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REGLEMENT 
 

SUIKERSYSTEEM 
 

van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. 
 

gevestigd te Breda 

 
 

 
 

ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 
Artikel 1.  Toepassing 
 
1. Dit reglement regelt de toewijzing van Quotumbieten aan individuele Telers. 
2. Dit reglement is van toepassing op leden en contractanten van Cosun en/of een aan haar gelieerde 

onderneming, indien en voorzover deze een leveringscontract voor het Toewijzingsjaar hebben 
gesloten met Cosun en/of een aan haar gelieerde onderneming.  

3. Wijzigingen in regelgeving op nationaal of communautair niveau, waaronder in het bijzonder 
wijziging van het maximumquotum, kunnen wijzigingen in dit reglement tot gevolg hebben. 

4. Cosun kan besluiten om dit reglement voor haar B-leden te doen uitvoeren door het betrokken C-
lid, met uitzondering van het bepaalde in artikel 20, dat te allen tijde door Cosun zal worden 
uitgevoerd.  

 
 
Artikel 2  Definities 
 
 
Basisreferentie De referentie als vastgesteld conform afdeling III en IV van dit 

reglement, die als basis dient voor de vaststelling van de Toewijzing.  
 

Bouwland 
 

Grond, zoals genoemd in de Regeling Landbouwtelling 2012, waarop 
enige vorm van akkerbouw, weidebouw en/of tuinbouw in de vollegrond 
wordt uitgeoefend. Natuurlijk grasland (3718), bos (2027, 863, 864 en 
1936) en overige natuurterreinen (3722) worden niet tot bouwland 
gerekend, blijvend of tijdelijk grasland *265, 266) worden wel tot 
bouwland gerekend. Tussen haakjes staan de gewascodes zoals 
vermeld in de Toelichting uit het opgavepakket voor de Gecombineerde 
opgave 2012 (o.a. Landbouwtelling). 
 

Herverdeling De hoeveelheid polsuiker die als gevolg van onderschrijding 
schijfgewijs wordt herverdeeld over de telers die meer dan hun 
toewijzing hebben geleverd. De schijfgewijze herverdeling wordt 
uitgevoerd door het toewijzingspercentage iteratief (herhalend) met 
kleine stapjes te verhogen tot het moment dat het Witsuikerquotum is 
verdeeld. 
 

Witsuikerquotum 
 

Het witsuikerquotum dat op basis van Verordening (EG) nr. 318/2006 
voor Nederland is vastgesteld en aan Cosun is toegewezen. 
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Mengprijsquotum 
 
 
Onderschrijding 
 

Het Witsuikerquotum, vermeerderd met een jaarlijks door de raad van 
beheer vast te stellen hoeveelheid surplussuiker 
 
De hoeveelheid polsuiker als gevolg van het niet vol leveren van de 
toewijzing en het verschil tussen het te verwachten en het 
gerealiseerde rendement. 
 

Opvolgende teler 
 

De teler die de Basisreferentie op grond van het bepaalde in dit 
reglement overneemt. 
 

Polsuiker 
 

De hoeveelheid netto geleverde bieten vermenigvuldigd met het door 
middel van polarisatie vastgestelde suikergehalte. 
 

Polsuikerreferentie 
 

Polsuikerreferentie in een bepaald teeltjaar is de door de teler werkelijk 
geleverde of door overschrijving verkregen hoeveelheid polsuiker, 
waarop de in Afdeling IV voorziene correcties hebben plaatsgevonden. 
 

Quotumbieten Alle suikerbieten die geleverd worden binnen de toewijzing.  
 

Referentieperiode 
 

De periode van vijf jaar voorafgaand aan het Toewijzingsjaar. 
 

Surplusbieten 
 

De hoeveelheid bieten die de Teler levert boven zijn toewijzing. 
 

Teler 
 

Een producent van suikerbieten, zoals bedoeld in Verordening, zijnde 
A- of B- leden van Cosun, contractanten van Cosun of van een door 
Cosun aangewezen dochteronderneming. Telers dienen voor eigen 
rekening en risico bieten te telen. 
 

Toewijzingsjaar 
 

De periode van 1 januari tot en met 31 december, voor het eerst van 1 
januari 2009 tot en met 31 december 2009 (Toewijzingsjaar 2009) 
 

Toewijzingspercentage 
 

Het toewijzingspercentage wordt verkregen door deling van het 
Mengprijsquotum door de som van de basisreferenties uitgedrukt in 
witsuiker van alle Telers, die in de Referentieperiode hebben geleverd, 
rekening houdend met het te verwachten rendement. 
 

