
Ledenfinanciering, fundament 
van een krachtige coöperatie
Informatie over  
Certificaten A, B, C en D



Optimale balans

De strategie van Royal FloraHolland is gericht op het wereldwijd 
kansen creëren voor de groei van de Nederlandse sierteeltsector. 
Sinds 31 december 2016 hebben we een nieuwe financieringsstructuur 
die zich kenmerkt door: eenvoud, financiering van nu en een aantrekkelijk 
lidmaatschap. Leden en aanvoerders financieren onze coöperatie door 
deelname in certificaten. Hoe dat werkt, leggen we hierbij uit.

Optimale balans
Als coöperatie streeft Royal FloraHolland een gezonde financiering na, 
met een optimale balans tussen exploitatie en vermogen. Dit bereiken 
we met een solvabiliteit van meer dan 30%, een risicodragend vermogen 
van 45-55% en een aflossingscapaciteit van minder dan 3. 
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Vermogen

Fundament coöperatie
De financiering door onze leden is het fundament van onze krachtige 
coöperatie. Ieder lidbedrijf legt jaarlijks 0,5% van de productomzet in.  
Tot en met december 2017 was dit 1%. Hiermee dekken de leden het 
vermogen van de coöperatie.



Certificaat A
Als lidbedrijf bouwt u met een jaarlijkse vermogensbijdrage van 0,5% van 
uw productomzet een Certificaat A op. Certificaat A heeft een maximale 
waarde van € 20.000.

U krijgt het opgebouwde vermogen uit Certificaat A terug, 3½ jaar na de 
beëindiging van uw lidmaatschap. De daarbij geldende voorwaarden 
staan in de Statuten Royal FloraHolland. 

Tijdens uw lidmaatschap ontvangt u over de jaren dat de coöperatie 
winst maakt, een jaarlijkse winstuitkering (dividend). De winstuitkering 
wordt toegevoegd aan Certificaat A, totdat dit certificaat volledig is 
volgestort. Heeft uw Certificaat A de waarde van € 20.000 bereikt,  
dan krijgt u de winstuitkering of het restant daarvan uitgekeerd.

Certificaat A is onderdeel van het eigen vermogen van de coöperatie 
Royal FloraHolland.
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Certificaat B
Als uw Certificaat A de maximale waarde van € 20.000 heeft bereikt (en 
dus is volgestort), begint de opbouw van uw Certificaat B. Ieder jaar  
komt er dan 0,5% van uw productomzet in Certificaat B. Verder zijn bij de 
migratie van de oude ledenlening de jaarlagen 2009 t/m 2015 toegevoegd 
aan Certificaat B

Certificaat B bestaat uit jaarlagen met een looptijd van 8 jaar. In principe 
krijgt u in het 9e jaar het door u opgebouwde vermogen in die jaarlaag 
van Certificaat B terug. Bijvoorbeeld: als u in het jaar 2018 in Certificaat B 
€ 6.000 inlegt, ontvangt u die € 6.000 terug in het jaar 2027. 

Net als bij Certificaat A, krijgt u 3½ jaar na de beëindiging van uw 
lidmaatschap, het opgebouwde vermogen uit Certificaat B terug.

U ontvangt een jaarlijkse rente over het door u opgebouwde vermogen in 
Certificaat B. De directie stelt het rentepercentage vast met goedkeuring 
van de Raad van Commissarissen.

Certificaat B is onderdeel van het vreemd vermogen van de coöperatie 
Royal FloraHolland.



Gevolgen financiële situatie coöperatie
Als de coöperatie in een jaar verlies lijdt, verspeelt u als lid geen vermogen. 

Alleen als het risicodragend vermogen van de coöperatie onder de 
ondergrens van 45% komt, is er een tijdelijke aflossingsstop. U ontvangt 
dat jaar dan geen uitkering van een jaarlaag uit Certificaat B. Zodra het 
risicodragend vermogen van de coöperatie weer op orde is, ontvangt u 
de gemiste uitkeringen alsnog.

Komt het risicodragend vermogen van de coöperatie boven de 55%,  
dan kan de directie in overleg met de ledenraad vervroegd een jaarlaag 
uitkeren.
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Certificaat C
Certificaat C is er voor leden die vrijwillig geld willen inleggen in de 
coöperatie, los van hun productomzet. Over het opgebouwde vermogen in 
Certificaat C ontvangt u jaarlijks een rentevergoeding.

Certificaat D
Wilt u geen lid worden, dan kan het zijn dat de coöperatie van u verlangt 
dat u vermogen opbouwt binnen de coöperatie. U maakt dan gebruik  van 
Certificaat D.

Certificaat D werkt hetzelfde als Certificaat B wat betreft de opbouw en 
terugbetaling.
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