meer voldoet aan de voorwaarden als genoemd onder 4.1, maar wel in het 

bezit is van Certificaten, wordt het lidmaatschap door de Coöperatie opgezegd en kan het voormalig 

Actief Lid in aanmerking komen voor toelating als Buitengewoon lid. Het Buitengewoon lid kan zijn 

Certificaten maximaal 5 jaar  behouden en verkopen, gerekend vanaf de dag dat het Actieve Lid (dan 

wel de Certificaathouder conform de overgangsregeling van artikel 10.2) Buitengewoon lid is 

geworden, na welke periode de resterende Certificaten vervallen. De Coöperatie is gerechtigd de 

resterende Certificaten terug te kopen tegen een door het Bestuur vast te stellen waarde (welke nooit 

meer bedraagt dan de nominale waarde). Indien de Coöperatie hier om welke reden dan ook vanaf 

ziet, deelt zij dit schriftelijk mee aan het Buitengewoon lid en bevestigt zij dat de resterende Certificaten 

zijn komen te vervallen.  

6.2 Het totaal aantal Certificaten van de Buitengewone leden gezamenlijk, bedraagt een door het Bestuur 

vast te stellen maximaal percentage van het aantal uitstaande Certificaten. Per ingangsdatum van dit 

Participatiereglement is dat percentage 25%. Indien het totaal aantal Certificaten van de 

Buitengewone leden gezamenlijk boven het vastgestelde maximaal percentage uitstijgt, is de 

Coöperatie gerechtigd de oudste Certificaten (die dit percentage te boven gaan) terug te kopen tegen 

een door het Bestuur vast te stellen waarde (welke nooit meer bedraagt dan de nominale waarde). 

Indien de Coöperatie hiervan afziet, is het bepaalde in artikel 6.1 van toepassing. De Coöperatie deelt 

in de maand januari van elk kalenderjaar, indien van toepassing, aan de Buitengewone leden met de 

oudste Certificaten mee dat de Coöperatie het recht heeft om na afloop van de eerstvolgende 

openstelling van het LC-plein de Certificaten die boven het maximaal percentage uitstijgen, terug te 

kopen tegen een door het Bestuur vast te stellen waarde (welke nooit meer bedraagt dan de nominale 

waarde).  

7. GEÏNDIVIDUALISEERD EIGEN VERMOGEN BLIJFT RISICODRAGEND EIGEN VERMOGEN  

7.1 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van de Statuten vormt de ledenvermogensreserve, en 

daarmee de Certificaten waarmee Certificaathouders deelnemen in die ledenvermogensreserve, het 

eigen vermogen van de Coöperatie. 

7.2 Als eigen vermogen van de Coöperatie vormt de ledenvermogensreserve en daarmee de Certificaten 

een onderdeel van het risicodragende vermogen van de Coöperatie dat door toekomstige verliezen 

en toekomstige vermogensafnamen, kan worden aangetast. Op voorstel van het Bestuur, kan de 

Ledenraad op grond van artikel 18 lid 4 van de Statuten besluiten verliezen of vermogensafnamen 

daarop af te boeken. 

7.3 Verliezen of vermogensafnamen zullen op voorstel van het Bestuur door de Ledenraad bij voorrang 

ten laste van de algemene reserve van de Coöperatie worden gebracht. Indien en voor zover de 

algemene reserve door de verliezen en/of vermogensafname minder wordt dan 60% van het totale 

eigen vermogen van de Coöperatie, kan op voorstel van het Bestuur door de Ledenraad worden 

besloten het meerdere ten laste te brengen van de ledenvermogensreserve en daarmee ten laste van 

de Certificaten. 
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7.4 Op grond van het bepaalde in artikel 18 lid 5 van de Statuten wordt een verlies of een 

vermogensafname dat in enig jaar ten laste van de ledenvermogensreserve is gebracht bij voorrang 

aangezuiverd uit de winst of vermogenstoename behaald in volgende boekjaren. 

7.5 Ingeval door de Coöperatie een verlies of een vermogensafname ten laste van de 

ledenvermogensreserve is gebracht, wordt het nominale bedrag van de Certificaten verminderd met 

het bedrag dat is aangewend ter delging van het geleden verlies of vermogensafname. Indien een 

verlies of een vermogensafname dat in enig jaar ten laste van de ledenvermogensreserve is gebracht 

wordt aangezuiverd uit de winst of vermogenstoename gerealiseerd in volgende boekjaren, zoals 

bedoeld in artikel 7.4, wordt het nominale bedrag van de Certificaten verhoogd met het bedrag dat is 

aangewend ter aanzuivering van het verlies of vermogensafname. 

