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Veel gestelde vragen ledenleveringsbewijzen (LLB’s) 

1. Waarom komt er een nieuw suiker systeem? 

Per 2017 vervalt de Europese Suikermarktordening. Dit betekent dat de landenquota vervallen 

en daarmee ook uw basisreferentie. Cosun wil graag het aanbod van grondstof en de 

verkochte hoeveelheid suiker op elkaar afstemmen. Daarom komt er een systeem van 

ledenleveringsbewijzen ( LLB’s).  

1 LLB geeft u het recht om 1 ton bieten van 17% tegen de ledenprijs te leveren. Van jaar tot 

jaar wordt dit wat naar boven of beneden bijgesteld via het toewijzingspercentage.  Dit om de 

hoeveelheid bieten af te stemmen op de afzetmarkt voor suiker. Wanneer het 

toewijzingspercentage  bijvoorbeeld 102%  is, mag op iedere LLB 1,02 ton bieten a 17% suiker 

geleverd worden. De basis voor de toewijzing, het aantal LLB’s wordt vast. Er is geen sprake 

meer van een voortschrijdend gemiddelde, zoals nu. 

Er geldt een leveringsplicht van 85%.  

De LLB’s kosten € 5,50 per stuk en dit bedrag wordt over een periode van 5 jaar aan de 

coöperatie verrekend bij de jaarlijkse eindafrekening.  Dit is de inleg in de coöperatie.  

Telers kunnen de LLB’s via Cosun, onderling verhandelen. 

 

2. Waarom krijg ik 19 LLB’s per aandeel? En waarom moet ik daarnaast nog LLB’s bijnemen en 

wordt niet automatisch mijn basisreferentie omgezet in LLB’s? 

Vanwege het vervallen van het qoutumsysteem worden uw nieuwe teelt rechten gebaseerd op 

basis van de huidige rechten: de aandelen. Een aandeel geeft een minimaal recht van 20 ton 

bieten bij 16% (dit is de huidige leveringsplicht). Dit is 19 ton bieten bij 17%, in het nieuwe 

systeem wordt 17% suiker de basis. 

Aangezien de meeste leden op basis van hun aandelen minder rechten ontvangen dan  nu via 

de basisreferentie,  wordt leden vervolgens de mogelijkheid gegeven om een aantal LLB’s bij te 

nemen, zodat het totaal aantal rechten weer gelijk is aan de huidige basisreferentie. Dit is niet 

verplicht. Vandaar dat leden de keuze krijgen. 

Let op: deze stap  staat geheel los van de uitbreiding van de teelt die Cosun voor ogen heeft. 

Pas in juni 2016 komt er het aanbod om meer LLB’s op naam te krijgen. Ook die keuze is 

vrijwillig. 

 

VOORBEELD 

Teler A Teler B 

220000 kg basisreferentie = 
1294 ton biet 17% 

220000 kg basisreferentie =  
1294 ton biet 17% 

35 aandelen 47 aandelen 

LLB’s: 35*19 = 665 (ton biet 17%) LLB’s: 47*19= 893 (ton biet 17%) 

Verschil met huidige basis (1294-665)=629 Verschil met huidige basis (1294-893)=401 

Teler kan bijnemen om huidige 
teeltomvang te handhaven: 629 LLB’s 

Teler kan bijnemen  om huidige  
teeltomvang te handhaven: 401 LLB’s 
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3. Ik moet bijbetalen voor de LLB’s, hoe kan dat? Hoeveel moet ik bijbetalen? 

LLB’s kosten € 5,50 per stuk. Op de huidige aandelen (€ 181,50 per stuk) hebben leden geheel 

of gedeeltelijk  afgelost. Dit afgeloste bedrag wordt verrekend met het te betalen bedrag voor 

de LLB’s. Afhankelijk van de situatie van het aantal aandelen ten opzichte van de referentie en 

het bedrag dat al afgelost is op de aandelen is dit voor iedere teler verschillend. Het bedrag dat 

afgelost is op aandelen is terug te vinden op het ‘overzicht aandelen’ dat in maart 2016 op het 

ledenportaal is geplaatst. Op niet afgeloste aandelen wordt in voorjaar 2017 nog eenmaal 

afgelost, voordat de aandelen definitief worden omgezet in LLB’s. Het reeds afgeloste bedrag 

kan dus nog hoger worden. 

 

4. Kan ik de betaling in één keer doen? 

Dit is niet mogelijk. Het te betalen bedrag per LLB wordt gespreid over 5 jaar verrekend met uw 

eindafrekening. 

 

5. Kan de van mij gevraagde bijbetaling  verrekend worden met UB(T)  uitkering die ik dit jaar 

krijg? 

Dit is niet mogelijk. De LLB’s gelden ook pas voor oogstjaar 2017. 

