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 Geachte heer Koehorst,  

  

Via het platform landbouw zijn namens LTO een aantal vragen gesteld over de 

fiscale behandeling van de uitgifte van nieuwe melkcertificaten FrieslandCampina. 

De uitgifte van melkcertificaten wordt gedaan om een toekomstbestendige 

ledenfinanciering tot stand te brengen. Verder zijn vragen gesteld over de thans 

aanwezige ledencertificaten. Middels de brief van 30 november 2021 zijn alle 

vragen, behalve vraag 6 inzake de coöperatieve oplossing beantwoord. 

 

De laatste openstaande vraag inzake de coöperatieve oplossing zal ik in deze brief 

beantwoorden. 

 

Vraag 6: In het kader van de coöperatieve oplossing wordt 2% premie 

gegeven. Hoe is deze premie te kwalificeren voor de leden? 

 

Antwoord: Tijdens de handelsdagen van juni 2021, augustus 2021 en oktober 

2021 kunnen de leden ledenobligaties-vrij kopen. Indien de leden 

deze netto-toename van de ledenobligaties-vrij gebruiken voor de 

financiering van de in januari aan te schaffen melkcertificaten, 

kunnen zij een aanvraag doen voor de premie als ze hier gebruik van 

willen maken. De premie is 2% van de nominale waarde van de 

gekochte ledenobligaties-vrij en zal in 2022 worden uitbetaald. 

 

 Met betrekking tot de melkcertificaten die worden gefinancierd door 

inwisseling van ledenobligaties-vrij uit de hiervoor bedoelde netto-

toename, wordt geen korting op de stortingsplicht toegepast. Ook 

voor die melkcertificaten moet onverkort € 8 per stuk worden 

voldaan.  

 

Door middel van een aanvraag kan vervolgens in 2022 een premie 

worden verkregen ter grootte van 2% van de nominale waarde van 

de ledenobligaties-vrij die zijn ingewisseld uit de hiervoor bedoelde 
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netto-toename. Deze premie wordt uitgekeerd in contanten en is 

volgens FrieslandCampina een vergoeding in verband met de 

vervroegde inkoop van deze ledenobligaties-vrij.  

De premie is dan ook geen korting op de melkcertificaten. 

  

Leden welke de premie zullen ontvangen, dienen deze premie ten 

gunste van de winst in hun respectievelijke aangifte 

inkomstenbelasting dan wel vennootschapsbelasting op te nemen. De 

te ontvangen premie zal niet leiden tot een vermindering van de 

verkrijgingsprijs van de melkcertificaten. 

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik. 

 

Hoogachtend,  

  

namens de inspecteur  

  

  

  

  

 

 

mr. J.W.H.H. Fritzemeier  

 


