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 Veel gestelde vragen UB-uitkering 2020    
 
 
1. Wat is de UB regeling?  
De UB regeling is een uitkeringsregeling voor de bietenleveranciers van Cosun die gebaseerd is op de 
gemiddelde bietenleveringen (zowel quotumbieten, surplusbieten als overschotbieten bij 17%) over een 
reeks van jaren.  
De hoogte van de uitkering wordt bepaald door de gemiddeld geleverde hoeveelheid bieten, een 
vermenigvuldigingsfactor die bepaald wordt door het aantal jaren dat geleverd is en het gemiddelde 
resultaat van de coöperatie per ton bieten over de laatste vijf jaren.  
 
 
2.  Op het UB overzicht staan te weinig tonnen vermeld. Hoe kan dit? 
Wanneer in het verleden een deel van uw teeltrechten (referentie) afkomstig was van CSM Suiker is 
over dat gedeelte een zogenaamde UBT uitkering opgebouwd. Die rechten zijn in 2016 uitgekeerd. De 
tonnen UBT staan niet in het UB overzicht vermeld. De overzichten van de UBT regeling staan ook op het 
portaal. Wanneer de UBT en UB tonnen bij elkaar opgeteld worden zal blijken dat dit overeenkomt met 
het totaal aantal tonnen geleverd in enig jaar.  
 
 
3. Hoe komt de uitkering tot stand / Wat is het voor uitkering?  
Het is een uitkering voor leden van Cosun die minimaal 15 jaar aaneen gesloten bieten hebben geleverd 
vanaf het jaar 2000. Trouwe leveranciers krijgen hiermee een extra beloning.  
 
 
4. Wanneer heb ik er recht op?  
Na minimaal 15 jaar aaneengesloten bieten geleverd te hebben (vanaf het jaar 2000) kan een lid een 
uitkering aanvragen. De regeling keert daarnaast uit bij bedrijfsbeëindiging (voorwaarde: minimaal drie 
jaar aaneengesloten geleverd) en uiterlijk na 30 jaar leveren.  
 
 
5. Waar kan ik de opbouw van de uitkering raadplegen?  
De opbouw (jaarlijks geleverde tonnen bij 17% ) van de regeling, het zogenaamde UB-overzicht is te 
raadplegen op het ledenportaal van Cosun (inloggen op www.cosunleden.nl). 
 
 
6. Hoeveel (euro) krijg ik?  
Dit staat vermeld op de aan u toegestuurde specificatie. Deze zal begin maart aan u verzonden worden. 
Deze specificatie is ook terug te vinden op het ledenportaal (inloggen op www.cosunleden.nl).  
 
 
7. Kan ik het moment van uitbetalen uitstellen?  
Indien u in 2020  recht heeft op een uitkering, kunt u besluiten die uitkering niet aan te vragen.  
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8. Kan ik de UB uitkering bij Cosun laten staan?  
Dat kan door de gehele of een deel van de uitkering te storten in een zogenaamde ledenfinanciering.  
 
 
9. Kan ik de uitkering ook gedeeltelijk ontvangen?  
Nee, dit is niet mogelijk.  
 
 
10. Kan ik de uitkering over meerdere jaren uitsmeren?  
Cosun betaalt in een keer uit. Uitsmeren van de uitbetaling is niet mogelijk.  
 
 
11. Mag ik de uitkering op een ander moment uit laten betalen. Wat zijn daarvan de eventuele 
consequenties?  
Indien u beslist de UB-uitkering niet plaats te laten vinden krijgt u volgend jaar (2021) de kans om 
opnieuw een uitkering aan te vragen. Het uitkeringsbedrag zal dan anders zijn. De UB-regeling keert 
uiterlijk uit na 30 jaar leveren of bij bedrijfsbeëindiging.  
 
 
12. Ik mis opgebouwde tonnen op het overzicht. Hoe kan dat? Op het overzicht/ Op de specificatie van 
de UB-uitkering staan maar de helft van de tonnen die wij als bedrijf geleverd hebben. Hoe zit dat? 
Wij telen met meerdere personen bieten in het bedrijf. De een heeft veel meer opbouw dan de ander. 
Hoe kan dat?  
Wanneer u met meerdere leden deelneemt in één bedrijf, wordt de UB-uitkering verdeeld over de leden 
in het bedrijf.  
Deze verdeling is gebaseerd op de verhouding van het aantal LLB’s dat de leden, die in het bedrijf 
deelnemen, bezitten.   
 
 
13. Kan ik de rechten overdragen aan mijn opvolger?  
Dit is niet mogelijk.  
 
 
14. Wat gebeurt er als mijn opvolger in het bedrijf komt en ik nog gewoon lid blijf? 
Vanaf 2017 is, wanneer er meerdere leden in een bedrijf deelnemen, de verdeling van de UB-tonnen 
gebaseerd op de verhouding van het aantal LLB’s dat de leden bezitten.   
 