Verordening Integrale-GMO-verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 
oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de 
landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal 
landbouwproducten en alle daaraan gelieerde richtlijnen, besluiten of 
andere overheidsregelingen.  
 

Vorige teler 
 

De teler die de Basisreferentie op grond van dit reglement 
Basisreferentie over doet schrijven naar een opvolgende teler. 
 

 
 

II DE TOEWIJZING 
 
 
Artikel 3.  De toewijzing 
 
1. Cosun kan een toewijzing voor het Toewijzingsjaar aan de Teler verschaffen op grond van de 

conform Afdeling III en IV door de Teler opgebouwde Basisreferentie en het 
Toewijzingspercentage. 
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2. De toewijzing wordt door Cosun ingetrokken indien blijkt dat de Teler voor het Toewijzingsjaar 
geen leveringscontract heeft gesloten met Cosun en/of een aan haar gelieerde onderneming. 

 
Artikel 4.  Wijziging in de toewijzing 
 
1. De toewijzing draagt een voorlopig karakter, mede gelet op het bepaalde in de artikelen 3  en 5.  
2. Het bekend worden van gegevens die een andere toewijzing rechtvaardigen kan wijziging en/of 

intrekking van de toewijzing tot gevolg hebben. 
 
 
 
Artikel 5.  Herverdeling 
 
Indien de door de Telers geleverde hoeveelheid Quotumbieten lager is dan de hoeveelheid die benodigd 
is om daaruit het Witsuikerquotum te produceren, voert Cosun na afloop van de campagne in het 
Toewijzingsjaar op basis van de gerealiseerde suikerproductie een herverdeling uit onder de Telers die in 
het Toewijzingsjaar een toewijzing hebben gekregen. De aldus na herverdeling definitief toegewezen 
Quotumbieten zullen worden afgerekend tegen de minimumprijs als vastgelegd in de Verordening. De 
eindafrekening van Cosun geldt als definitieve toewijzing.   
 
 

III BEREKENING VAN DE BASISREFERENTIE 
 
 
Artikel 6.  Berekening van de basisreferentie 
 
1. De basisreferentie van de Teler is het gemiddelde van zijn drie hoogste Polsuikerreferenties in de 

referentieperiode. 
2. Ten aanzien van Telers die niet gedurende alle jaren van de Referentieperiode Polsuikerreferentie 

hebben verkregen geldt het volgende: 

 de Basisreferentie van Telers die in de Referentieperiode Polsuikerreferentie hebben 
verkregen gedurende vier teeltjaren is het gemiddelde van de drie hoogste 
Polsuikerreferenties in deze vier jaren; 

 de Basisreferentie van Telers die in de Referentieperiode Polsuikerreferentie hebben 
verkregen gedurende drie teeltjaren is het gemiddelde van de twee hoogste 
Polsuikerreferenties in deze drie jaren; 

 de Basisreferentie van telers die in de Referentieperiode Polsuikerreferentie hebben 
verkregen gedurende twee teeltjaren is het gemiddelde van deze twee 
Polsuikerreferenties; 

 de Basisreferentie van telers die in de Referentieperiode Polsuikerreferentie hebben 
verkregen gedurende één teeltjaar is gelijk aan deze Polsuikerreferentie. 

  

  
AFDELING IV BEREKENING VAN DE POLSUIKERREFERENTIE 
 
Artikel 7.  Polsuikerreferentie 
 
Polsuikerreferentie in een bepaald teeltjaar is de door de Teler werkelijk geleverde of door overschrijving 
verkregen of via doorschuiven als geleverd beschouwde hoeveelheid Polsuiker, waarop de in deze 
afdeling voorziene correcties conform de in het betreffende teeltjaar van toepassing zijnde Reglement 
Suikersysteem hebben plaatsgevonden. 
 
 
 
Artikel 8.  De afboeking surplussuiker 
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Op de hoeveelheid Polsuiker geleverd in het jaar voorafgaand aan Toewijzingsjaar vindt een afboeking 
plaats van de - vóór herverdeling - vastgestelde hoeveelheid surplussuiker (al dan niet doorgeschoven 
naar het volgende jaar).  
 
Artikel 9.  Het vangnet  
 
1. De Polsuikerreferentie vanaf teeltjaar 2014 is gelijk aan de voorlopige toewijzing in het betreffende 

teeltjaar, indien de teler een hoeveelheid gelijk of meer dan de voorlopige toewijzing heeft geleverd. 
2. De Polsuikerreferentie vanaf teeltjaar 2014 is gelijk aan de voorlopige toewijzing vastgesteld met een 

toewijzingspercentage berekend op basis van het Witsuikerquotum in plaats van het 
Mengprijsquotum, indien de teler meer dan 85% maar minder dan 100% van zijn voorlopige 
toewijzing heeft geleverd.  Indien deze berekening resulteert in een lagere Polsuikerreferentie dan de 
werkelijk geleverde hoeveelheid Polsuiker, dan wordt de Polsuikerreferentie vastgesteld op de 
werkelijk geleverde hoeveelheid Polsuiker. 

