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Vraag & antwoord Ledenfinanciering      

 

Kan ik later nog beslissen om met de ledenfinanciering mee te doen, bijvoorbeeld einde van het  

jaar of begin volgend jaar? 

Nee, deelname is gekoppeld aan de eindafrekening (of aan een UB uitkering). Als u wilt meedoen, 

schrijft u zich (bij inleg vanuit de eindafrekening) in via het ledenportaal en wordt inleg ingehouden 

via een eenmalig automatisch incasso. Voor de eindafrekening teeltjaar 2022/2023 is inleg mogelijk 

via een taak op het ledenportaal vanaf begin april tot 25 april 2023. 

Indien sprake is van een tussentijdse UB-betaling zit bij die informatie een inschrijfformulier om in 

te tekenen op de ledenfinanciering. 

 

Wordt het bietengeld en/of de UB uitkering belast, als ik meedoe aan de ledenfinanciering? 

Het bietengeld en/of de UB uitkering staat fiscaal gezien los van deelname aan de ledenfinanciering. 

U betaalt dus zelf belasting over het bietengeld en/of de UB uitkering.  

Wij adviseren u contact op te nemen met uw fiscaal adviseur voor de precieze gevolgen in uw 

situatie. 

 

Kan ik meer inleggen dan het toegewezen bedrag? 

U kunt niet meer inleggen dan het toegewezen bedrag. De minimale inleg bedraag € 1.000,--. 

De maximale inleg in 2023 bedraagt 50% van de totale bietenafrekening 

 

Van wanneer tot wanneer loopt de renteperiode? 

De renteperiode begint op datum van inleg. De datum van inleg is dag waarop het geld wordt 

bijgeschreven op het deposito.  Dit is gebaseerd op inhouding van een deel van het bietengeld of 

een deel van de UB betaling de dag waarop de uitbetaling van het (resterende) bedrag plaatsvindt. 

De renteperiode eindigt 1 jaar na de datum van inleg.   

Voor alle duidelijkheid: de renteperiode is dus niet gelijk aan een kalenderjaar. 

 

Wordt de rente afzonderlijk uitbetaald?  

De rente wordt jaarlijks bijgeschreven en wordt aan het einde van de looptijd samen met de 

hoofdsom uitbetaald. 
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Kan ik het deposito tussentijds opnemen?  

Nee, dit is alleen in uitzonderlijke situaties mogelijk: 

- Overlijden van de deelnemer; 
- Bedrijfsbeëindiging door de deelnemer;  
- Faillissement van (de onderneming) van de deelnemer; 
- Bijzondere individuele gevallen met een beroep op de hardheidsclausule (dit ter 

beoordeling van de raad van beheer). 
 

Hoe zit het met de fiscale aspecten bij deelname? 

Cosun biedt de mogelijkheid aan leden om de (een deel) van het bietengeld en/of de UB-uitkering 

opnieuw te investeren in de coöperatie in de vorm van 2 tot 5-jarige deposito’s. 

Voor het lid (natuurlijk persoon) vormt de hoofdsom keuzevermogen.  

Afhankelijk van feiten en omstandigheden van het lid zal het als ondernemingsvermogen (Box 1: 

werkelijk rendement belast tegen progressief tarief) of privévermogen (Box 3: fictief rendement van 

6,17% tegen 32% IB) moeten aangegeven. Dit dient te worden afgestemd met de 

accountant/adviseur van het lid. 

Met betrekking tot de ledenfinanciering bestaat voor Cosun geen specifieke vorm van 

informatieverplichting jegens de fiscus: Cosun hoeft niet uit eigen beweging informatie aan de 

Belastingdienst te geven, want zij is geen bank. In het geval van derdenonderzoek zal Cosun per 

participerend lid wel saldi en rentestanden per einde kalenderjaar moeten opleveren en 

verstrekken. 

 

      

 

         Royal Cosun, maart 2023 