8. DIVIDENDUITKERINGEN OP CERTIFICATEN 

8.1 Tijdens de eerste fase, zoals bedoeld in artikel 3.1(a), wordt op de Certificaten geen dividend 

uitgekeerd. Over het boekjaar 2021 en volgende wordt op de Certificaten een – op voorstel van het 

Bestuur door de Ledenraad vast te stellen – dividend uitgekeerd. 

8.2 Het uit te keren dividend kan zowel (gedeeltelijk) in contanten als (gedeeltelijk) in de vorm van 

stockdividend door Toekenning van Certificaten worden uitgekeerd. 

8.3 De hoogte van het dividend wordt in hoge mate bepaald door de winst die de Coöperatie in het 

desbetreffende boekjaar heeft behaald. Het streven is een dividenduitkering van 5% op basis van het 

(statische) saldo Certificaten per 31 december van het voorgaande boekjaar. 

9. OVERDRAAGBAARHEID VAN DE CERTIFICATEN 

9.1 Certificaten kunnen enkel worden overgedragen aan en kunnen enkel overgaan op een Actief Lid, 

onverminderd de mogelijkheid van het Bestuur om hiervoor tijdelijke dispensatie te geven aan een 

aspirant-lid in geval van overgang of overdracht van Certificaten krachtens erfrecht ingeval van 

overlijden van een Certificaathouder. Buitengewone leden kunnen geen nieuwe Certificaten 

aankopen. 

9.2 Met inachtneming van het bepaalde in het Reglement Overdracht Certificaten, kunnen 

Certificaathouders hun Certificaten gedurende de maand oktober van ieder kalenderjaar ter 

overdracht aanbieden op een daartoe in te richten elektronisch prikbord (LC-plein). Het Bestuur kan 

in individuele gevallen dispensatie verlenen om van het voorgaande af te wijken. Het Reglement 

Overdracht Certificaten wordt op voorstel van het Bestuur door de Ledenraad vastgesteld.   

9.3 Het Bestuur besluit tot opening van het LC-plein. Bestuurders kunnen geen Certificaten overdragen 

of van andere Certificaathouders overnemen gedurende de periode dat zij Bestuurders zijn en tot 3 

maanden daarna. 

9.4 Overdracht van Certificaten heeft pas werking door vermelding van de overdracht in het 

certificatenregister door het Bestuur. Het Bestuur voert de vermelding alleen door op basis van een 

tussen overdrager en overnemer opgemaakte, gedateerde en ondertekende “Overdrachtsformulier 

Certificaten Topigs”, zoals opgenomen als bijlage bij het Reglement Overdracht Certificaten. 

9.5 Overgang of overdracht van Certificaten krachtens erfrecht (ingeval van overlijden van een 

Certificaathouder) naar een Actief Lid wordt alleen vermeld in het certificatenregister indien deze 

overgang of overdracht blijkt uit een notariële akte van boedelverdeling of verklaring van erfrecht, 

tenzij het Bestuur op andere wijze op basis van overlegde schriftelijke stukken overtuigend kan 

vaststellen wie de individuele aanspraken van de overleden certificaathouder krachtens erfrecht heeft 
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verkregen. Bedoelde overgang of overdracht heeft pas werking door de in de vorige zin bedoelde 

vermelding in het certificatenregister.  

9.6 Overgang van Certificaten, gehouden door een Lid van de Coöperatie, ten gevolge van een juridische 

fusie of juridische splitsing wordt vermeld in het certificatenregister mits het Bestuur - door raadpleging 

van het handelsregister van de Kamer van Koophandel dan wel door inzage in andere schriftelijke 

stukken waaruit de overgang blijkt - zekerheid heeft verkregen omtrent de gewijzigde eigendom van 

de Certificaten ten gevolge van de fusie of de splitsing. Bedoelde overgang of overdracht heeft pas 

werking door vermelding in het certificatenregister.  

9.7 Een Certificaathouder is verplicht iedere mutatie met betrekking tot zijn of haar aantal Certificaten, 

zoals een overdracht, toescheiding of overgang van Certificaten binnen 2 weken na die overdracht 

schriftelijk te melden bij het Bestuur, onder overlegging van alle relevante bewijsstukken. 

10. OVERGANGSREGELING REEDS UITGEGEVEN CERTIFICATEN 

10.1 Certificaathouders die reeds in het bezit zijn van Certificaten voor het in werking treden van dit 

Participatiereglement, en die voldoen aan de voorwaarden van een Actief Lid, zullen na het in werking 

treden van dit Participatiereglement de daarbij behorende rechten ontvangen en plichten dragen. 