3. Indien de teler vanaf teeltjaar 2014 minder levert dan 85% van zijn voorlopige toewijzing, is de 
Polsuikerreferentie in dat teeltjaar gelijk aan de werkelijk geleverde hoeveelheid. 

4. Indien de teler in drie opeenvolgende teeltjaren meer dan 85% maar minder dan 100% van zijn 
voorlopige toewijzing heeft geleverd, is de Polsuikerreferentie in het derde teeltjaar gelijk aan de 
werkelijk geleverde hoeveelheid. 

5. Indien het Toewijzingspercentage met betrekking tot de afrekening in een bepaald teeltjaar lager blijkt 
te zijn dan het Toewijzingspercentage dat werd gehanteerd voor de berekening van de voorlopige 
toewijzing, dan wordt het vangnet berekend op basis van het toewijzingspercentage dat voor de 
berekening van de afrekening werd gebruikt. 

 
 
Artikel 10.  Overschrijving van Basisreferentie  
 
1. Cosun kan Basisreferentie overschrijven naar een andere Teler (‘Opvolgende Teler”) indien aan de 

volgende voorwaarden wordt voldaan: 
a. De Vorige Teler dient te verklaren dat hij daartoe bevoegd is en daardoor geen inbreuk 

maakt op rechten van derden. Hij dient Cosun te vrijwaren tegen eventuele aanspraken 
van derden terzake van de overschrijving van Basisreferentie.  

b. De Opvolgende Teler dient na overschrijving over bouwland te beschikken. 
2. Overschrijving kan uitsluitend geschieden aan leden dan wel contractanten van Cosun  dan wel 

aan derden die als lid tot Cosun toe treden dan wel het contract van een contractant van Cosun of 
een aan haar gelieerde onderneming overnemen.  

3. Een verzoek tot overschrijving van Basisreferentie geschiedt door indiening van de volgende 
documenten:  

 een ingevuld overschrijvingsformulier; 

 Aanvraag lidmaatschap (indien van toepassing); 

 Overdracht leveringscontract (indien van toepassing). 
4. Bij de Teler die Basisreferentie overdraagt worden de Polsuikerreferenties (A) negatief 

gecorrigeerd door de vermenigvuldiging van deze Polsuikerreferenties met de overeengekomen, 
over te schrijven Basisreferentie (B) gedeeld door de Basisreferentie van de teler die 
Basisreferentie afstaat vóór de overdracht (C). De toewijzing van de Teler die Basisreferentie 
afstaat komt na overdracht overeen met A - [A x (B/C)]. 

5. De overeengekomen Basisreferentie wordt bij de Teler die basisreferentie verwerft bij de in de 
referentieperiode door hem verkregen Polsuikerreferenties bijgeboekt. 

6. Indien een Teler die basisreferentie verwerft in de Referentieperiode geen Polsuikerreferenties 
heeft opgebouwd, zullen de bij de Teler die Basisreferentie overdraagt overeenkomstig lid 2 
afgeboekte Polsuikerreferenties worden bijgeschreven bij de Teler die Basisreferentie verwerft. 

 
 
Artikel 11 Transportkostenbijdrage bij overdracht van Basisreferentie 
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1. In geval van overdracht van Basisreferentie, zal er bij de Teler die de Basisreferentie verwerft extra 
transportkostenbijdrage in rekening worden gebracht conform hetgeen in dit artikel is bepaald.   

2. De Basisreferentie wordt ingedeeld in een van de acht zones, een en ander afhankelijk van de 
afstand tot de fabriek, waarin de te leveren bieten worden verwerkt en de leveringsplaats van de 
bieten. De indeling in zones is in Bijlage 1 grafisch weergegeven.  

3. De indeling in zones kan door de Raad van Beheer worden gewijzigd, indien daar vanwege de 
ontwikkeling in de transportkosten dan wel de leveringsplaats aanleiding voor is.  

4. In geval van overdracht van Basisreferentie naar een Teler die de bieten binnen deze 
Basisreferentie levert: 

a. in dezelfde zone waarin de betreffende Basisreferentie is ingedeeld;  
b. in een zone dichter bij de fabriek dan de zone waarin de betreffende Basisreferentie is 

ingedeeld; of  
c. in een zone die maximaal één zone verder van de fabriek ligt, dan de zone waarin de 

betreffende Basisreferentie is ingedeeld; 
zal er geen transportkostenbijdrage in rekening worden gebracht. 