 

6. Wordt er bij LLB’s BTW in rekening gebracht? 

Bij uitgifte en overdracht van LLB’s via de coöperatie is BTW niet van toepassing. 

Wanneer telers naast de overdracht van LLB’s via de coöperatie, onderling nog aanvullende 

afspraken maken, moeten zij zelf beoordelen of BTW daarop van toepassing is. 

 

7. Ben ik verplicht alle LLB’s die ik op basis van mijn aandelen en referentie kan krijgen af te 

nemen? 

Daartoe bent  u niet verplicht. Wanneer u minder LLB’s neemt dan waar u via de aandelen en 

referentie recht op heeft, betekent dit dat u minder bieten kunt telen vanaf 2017. 

 

8. Mijn opvolger komt in het bedrijf. Kan hij ook LLB’s op naam krijgen? 

 De zoon / opvolger of iemand anders die wel actief is in het bedrijf maar nog geen lid is, kan 

alsnog lid worden en als lid deelnemen in het bedrijf.  

Een bestaand lid kan een deel van de aan hem toegekende LLB’s aan het nieuwe lid overdragen. 

Het lidmaatschap heeft dan betrekking op teeltjaar 2017.  Indien dit speelt, neem dan zo 

spoedig mogelijk contact op met uw contactpersoon bij de agrarische dienst. Een nieuw lid in 

een maatschap moet straks minimaal 250 LLB’s op naam krijgen. Tijdelijk is deze minimumeis 

bij bestaande maatschappen niet van toepassing.  

Moet het lidmaatschap al gelden voor teeltjaar 2016, dan moeten voor teeltjaar 2016 nog 

aandelen worden genomen en zal de overdrager aandelen moeten inleveren. Neem ook dan 

contact op met de agrarische dienst.  

 

9. Ik heb een samenwerking met mijn broer. Kunnen we voortaan de LLB’s apart benutten? 

Dat is mogelijk. U dient hiervoor contact op te nemen met uw contactpersoon van de 

agrarische dienst.  
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10. Ik wil mijn LLB’s gezamenlijk met de buurman in een bedrijf benutten. Kan dat? 

Dat is mogelijk. U dient hiervoor contact op te nemen met uw contactpersoon van de 

agrarische dienst.  Wanneer teler samen de LLB’s in één bedrijf benutten dienen zij een 

samenwerkingsovereenkomst te tekenen. Deze wordt u automatisch toegestuurd ter 

ondertekening na de bevestiging dat u de aangevraagde LLB’s op naam gekregen heeft.  

 

11. De referentie, die vervalt, stond op de balans van mijn bedrijf. Ik krijg nu de LLB’s persoonlijk. 

Hoe moet ik hier boekhoudtechnisch mee omgaan? 

Daar iedere bedrijfssituatie anders is, kan Cosun daar geen algemeen advies in geven. Wij 

adviseren u contact op te nemen met uw accountant. Op verworven basisreferentie kan in 

2016 nog (versneld) worden afgeschreven. 

 

12. Mag je op LLB’s, net als op de vroegere basisreferentie, afschrijven? 

De fiscus staat niet toe dat op LLB’s wordt afgeschreven. 

 

13. Moet ik ieder jaar voldoen aan de 85% leveringsplicht op de LLB’s of is middeling over 

meerdere jaren mogelijk? Wat is het gevolg indien ik niet voldoe aan de leveringsplicht? 

Ieder jaar moet ieder lid aan de leveringsplicht voldoen. Wanneer door calamiteiten de 

opbrengst tegenvalt kunt u (voor 1 september van het betreffende oogstjaar) een ‘ontheffing 

leveringsplicht’ aanvragen bij de raad van beheer van Cosun.  

Wanneer niet voldaan wordt aan de leveringsplicht kan de raad van beheer een boete 

opleggen en/of LLB’s intrekken. 

 

14. Ik wil graag uitbreiden in de bietenteelt . Kan ik extra LLB’s van Cosun krijgen? 

Wanneer u de teelt wilt uitbreiden moet u extra LLB’s verwerven. Cosun geeft alle leden deze 

zomer de kans om 20 % extra LLB’s te verwerven via de coöperatie . Daarnaast kunt vanaf 

najaar 2016 LLB’s van een ander lid verwerven.  Dit lid zal een aanvraag moeten doen om een x 

aantal LLB’s in te leveren en de kopende teler zal een aanvraag voor het verwerven van het 

zelfde aantal LLB’s moeten indienen. De verkopende teler krijgt zijn inleg terug. De kopende 

teler zal deze LLB’s aan Cosun moeten betalen (€ 5,50 per stuk, gespreide betaling over een 

periode van 5 jaar). Onderling zullen telers waarschijnlijk afspraken maken over een 

vergoeding per LLB. 

