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REGLEMENT 
 

SUIKERSYSTEEM 
 

van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. 
 

gevestigd te Breda 

 
 

 
 

ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 
Artikel 1.  Toepassing 
 
1. Dit reglement regelt onder meer levering van Suikerbieten door individuele Telers aan Cosun. 
2. Dit reglement is van toepassing op leden van Cosun.  
 
 
Artikel 2.  Definities 
 
 
  
Bouwland 
 

Grond, zoals genoemd in de Regeling Landbouwtelling en 
gecombineerde opgave 2015, waarop enige vorm van akkerbouw, 
weidebouw en/of tuinbouw in de vollegrond wordt uitgeoefend. Natuurlijk 
grasland (331, 332), bos (662, 863, 864 en 1936) en overige 
natuurterreinen (335) 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 2015 (o.a. 
Landbouwtelling), of daarvoor in de plaats komende wet- en regelgeving. 

  
  
  
Cosun 
 

Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. 
 

Ledenleveringsbewijs 
 

Een ledenleveringsbewijs op naam zoals uitgegeven door Cosun. 

Opvolgende teler 
 
 
 
Overschotbieten 

De opvolgende teler die Ledenleveringsbewijzen verkrijgt middels 
overschrijving door een Vorige Teler onder de voorwaarden zoals 
bedoeld in dit reglement. 
 
De hoeveelheid Suikerbieten die een teler levert boven de Toewijzing en 
de daaraan gekoppelde maximale hoeveelheid Surplusbieten 
 

Polsuiker 
 

De netto hoeveelheid Suikerbieten in tonnen vermenigvuldigd met het 
suikergehalte van de Suikerbieten. 
 

  
Quotumbieten Alle Suikerbieten die geleverd worden binnen de Toewijzing.  
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Raad van Beheer De raad van beheer van Cosun. 

 

Suikerbieten Quotumbieten en/of Surplusbieten en/of Overschotbieten. 
 

Surplusbieten 
 

De hoeveelheid Suikerbieten die de Teler levert boven zijn Toewijzing tot 
een hoeveelheid zoals die is vastgesteld door de Raad van Beheer. 
 

Teler 
 

Een producent van Suikerbieten die lid is van Cosun die voor eigen 
rekening en risico Suikerbieten teelt 
 

Toewijzing De toewijzing van Quotumbieten zoals jaarlijks wordt vastgesteld door 
de Raad van Beheer. 
 

Toewijzingsjaar 
 

De periode van 1 maart in enig kalenderjaar tot 1 maart van het volgende 
kalenderjaar. 
 

Toewijzingspercentage 
 

Het toewijzingspercentage zoals jaarlijks wordt vastgesteld door de Raad 
van Beheer. 

  
Vorige teler 
 

De Teler die Ledenleveringsbewijzen op grond van dit reglement  over 
doet schrijven naar een Opvolgende teler onder de voorwaarden zoals 
bedoeld in dit reglement. 
 

 
 

II DE TOEWIJZING 
 
 
Artikel 3.  De Toewijzing en leveringsplicht 
 
1. De Raad van Beheer kan een Toewijzing in Polsuiker voor het Toewijzingsjaar aan de Teler 

verschaffen op grond van het aantal Ledenleveringsbewijzen en het Toewijzingspercentage, 
uitgaande van 170 kilogram Polsuiker per Ledenleveringsbewijs.  

2. De Toewijzing kan door de Raad van Beheer worden ingetrokken voor een betreffende Teler indien 
blijkt dat deze Teler voor het Toewijzingsjaar geen leveringscontract heeft gesloten met Cosun. 

3. Er geldt een minimum leveringsplicht zoals jaarlijks door de Raad van Beheer vast te stellen in de 
algemene voorwaarden behorende bij de leveringsovereenkomst. 

 
 
Artikel 4.  Wijziging in de Toewijzing 
 
1. Het bekend worden van gegevens die een andere Toewijzing rechtvaardigen kan wijziging en/of 

intrekking door de Raad van Beheer van de Toewijzing tot gevolg hebben. 
 