10.2 Certificaathouders die reeds in het bezit zijn van Certificaten voor het in werking treden van dit 

Participatiereglement, en die niet voldoen aan de voorwaarden van een Actief Lid, krijgen na het in 

werking treden van het Participatiereglement 12 maanden de mogelijkheid om Buitengewoon lid te 

worden. Indien zij hiervan geen gebruik (willen) maken, dienen de door hen gehouden Certificaten 

binnen 2 jaar vanaf het in werking treden van het Participatiereglement te worden verkocht via het LC-

plein, na welke periode de Certificaten komen te vervallen. De Coöperatie is gerechtigd de resterende 

Certificaten terug te kopen tegen een door het Bestuur vast te stellen waarde (welke nooit meer 

bedraagt dan de nominale waarde). Indien de Coöperatie hier om welke reden dan ook vanaf ziet, 

deelt zij dit schriftelijk mee aan de betreffende Certificaathouder en bevestigt zij dat de resterende 

Certificaten zijn komen te vervallen.  

10.3 In afwijking van artikel 10.2 is een vleesvarkenshouder die (i) in het bezit is van Certificaten bij 

inwerkingtreding van het Participatiereglement, (ii) alsdan voldoet aan de voorwaarden van een 

Vleesvarkenshouder en (iii) als gevolg daarvan geen Buitengewoon lid kan worden, gerechtigd deze 

Certificaten maximaal 5 jaar na inwerkingtreding van het Participatiereglement te behouden en te 

verkopen, na welke periode de Certificaten vervallen. De Coöperatie is gerechtigd de resterende 

Certificaten terug te kopen tegen een door het Bestuur vast te stellen waarde (welke nooit meer 

bedraagt dan de nominale waarde). Indien de Coöperatie hier om welke reden dan ook vanaf ziet, 

deelt zij dit schriftelijk mee en bevestigt zij dat de resterende Certificaten zijn komen te vervallen. 

11. INKOOP VAN CERTIFICATEN DOOR DE COÖPERATIE 

11.1 De Coöperatie is niet verplicht om Certificaten in te kopen, uit te betalen of af te lossen, dan wel in te 

trekken. 

11.2 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 6.1, 6.2, 10.2, 10.3, 12.1 en 12.3 van dit 

Participatiereglement, kan de Ledenraad op voorstel van het Bestuur  besluiten om Certificaten in te 

kopen en in te trekken. Dit besluit kan betreffen de inkoop van specifieke Certificaten van bepaalde 

Certificaathouders. Het hiervoor bedoelde voorstel en besluit om specifieke Certificaten van bepaalde 

Certificaathouders in te kopen zal worden ingediend en worden genomen op anonieme basis, dat wil 

zeggen dat de naam of namen van de Certificaathouders die het betreft op generlei wijze bekend 

zullen worden gemaakt. Het besluit kan ook een meer algemene strekking hebben en de mogelijkheid 

bieden om een bepaald aantal Certificaten in te kopen. In dat geval wordt in het besluit tevens geregeld 
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hoe wordt bepaald welke certificaten worden ingekocht en ingetrokken. Deze ingekochte en/of 

ingetrokken Certificaten delen niet mee in toekomstig door de Coöperatie uit te betalen stock- of 

cashdividend. 

12. CERTIFICATEN BIJ EINDE LIDMAATSCHAP 

12.1 Indien (i) het lidmaatschap van een Actief Lid om welke reden ook eindigt, zonder daaropvolgend 

binnen 6 maanden Buitengewoon lid te worden, of (ii) een Buitengewoon lid niet meer voldoet aan de 

voorwaarden bedoeld in artikel 4.1(c) of om andere redenen geen Buitengewoon lid meer is, komen 

de in zijn bezit zijnde Certificaten per de dag dat het lidmaatschap van het Actief Lid is geëindigd 

respectievelijk het Buitengewoon lid niet meer voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 4.1(c) 

danwel geen Buitengewoon lid meer is, te vervallen. De Coöperatie is gerechtigd de Certificaten terug 

te kopen tegen een door het Bestuur vast te stellen waarde (welke nooit meer bedraagt dan de 

nominale waarde). Indien de Coöperatie hier om welke reden dan ook vanaf ziet, deelt zij dit schriftelijk 

mee aan het oud Lid respectievelijk het oud Buitengewoon lid en bevestigt zij dat de Certificaten zijn 

komen te vervallen. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet het bepaalde in de artikelen 9.1 en 12.2. 