 

15. Wanneer ik stop met de bietenteelt, wat gebeurt er dan met mijn LLB’s? 

Een lid dat stopt met bieten telen, dient zijn lidmaatschap (voor 1 september) op te zeggen en 

zijn LLB’s bij Cosun in te leveren. Het bedrag dat is ingelegd op de LLB’s krijgt de stoppende 

teler van Cosun uitgekeerd (en indien van toepassing een UB/uitkering). Hieraan kan een 

transactie gekoppeld worden om de LLB’s over te dragen aan een ander lid. 

 

16. Bij de vroegere referentie werd een zone gehanteerd. Hoe is dat bij de LLB’s? 

Ook bij de LLB’s zal een zone, met betrekking tot de afstand tot de fabriek, gelden. Bij de 

uitgifte van de LLB’s in 2016 wordt aan de hand van het bedrijfsadres bepaald in welke zone de 

LLB’s geplaatst worden. Een uitzondering geldt  voor de situaties waarbij nu al een 

transportbijdrage in rekening wordt gebracht. Die blijft gehandhaafd in het nieuwe systeem. 
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LLB’s mogen benut worden in een andere zone, echter wanneer LLB’s meer dan 1 zone verder 

van de fabriek benut worden, zal een bijdrage in de transportkosten doorbelast worden. 

 

17. Ik ben geen lid van Cosun maar wil toch graag bieten telen. Hoe kom ik aan LLB’s? 

Een teler die wil starten met de bietenteelt, zal LLB’s moeten overnemen van een bestaande 

bietenteler.   

Qua teeltomvang geldt een minimale omvang van 250 LLB’s per lid en minimaal 500 LLB’s per 

bedrijf. Een agrarisch ondernemer die alleen zijn bedrijf uitvoert zal dus 500 LLB’s moeten 

verwerven. Indien bijvoorbeeld een vader/zoon-maatschap wil starten moeten zij ieder 

minstens 250 LLB’s op naam verkrijgen.  

 

18. Wat is het gevolg als ik in 2016 de toewijzing niet vol lever? 

In het huidige systeem van basisreferentie is opgenomen dat het gemiddelde van de beste drie 

jaren over de laatste 5 productie jaren de basis vormt voor de hoeveelheid basisreferentie. Die 

hoeveelheid is ook maatgevend voor het maximale aantal LLB’s dat een lid in 2016 op naam 

kan krijgen. 

Aangezien referentiejaar 2016 mee zal tellen in de bepaling voor het aantal LLB’s is het 

belangrijk om de toewijzing van 2016 vol te telen om maximaal LLB’s toegewezen te krijgen. 

Bij de uitgifte van LLB’s dit voorjaar, wordt er van uit gegaan dat de toewijzing in 2016 wordt 

volgeleverd. Gebeurt dit niet, dan wordt het aantal toegewezen LLB’s in 2017 alsnog verlaagd. 

 

19. Hoe kan ik aangeven dat ik extra LLB’s wil?  

Cosun zal in juni 2016 de leden benaderen of zij willen uitbreiden in de bietenteelt. De leden 

krijgen bij dit  aanbod de keuze om : 

 niet uit te breiden  

 het aantal LLB’s met 20% extra uit te breiden 

 of het aantal LLB’s met meer dan 20% extra uit te breiden 

Op dit aanbod kunnen alle leden in juni 2016 inschrijven. 

 

20. Ik wil wel uitbreiden maar niet met 20%. Kan dat? 

Telers die minder dan 20% willen uitbreiden, kunnen het aanbod van 20% accepteren en 

vervolgens een aantal LLB’;s verkopen zodat zij de omvang van de bietenteelt op hun bedrijf 

naar hun wens kunnen inpassen. Het  is niet mogelijk om in te schrijven voor minder dan 20% 

extra LLB’s. Het is wel mogelijk om meer dan 20% extra aan te vragen. Dit kan alleen 

gehonoreerd worden indien een deel van de telers geen extra LLB’s neemt.  

 

21. Wat is het gevolg indien ik het formulier niet ondertekend retour stuur? 

Het referentiesysteem komt per 2017 te vervallen.  Wanneer u niet reageert op de omzetting 

van aandelen en de referentie naar LLB’s krijgt u alleen LLB’s op basis van uw bestaande 

rechten: 19 LLB’s per aandeel.  Dat totale aantal zal lager zijn dan  het aantal LLB’s gebaseerd 

op uw totale basisreferentie.  Kortom: u kunt minder bieten telen dan nu. 
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22. De vraag die ik had staat er niet bij 

Neem contact op met de helpdesk via ledenregelingen@cosun.com of (tijdens kantooruren: 

0165-525275) 
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