5. In geval van overdracht van Basisreferentie naar een Teler, die de bieten binnen deze 
Basisreferentie levert in een zone die twee of meer zones verder van de fabriek ligt dan de zone 
waarin de betreffende Basisreferentie is ingedeeld, zal de Teler die de Basisreferentie verwerft, 
jaarlijks een extra transportkostenbijdrage voor de levering van bieten binnen deze Basisreferentie 
verschuldigd zijn.  

6. De transportkostenbijdrage (per ton netto bieten geleverd op de Basisreferentie) wordt jaarlijks   
vastgesteld door de Raad van Beheer.  

7. De transportkostenbijdrage blijft ook na overdracht van de Basisreferentie aan een andere Teler in 
dezelfde zone verschuldigd, maar kan geheel of gedeeltelijk vervallen, indien en voor zover de 
Basisreferentie wordt overgedragen naar een zone dichter bij de fabriek, een en ander conform het 
in de leden 3 en 4 bepaalde. In dit geval zal de laatst verworven Basisreferentie geacht als eerste 
te zijn overgeschreven.  

8. Indien een Teler beschikt over Basisreferentie, die in meerdere zones is ingedeeld, zullen de 
bietenleveringen (zowel binnen als buiten de Toewijzing en inclusief eventueel door te schuiven 
bieten) per campagne naar rato worden verdeeld over de verschillende hoeveelheden 
Basisreferentie per zone. 

 
 
Artikel 12.  Toewijzing extra of lagere Basisreferentie 
 
1. Cosun kan, indien het Witsuikerquotum wordt verhoogd, extra Basisreferentie toewijzen aan Telers 

op door Cosun nader vast te stellen wijze en nader vast te stellen voorwaarden. 
2. Cosun kan, indien het Witsuikerquotum wordt verlaagd al dan niet als gevolg van een verzoek van 

Cosun, de toegewezen Basisreferentie van Telers verlagen op door Cosun nader vast te stellen 
wijze en nader vast te stellen voorwaarden. 

 
 
 

AFDELING V DOORSCHUIVEN SURPLUSBIETEN 
 
 
Artikel 13  Individueel doorschuiven surplusbieten 
 
1. Telers krijgen de mogelijkheid om, vóór een door de raad van beheer te bepalen datum, schriftelijk 

te melden of zij surplusbieten willen doorschuiven naar het volgende Toewijzingsjaar.  
2. Bij afwezigheid van de melding als genoemd in lid 1 worden alle in het Toewijzingsjaar door de 

Teler geleverde bieten geacht te zijn geleverd in het Toewijzingsjaar, onverminderd het hierna in 
artikel 15 bepaalde met betrekking tot het verplicht doorschuiven van surplusbieten. 
 

3. De raad van beheer stelt jaarlijks vast: 
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 Welke percentage geleverde surplusbieten niet individueel kan worden doorgeschoven: 0 
tot X %  boven de definitieve toewijzing. 

 Welk percentage geleverde surplusbieten de Teler individueel kan doorschuiven: X tot Y 
% boven de definitieve toewijzing. 

4. Surplusbieten boven Y % van de definitieve toewijzing kunnen niet individueel worden 
doorgeschoven, tenzij met voorafgaande toestemming van de raad van beheer.  

5. Indien de Teler gebruik maakt van de mogelijkheid als bedoeld in lid 1, geldt met betrekking tot de 
door de Teler tussen X % en Y %  boven de definitieve toewijzing geleverde surplusbieten dat: 

a. deze niet in het Toewijzingsjaar worden afgerekend, met uitzondering van eventuele 
betaling van vroeg- en laatleveringspremies en een verrekening voor meegeleverde tarra  

b. de extra kosten voor de opslag van de uit deze bieten geproduceerde suiker in rekening 
gebracht bij de Teler. Dit bedrag per ton bieten zal door de raad van beheer jaarlijks vóór 
aanvang campagne worden vastgesteld en worden verrekend met de eerste 
voorschotbetaling voor deze bieten in het volgende Toewijzingsjaar. 

c. deze worden geacht de eerste levering binnen de Toewijzing in het volgende 
Toewijzingsjaar te zijn. 

d. over deze bieten in het volgende Toewijzingsjaar zal de dan geldende prijs voor 
Quotumbieten en voorzover van toepassing de dan geldende ledentoeslag cq uitkering 
op aandelen worden betaald; Het eerste voorschot voor deze bieten wordt betaald bij de 
eerste voorschotbetaling in de volgende campagne.  

e. deze voor de uitvoering van het bepaalde in artikel 16 en volgende van de statuten 
(aandelendekking, minimum leveringsplicht en maximum leveringsrecht) in het 
Toewijzingsjaar buiten beschouwing worden gelaten.  