12.2 Indien een Certificaathouder overlijdt of wordt ontbonden (als rechtspersoon of 

personenvennootschap), moeten de Certificaten worden aangeboden op het LC-plein (de 

Aanbiedingsplicht). In het geval van erfgenamen, gaat de aanspraak over of komt de opbrengst van 

de Certificaten ten gunste van de erfgenamen. Bij ontbinding van de rechtspersoon of 

personenvennootschap-Certificaathouder, gaat de aanspraak over en komt de opbrengst van de 

Certificaten ten gunste van de (gezamenlijke) aandeelhouder(s)/vennoten/leden van de rechtspersoon 

of personenvennootschap.  

12.3 Indien de Certificaten niet binnen 2 jaar na het ontstaan van de Aanbiedingsplicht op het LC-plein zijn 

verkocht en overgedragen, dan komen deze te vervallen. De Coöperatie is gerechtigd de (resterende) 

Certificaten in te kopen tegen een door het Bestuur vast te stellen waarde (welke nooit meer bedraagt 

dan de nominale waarde). Indien de Coöperatie hier om welke reden dan ook vanaf ziet, deelt zij dit 

schriftelijk mee en bevestigt zij dat de resterende Certificaten zijn komen te vervallen. 

12.4 Indien een Certificaathouder in staat van faillissement wordt verklaard dan wel surseance van betaling 

wordt verleend, komen zijn Certificaten te vervallen en kan zijn lidmaatschap worden opgezegd door 

de Coöperatie. 

13. WEDERZIJDSE VERPLICHTINGEN 

13.1 De Coöperatie en haar Dochtermaatschappijen zijn ieder steeds bevoegd om al hetgeen zij uit welke 

hoofde ook op enig moment, al dan niet opeisbaar, van een Certificaathouder te vorderen hebben 

respectievelijk aan een Certificaathouder verschuldigd zijn, (kruislings) te verrekenen met datgene wat 

de betrokken Certificaathouder van de Coöperatie en haar Dochtermaatschappijen te vorderen heeft 

respectievelijk aan de Coöperatie en haar Dochtermaatschappijen verschuldigd is. 

14. WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN 

14.1 De Toekenning van Certificaten door de Coöperatie aan Actieve Leden valt niet onder de 

prospectusplicht ex de Europese Prospectusverordening en staat niet onder toezicht van de AFM.  

14.2 Het Bestuur draagt er zorg voor dat wijzigingen van regelingen als bedoeld in artikel 14.1 die van 

belang zijn voor Certificaathouders op korte termijn aan Certificaathouders worden medegedeeld 

onder vermelding van de eventuele gevolgen die de desbetreffende wijzigingen hebben voor de 

Certificaathouders. 
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15. WIJZIGING VAN HET PARTICIPATIEREGLEMENT  

15.1 Het Participatiereglement kan eenzijdig en met inachtneming van de statutaire bepalingen door de 

Ledenraad worden gewijzigd op voorstel van het Bestuur. 

 

---------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versiebeheer: 

• Participatiereglement Topigs 2021, zoals vastgesteld door de Ledenraad van de 

Coöperatie Topigs U.A. op 7 december 2021, en effectief per datum wijziging van de 
Statuten op 24 december 2021.   

• Op 10 mei 2022 heeft de Ledenraad op voorstel van het Bestuur de termijn van de 
overgangsregeling om Buitengewoon lid te kunnen worden (art 10.2) verlengd van 6 naar 

12 maanden. 
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BIJLAGE 1 

METHODIEK VAN EQ’S 

Uitleg methodiek Zeug-Equivalenten 

Het opbouwen van vermogen op naam vindt plaats middels het uitgeven van zeug-equivalenten, hierna EQ’s 

genoemd. Alle Actieve Leden die in het peiljaar Actief Lid zijn, hun contributie hebben betaald en voldoende 

producten hebben afgenomen hebben recht op EQ’s. Afhankelijk van het aantal jaren ledentrouw wordt daar 

bovenop een verhogingsfactor toegekend. 

EQ’s worden momenteel als volgt toegekend: 

➢ 1 dosis sperma = 0,2 EQ ofwel 1 zeug EQ = 5 doses sperma 

 de 0,2 EQ per dosis is als volgt opgebouwd: 

• 0,1 EQ per dosis sperma varkens KI Nederland 

• 0,1 EQ fokkerijheffing op het sperma Topigs Norsvin genetica 

➢ 1 gelt (voor de eindklant) = 2,5 EQ (40% vervanging zeugen),  

o Vanuit verkoopregistratie franchisers  

➢ InGene All-in: = 1 EQ maal aantal gecontracteerde zeugen1 

➢ Bedrijfs-KI-beer: aantal gekochte beren * 150. 

