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SAMEN GAAN WE VERDER

VERSUS

HET VERMOGEN
VAN DE
COÖPERATIE
OP NAAM OF
IN DE DODE HAND
JAN EGGINK
Coöperatie FromFarmers heeft een eigen vermogen van circa
€ 250 miljoen. De coöperatie had per 15 april 2014 73,3% van de
aandelen van ForFarmers B.V. in haar bezit. Het eigen vermogen
wordt volledig toebedeeld aan de geïndividualiseerde aandelen
in bezit van de coöperatie. Deze aandelen (zgn. certificaten) zijn
via een handelsplatform verhandelbaar zowel aan leden als aan
derden. Jan Eggink is voorzitter van FromFarmers.

Het eigen vermogen van een coöperatie wordt veelal

strategie uit te voeren. Nieuwe leden zullen ook bij moeten

gevormd door entreegeld en het ingehouden exploitatie-

dragen in het eigen vermogen. Dat was ook het geval bij de

overschot. Het eigen vermogen behoort toe aan de

toetreding van de CSM-telers.

coöperatie, dus de leden kunnen er slechts aanspraak op

Eggink: Wij zijn in 2006 gestart om het vermogen op naam

maken bij opheffing van de coöperatie: vandaar de term

te zetten. Dit is nodig voor de groeistrategie van ForFar-

“vermogen in de dode hand”.

mers. Deze groei levert schaalvoordelen op in de vorm van

Toch zien we de laatste tijd regelmatig dat coöperaties er-

groei in kennis en dalende kosten. Zo wordt voorkomen dat

voor kiezen om (een deel van) het eigen vermogen toe

het eigen vermogen verwatert en de positie van onze hui-

te rekenen aan de leden en daarmee “op naam” te zetten.

dige leden verslechtert. In onze branche zijn leden minder

Een gesprek vanuit twee gezichtspunten: FromFarmers

bereid om zich in te kopen in de coöperatie.

die het vermogen op naam heeft gezet en Cosun die het
grootste deel van het vermogen in de dode hand houdt.

WAT VOOR INVLOED HEEFT DE AARD VAN JULLIE
COÖPERATIE OP DEZE KEUZE?
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WAT ZIJN DE OVERWEGINGEN GEWEEST OM HET EIGEN

Van Campen: Een belangrijk onderscheid tussen Cosun en

VERMOGEN ZO OP TE BOUWEN?

ForFarmers is de onderlinge diversiteit tussen de leden. Bij

Van Campen: Cosun heeft een sterke vermogenspositie. Dit

Cosun zijn het allemaal bietentelers die een gezamenlijk

is door de voorgaande generaties opgebouwd en heeft ons

belang hebben. Onze leden zien de coöperatie dus veel meer

in staat gesteld om te investeren in onze positie. Dit vermo-

als verlengstuk van het eigen bedrijf. Dan zijn ze ook eerder

gen blijven we ook in de toekomst nodig hebben om onze

bereid om vermogen in de coöperatie te brengen en te houden.

COÖPERATIE
NUMMER 619 - JUNI 2014

DOOR:
FOTO’S:

Arjen van Nuland
Patrick van der Sande

JOS VAN CAMPEN
Coöperatie Cosun heeft een eigen vermogen van circa € 1,1 miljard. Hiervan is € 60 miljoen vastgelegd in entreegeld en ruim
€ 1 miljard is vermogen in de dode hand. De komende jaren wordt
ongeveer € 200 miljoen van het vermogen in de dode hand aan
de leden uitgekeerd als een nabetaling per ton bieten, mits onafgebroken 15 jaar geleverd. Een soort leden getrouwheidspremie.
Jos van Campen was tot 5 juni 2014 voorzitter van Cosun.

zijn zich in te kopen in de coöperatie zijn we nu door de verhandelbaarheid van de vermogensaandelen ook in staat om
vermogen van niet-leden aan te trekken.
Van Campen: We hebben geen plannen in die richting, maar
wanneer je fuseert of een overname doet, zal je moeten zoeken
naar de juiste onderlinge verhouding van eigen vermogen in de
te vormen nieuwe onderneming. De andere partij zal mogelijk
moeten bijdragen in het eigen vermogen. Dat zal of moeten
komen uit de vermogenspositie van deze andere partij of de
toetredende leden zullen via entreegeld moeten bijdragen.
Eggink: Bij ForFarmers betreft het boeren in de veehouderij

MAAKT EEN STEVIG VERMOGEN IN DE DODE HAND DE

maar ook in de plantaardige sector. De diversiteit is groot,

COÖPERATIE LUI?

zodat de animo om gezamenlijk te investeren in de coöpera-

Eggink: Doordat de leden direct voordeel hebben bij een hogere

tie beperkter is. Daarnaast is ook de binding met de coöpe-

intrinsieke waarde van de vermogensaandelen zullen zij ook

ratie minder doordat leden scherper kijken naar alternatieve

scherper toezien op het functioneren van de coöperatie.

leveranciers.

Daarmee borg je ook inbreng en zeggenschap van de leden.
Van Campen: Je moet als coöperatie laten zien dat je op

HET EIGEN VERMOGEN IS DE BUFFER EN SOMS OOK

een goede manier het vermogen tot waarde brengt. Door de

OORLOGSKAS VAN DE COÖPERATIE. HOE BORG JE DAT

zeggenschap goed te organiseren, kunnen de leden daar op

JE VOLDOENDE WERKKAPITAAL HEBT?

toezien.

Eggink: We hebben het vermogen op naam gezet en nu ook
verhandelbaar gemaakt voor derden. We hebben echter wel

De voorzitters stellen dat de beide vermogensvormen heel

geborgd dat het vermogen niet uit de onderneming getrok-

verschillend lijken, maar eigenlijk veel gemeen hebben. “Een

ken kan worden. Het blijft vermogen van de onderneming.

coöperatie is van, voor en door de leden. Door de verschillende
keuzes die we gemaakt hebben is het van anders. Belangrijk

BEPERKT VERMOGEN IN DE DODE HAND DE FUSIE-

is echter dat het voor in beide gevallen hetzelfde is: je doet

KANSEN?

het voor het lid en het moet ten goede komen aan het lid. Ook

Eggink: Voor ons is dat wel een belangrijke overweging

in de governance die in het door geregeld is hoeven geen

geweest. Naast het feit dat nieuwe leden nauwelijks bereid

verschillen te zijn.”
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