 

15. Is de uitkering fiscaal belast?  
De uitkering is belast. Voor sommige leden is het gunstiger als de uitkering in het boekjaar 2018/2019 
valt, voor andere leden indien het 2019/2020  wordt.  
Onze analyse is dat de uitkering normaal gesproken zal meetellen voor het boekjaar 2019/2020. Indien 
dit u niet past, is ons advies om in overleg met uw accountant te bekijken wat de mogelijkheden zijn.  
 
 
16. Hoe kan ik de uitkering fiscaal vriendelijk benutten?  
Cosun adviseert daarvoor contact op te nemen met uw accountant.  



   
 

3 
 

 
 
17. Ik stop over twee jaar met mijn bedrijf. Wat moet ik doen, de uitkering nu incasseren of uitstellen?  
Cosun adviseert daarvoor contact op te nemen met uw accountant.  
 
 
18. Ik heb een mei boekhouding. In welk jaar moet ik de uitkering boeken?  
De uitkering is in principe belast in het jaar dat je als teler de uitkering aanvraagt. Bij een 
meiboekhouding is dat in het jaar 2019/2020. Voor meer informatie adviseren wij u uw accountant te 
raadplegen.  
 
 
19. Ik ontvang nu een uitkering. Gaat de opbouw van de UB-rechten daarna gewoon verder?  
Na de uitkering start de opbouw van de rechten opnieuw, waarbij de geleverde bieten van 2020 de 
eerste bieten zijn die voor de toekomstige uitkering meetellen.  
 
 
20. Het verloop van het basisbedrag van de uitkering kan stijgen en dalen. Hoe komt dat?  
De basis voor de uitkeringsbedrag werd gevormd door de som van het coöperatief resultaat van de 
laatste zeven jaren gedeeld door de som van de verwerkte totale hoeveelheid bieten van de laatste 
zeven jaar. Het resultaat en de hoeveelheid verwerkte bieten verschilt per jaar en daardoor variëren de 
uitkeringsbedragen. Om die variatie af te vlakken is besloten met ingang van 2017 de basisjaren 
waarover het uitkeringsbedrag berekend wordt stapsgewijs te laten groeien naar zeven jaren. De 
uitkering in 2020 is nu gebaseerd op de laatste zeven boekjaren: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 
2019.  
 
 
21. Ik wil de UB uitkering nog 5 jaar uitstellen, dan stop ik. Kan dat?  
Dat kan. U zult in 2025 dan een ander uitkeringsbedrag ontvangen. Zie vraag 20.  
 
 
22. Kan ik de verdeling van de UB nog wijzigen?  
De UB-opbouw t/m 2019 kan dit niet meer gewijzigd worden. Vanaf 2017 zal, wanneer er meerdere 
leden in een bedrijf deelnemen, de verdeling van de UB-tonnen gebaseerd zijn op de verhouding van het 
aantal LLB’s dat de leden bezitten.   

 
 
23. Fiscaal past de UB-uitkering dit jaar niet, welke mogelijkheden heb ik?  
U kunt de uitkering op een ander moment (na minimaal 15 jaar leveren of bij bedrijfsbeëindiging) 
aanvragen. Overleg dit met uw accountant.  
 
 
24. Is de UB na 15 teeltjaren in elk willekeurig jaar opvraagbaar? Indien ja : welke risico’s kleven hier 
aan?  
Volgens het reglement kunnen telers na minimaal 15 jaar geleverd te hebben, een uitkering aanvragen. 
Wanneer u recht heeft op een UB-uitkering in 2020, kunt u beslissen die niet uit te laten betalen en de 
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uitkering volgend jaar of nog later aan te vragen. De UB-regeling komt uiterlijk na 30 jaar leveren tot 
uitkering.  
 
 
 
25. Ik wil de uitkering laten storten op een andere bankrekening . Kan dat?  
Ja, op het aanvraagformulier kunt u dat aangeven. Het opgegeven rekeningnummer zal eenmalig 
gebruikt worden.  
 
 
26. Kan ik de rechten van de UB-uitkering over laten schrijven op naam van mijn zoon/dochter. Zelf 
heb ik namelijk het geld niet nodig. 
Dit kan niet.  
 
 
27. Ik wil de uitkering op naam van mijn zoon/dochter laten plaatsvinden. Kan dat?  
Dit kan niet. Cosun betaalt uit aan het op door u opgegeven bankrekeningnummer.  
 

  

 

 

 

 

Royal Cosun 

Breda, 24 februari 2020 