Afhankelijk van de winst in dat peiljaar wordt het aantal EQ’s omgezet naar Certificaten. Per jaar wordt de 

winstbestemming en de gehanteerde ratio’s door de Ledenraad van de Coöperatie vastgesteld. 

Het toekennen van EQ’s en de verhogingsfactor ledentrouw wordt voor afname ‘mannelijk’ en afname 

‘vrouwelijk’ product separaat uitgevoerd.  

Voor Actieve Leden in het werkgebied van Varkens KI Twente worden EQ’s toegekend op basis van 

fokkerijheffing. 

Verhogingsfactor voor afname trouwe leden 

Ledentrouw is van groot belang voor de stabiliteit, de loyaliteit en de winstopbouw van de Coöperatie. Als een 

Actief Lid (voor een gedeelte van het jaar) niet alle producten afneemt via Topigs Norsvin, maar wel bij een 

andere fokkerijorganisatie, dan zijn daar voor Topigs Norsvin extra kosten aan verbonden. Daarom wil de 

Coöperatie naast lidmaatschap ook de afnametrouw extra belonen door het toekennen van een 

verhogingsfactor.  

Per peiljaar wordt bepaald of een Actief Lid haar fokproducten exclusief van Topigs Norsvin heeft afgenomen. 

De reeds opgebouwde verhogingsfactor wordt jaarlijks met 5% verhoogd tot maximaal 50%. Over het jaar 

2020 was een maximaal te behalen ledentrouw 45%. 

Ledentrouw wordt apart voor ‘vrouwelijk’ en ‘mannelijk’ product vastgesteld. 

 
1 Er zijn franchisers/(sub/Kern)fokkers die gebruik maken van eindklant. De EQ’s worden verstrekt aan de eindklant van een gelt mits we de juiste informatie 

hierover hebben. 
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Opbouw van ledentrouw voor Leden is gestart vanaf 2012 en verhoogd met 5% per jaar. 

Indien een Actief Lid (tijdelijk en/of gedeeltelijk) geen KI en/of gelten afneemt van Topigs Norsvin maar wel via 

een concurrent fokmateriaal betrekt dan krijgt hij wel EQ’s maar geen verhogingsfactor over de in dat peiljaar 

afgenomen producten en verliest het Actieve Lid zijn volledig reeds opgebouwde verhogingsfactor.  

De verhouding EQ’s die wordt toegekend aan de afname van gelten, gecontracteerde zeugen en de afname 

van doses sperma is gebaseerd op de gemiddelde winstmarge van beide productgroepen. Om de methodiek 

niet te complex te maken wordt er geen onderscheid gemaakt binnen de productgroepen. 

Schematisch kan vermogen op naam als volgt worden samengevat: 

 

Op basis van de afname over het peiljaar worden de zeug-equivalenten berekend. Vervolgens wordt het 

percentage ledentrouw bepaald. Die twee componenten samen bepalen het totaal aantal zeug-equivalenten. 

Vervolgens zal de Ledenraad het bedrag voor vermogen op naam bestemmen. Het totaal uit te geven zeug-

equivalenten zal op het bestemde bedrag gedeeld worden zodat de waarde van 1 zeug-equivalent berekend 

kan worden. Per Actief Lid is dan duidelijk wat de waarde is van zijn opgebouwde zeug-equivalenten. Omdat 

het vermogen op naam wordt verstrekt in de vorm van Certificaten kan het totaal aantal te verstrekken 

Certificaten per Actief Lid worden bepaald. 

De waarde van een EQ is jaarlijks anders. Dit is enerzijds afhankelijk van het bedrag wat door de Ledenraad 

bestemd wordt voor vermogen op naam en anderzijds van het totaal aantal opgebouwde EQ’s voor alle Actieve 

Leden samen. 

De nominale waarde van één Certificaat is EUR 10,00. De waarde van Certificaten van een Actief Lid is dus 

het aantal Certificaten maal EUR 10,00. 

Hoe werkt de jaarlijkse procedure? 

Jaarlijks wordt de vermogen op naam procedure uitgevoerd over het peiljaar. Als een peiljaar volledig is 

afgesloten kan een procedure starten. Het peiljaar is altijd het uitvoeringsjaar – 1 jaar. Dus in 2022 worden de 

Certificaten toegekend over het peiljaar 2021 enz. 
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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. 

 

 

 


