
 
 Veel gestelde vragen “extra uitgifte LLB’s“  juni 2017 
 
1. Ben ik verplicht de 8% extra LLB’s te nemen?  
U bent niet verplicht de 8% extra LLB’s te nemen. Wanneer u nu geen extra LLB’s neemt en later alsnog de 
bietenteelt wilt uitbreiden, zult u LLB’s van een ander lid over moeten nemen tegen de dan geldende 
voorwaarden en prijs.  
 
2. Ik wil wel extra LLB’s maar minder dan 8%. Kan dat?  
Dit is niet mogelijk. U kunt aangeven of u 8% extra LLB’s wilt of meer. Een optie is de 8% te nemen en 
vervolgens een door u gewenst aantal LLB’s over te dragen aan een ander lid van Cosun.  
 
3. Wanneer kan ik gaan leveren op basis van de extra LLB’s die ik nu aanvraag?  
De extra LLB’s gelden voor het teeltjaar 2018 en daarna.  
 
4. Betekent 8% meer LLB’s dat ik in 2018 ook 8% meer bieten kan telen? 
Naast de LLB’s speelt het toewijzingspercentage. Voor 2017 was dit 112%. Voor 2018 is dat (voorlopig) 
vastgesteld op 107%. 
 
Voorbeeld: 
Een teler heeft 1.000 LLB’s in 2017. Toewijzingspercentage 112%. Toewijzing 1.120 ton bieten á 17% suiker. 
Situatie extra LLB”s: De teler neemt per 2018 8% extra LLB's en komt daarmee op 1.080 LLB’s. 
Toewijzingspercentage: 107%. De toewijzing 2018 is dus 1.080x107%= 1.156 ton bieten á 17% suiker, oftewel 
ruim 3% meer dan in 2017. 
Situatie geen extra LLB’s: De teler neemt geen extra LLB’s en blijft op 1.000 LLB's. Toewijzingspercentage: 
107%. De toewijzing 2018 is dan 1.070 ton bieten á 17%, oftewel 4,5% lager dan de 1.120 ton van 2017. 
 
5. Kan ik meer dan 8% LLB’s extra nemen?  
U kunt aangeven dat u belangstelling heeft voor meer dan 8% extra. Een deel van de leden zal geen extra LLB’s 
aanvragen. Dit deel zal worden verdeeld onder de leden die hebben aangegeven meer dan 8% extra LLB’s te 
willen.  
 
6. Waarom nu al een uitbreiding van het aantal LLB’s? 
Suiker Unie ziet goede afzetmogelijkheden voor 1,25 miljoen ton suiker. Om daarvoor voldoende grondstof te 
hebben is een areaal nodig van ongeveer 88.000 ha. Suiker Unie heeft de afgelopen jaren daarnaast extra 
suiker in de EU kunnen afzetten uit geïmporteerde ruwe rietsuiker. Het afgelopen jaar was dat 200.000 ton. Nu 
de quota zijn vervallen kan Suiker Unie deze hoeveelheid als bietsuiker verkopen. Daarnaast ziet Suiker Unie 
ook goede mogelijkheden de suikerafzet verder te vergroten, deels in de EU, deels via export daarbuiten. Meer 
afzet betekent meer areaal.  

7. Mijn zoon wil lid worden. Kan hij de extra LLB’s op naam krijgen?  
U dient eerst zelf de aangeboden extra LLB’s te accepteren. Vervolgens kunt u de LLB’s overdragen aan uw 
zoon. Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon bij de agrarische dienst.  
 
8. Krijg ik met meer LLB’s ook meer leveringsplicht?  
Een LLB vertegenwoordigt een leveringshoeveelheid van 1 ton bieten bij 17% suiker. Met meer LLB’s kunt u 
meer bieten leveren. Op een LLB rust een jaarlijkse leveringsplicht van 85%. Wanneer u meer LLB’s hebt, moet 
u dus jaarlijks meer bieten leveren.  
 
9. Mag ik de extra LLB’s verkopen aan mijn buurman?  
Dat kan, wanneer uw buurman lid is van Cosun. Wanneer uw buurman geen lid is van Cosun, zal hij het 
lidmaatschap aan moeten vragen. Voor nieuwe telers geldt een minimum van 500 LLB’s per bedrijf. 
Leden die met de 8% uitbreiding op meer dan 250 LLB’s komen kunnen alleen het aantal boven de 250 LLB’s 
verkopen. Een lid moet immers minimaal 250 LLB’s op naam hebben. 
Heeft u minder dan 250 LLB’s na de extra uitgifte dan kunt u de extra LLB’s niet overdragen.  
 
10. Ik heb geen ruimte voor extra bieten in mijn bouwplan. Wat moet ik doen?  
U dient zelf te bepalen welke ruimte u hebt in uw bouwplan voor bieten. U hoeft de 8% extra LLB’s niet te 
accepteren. Meld wel dat u geen extra LLB’s wilt ontvangen. Een andere optie is de 8% te accepteren en de 
LLB’s vervolgens aan een ander lid van Cosun te verkopen.  
  



 
11. Wat kosten de LLB’s? 
De LLB’s kosten € 5,50 per stuk. Dat bedrag betaalt u aan Cosun, via de eindafrekening, verspreid over 5 jaar. 
Per kilogram polsuiker is dit circa 3,3 cent. Bij bedrijfsbeëindiging ontvangt u dit bedrag retour.  
 
12. Heeft niet vol leveren effect op mijn toekomstig leveringsrecht? 
Het niet vol leveren van uw toewijzing heeft geen gevolgen voor uw toekomstig leveringsrecht. Uw 
hoeveelheid LLB’s ligt vast. Er is geen voortschrijdende referentie meer. Wel dient u altijd te voldoen aan de 
leveringsplicht van 85%.  

13. Mijn buurman wil geen extra LLB’s. Kan ik die toegewezen krijgen?  
Uw buurman dient in dit geval de extra LLB’s te nemen. Daarna kan hij ze aan u overdragen mits hij minimaal 

250 LLB’s op zijn naam behoudt. 

14. Krijg ik meer extra LLB’s toegewezen wanneer ik bijvoorbeeld 15% extra LLB’s aanvraag dan wanneer ik 

bijvoorbeeld 10% extra LLB’s aanvraag?  

Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van het percentage dat is aangevraagd. 

Wanneer een teler een maximum van 15% aangeeft, kan hij ook niet meer dan 15% krijgen. Wanneer het 

percentage onder de 15% blijft, deelt hij gelijk mee met diegenen die meer dan 15% extra hebben 

aangevraagd.  

15. Wanneer ontvang ik bericht over het aantal LLB’s dat toegewezen wordt? 
Begin augustus 2017 ontvangt u bericht hoeveel extra LLB’s er definitief toegewezen worden. Omstreeks 15 
augustus 2017 ontvangt u de toewijzing voor teeltjaar 2018 met uw actuele hoeveelheid LLB’s.  
 
16. Ik teel mijn bieten (deels) buiten de landsgrens. Mag dat ook met deze extra LLB’s? 
Extra LLB’s die u verwerft, dient u te benutten binnen de 8 transportzones die Cosun hanteert. Dat wil zeggen 
binnen de landsgrenzen of binnen 90 km van de fabriek in Dinteloord of Hoogkerk. 
 

 

 

 

          Breda, 19 juni 2017 