6. De prijs voor de surplusbieten die niet worden doorgeschoven naar het volgende Toewijzingsjaar, 
is afhankelijk van het resultaat dat behaald is op de verkoop van de suiker uit deze surplusbieten. 
Voor het deel tussen 0 en X % van de definitieve toewijzing, dat niet kan worden doorgeschoven, 
geldt een door de raad van beheer vooraf vast te stellen minimum- en maximumprijs (inclusief 
ledentoeslag), de zogenaamde S1-prijs. De prijs die voor de overige surplusbieten wordt betaald 
(S2-prijs), wordt door de raad van beheer vastgesteld en kan lager zijn dan de S1-prijs. 

7. Voor de uitvoering van het Reglement Uitkeringsregeling Bietenleveringen worden de werkelijk 
geleverde bieten per campagne meegenomen.  

8. Indien en voor zover in het volgende Toewijzingsjaar door de Teler geen bieten of minder dan de 
doorgeschoven surplusbieten worden geleverd, geldt dat deze bieten niet worden geacht te zijn 
doorgeschoven en wordt daarover alsnog afgerekend tegen de S2-prijs van de voorgaande 
Toewijzingsjaar na aftrek van de opslagkosten.  

 
 
Artikel 14   Besluit tot doorschuiven surplussuiker door Cosun 
 
1. Indien en voor zover Cosun besluit om een deel van de door haar geproduceerde hoeveelheid 

surplussuiker op grond van de Verordening over te boeken naar het volgende verkoopseizoen voor 
behandeling als een deel van de productie van suiker van het volgende verkoopseizoen, dan is het 
bepaalde in artikel 13 lid 5 van toepassing op de hoeveelheid geleverde en niet eerder individueel 
doorgeschoven surplusbieten boven X % van de definitieve toewijzing.  

 
 
Artikel 15   Verlaging definitieve toewijzing 
 
1. Indien en voorzover Cosun op grond van de Verordening verplicht is een deel van de door haar 

geproduceerde hoeveelheid surplussuiker over te boeken naar het volgende verkoopseizoen voor 
behandeling als een deel van de productie van suiker van het volgende verkoopseizoen, dan leidt 
dit tot een verlaging van de af te rekenen hoeveelheid Quotumbieten via verlaging van de 
definitieve toewijzing. Bij elke Teler zal een gelijk percentage van de op basis van de voorlopige 
toewijzing geleverde hoeveelheid Quotumbieten, worden doorgeschoven Op verplicht 
doorgeschoven quotumbieten zullen geen opslagkosten in rekening worden gebracht bij de 
individuele telers. 
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2. Een eventuele quotumkorting voor het betreffende Toewijzingsjaar (die later in het verkoopseizoen 

doch uiterlijk 1 oktober bekend wordt gemaakt), zal in mindering worden gebracht op de definitieve 
toewijzing voor dat Toewijzingsjaar.  

 
 
AFDELING VI OVERIGE BEPALINGEN  
 

 

 
Artikel 16   Documenten 
 
1. Uitsluitend omstandigheden of wijziging van omstandigheden in de periode van 1 augustus in het 

voorgaande Toewijzingsjaar tot 1 augustus in het Toewijzingsjaar kunnen in de Polsuikerreferentie 
van de toewijzing in het Toewijzingsjaar worden doorberekend. Aanpassingen worden pas 
doorgevoerd na afsluiting van de campagne in het voorgaande Toewijzingsjaar. 

2. Alle voor een toewijzing noodzakelijke bewijsstukken dienen voor 1 september van het 
Toewijzingsjaar beschikbaar te zijn. Bewijsstukken die na deze datum beschikbaar zijn kunnen niet 
in de toewijzing worden verwerkt. 

 

 

Artikel 17 Hardheidsclausule  
 
Indien onverkorte handhaving en/of toepassing van dit reglement zou leiden tot een zodanig onredelijk 
resultaat dat dit naar de mening van de raad van beheer niet aanvaardbaar is, kan de raad van beheer op 
grond van redelijkheid en billijkheid tot een andere toewijzing besluiten. 

 
 

 

 

 

Breda, oktober 2007 
Gewijzigd Breda, 29 oktober 2008, 13 februari 2013, 29 mei 2013 
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Bijlage 1  Zone indeling vanaf 2011 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