 
Artikel 5.  Overschrijven van Ledenleveringsbewijzen  
 
1. Cosun kan Ledenleveringsbewijzen overschrijven naar een 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 
ter zake van de overschrijving van Ledenleveringsbewijzen.  

b. de Opvolgende teler dient bij overschrijving over Bouwland te beschikken. 
2. Overschrijving kan uitsluitend geschieden aan leden van Cosun dan wel aan derden die als lid tot 

Cosun toe treden.  
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3. Een verzoek tot overschrijving van Ledenleveringsbewijzen geschiedt door indiening van de 
volgende (elektronische) documenten door de Vorige en/of de Opvolgende teler:  

• een ingevuld overschrijvingsformulier; 

• aanvraag lidmaatschap en aan vraag beëindiging lidmaatschap (indien van 
toepassing); 

• een aanpassing of afsluiten van leveringsovereenkomst door de Opvolgende teler; 
en 

• overige gegevens en documenten zoals te bepalen door de Raad van Beheer. 
4. Indien de Raad van Beheer een verzoek tot overschrijving goedkeurt, dan trekt Cosun de 

aangeboden Ledenleveringsbewijzen van de Vorige teler in tegen uitgifte van een daartoe 
corresponderend aantal nieuwe Ledenleveringsbewijzen aan de Opvolgende teler. De zone van de 
nieuw uitgegeven Ledenleveringsbewijzen is gelijk aan de zone van de ingetrokken 
Ledenleveringsbewijzen. 

5. Bij een overschrijving worden de laatst verworven Ledenleveringsbewijzen als eerste 
overgeschreven. De raad van beheer kan besluiten om bij overdracht van Ledenleveringsbewijzen 
af te wijken van deze lijn. 

 
Artikel 6 Levering Suikerbieten, transportkostenbijdrage bij overschrijving 
Ledenleveringsbewijzen 

 

1.  Levering van Suikerbieten door een Teler is uitsluitend toegestaan binnen het gebied dat is 
ingedeeld in acht zones. De Suikerbieten mogen maximaal 25 km (hemelsbreed) buiten de zones 
1 tot en met 8 geteeld worden. De indeling in zones is in Bijlage 1 grafisch weergegeven. Voor 
Duitsland en België (met uitzondering van een gebied aanpalend aan Zeeuws Vlaanderen) is in 
plaats van een kaartje een afstandstabel bepalend voor de indeling in zones.  

Ieder Ledenleveringsbewijs wordt door Cosun gekoppeld aan een zone. Een Teler dient 
Suikerbieten te leveren in de zone waaraan het Ledenleveringsbewijs is gekoppeld, of in een zone 
dichterbij een fabriek van Suiker Unie. Levering één zone verder dan de zone waaraan de 
Ledenleveringsbewijzen zijn gekoppeld, is alleen toegestaan in de zone waarin het bedrijfsadres 
van de Teler is geregistreerd (gekoppeld aan een van de Nederlandse fabrieken van Suiker Unie) 
of in een zone aanpalend daaraan.1 De zone indeling is afhankelijk van de kosten van het vervoer 
en laden van de bieten van de leveringsplaats naar de fabriek waarin de bieten verwerkt worden, 
vermeerderd met (extra) kosten voor inspecties van het gewas, de laadplaats etc. (logistieke 
kosten). Wanneer de verwerking niet plaats vindt in een fabriek van Suiker Unie, wordt bij de zone-
indeling tevens rekening gehouden met extra verwerkingskosten. Al deze kosten samen worden 
hierna ‘kosten’ genoemd. 

 

2.  De indeling in zones kan door de Raad van Beheer worden gewijzigd, indien daar vanwege de 
ontwikkeling in de kosten, de leveringsplaats en verwerkingslocatie van de Suikerbieten aanleiding 
voor is. Bij een wijziging van de indeling van zones worden bestaande Ledenleveringsbewijzen 
indien nodig in een hogere zone geplaatst zodat de benutting ervan niet zal leiden tot het 
doorbelasten van extra kosten aan een Teler. 

 
  
3. Indien een Teler Suikerbieten levert in een zone die twee of meer zones verder van de fabriek ligt 

dan de zone waarin de betreffende ledenleveringsbewijzen zijn ingedeeld of een zone die verder 
van de fabriek ligt en niet aanpalend is aan de zone waarin de betreffende ledenleveringsbewijzen 
zijn ingedeeld, is hij jaarlijks extra kosten verschuldigd voor de levering van Suikerbieten gekoppeld 
aan deze Ledenleveringsbewijzen. De basis voor deze doorbelasting van kosten is het aantal 

                                                           
1 Ledenleveringsbewijzen die gekoppeld zijn aan een lid met een bedrijfsadres in zone 3 rondom fabriek 

Vierverlaten kunnen dus niet benut worden in zone 4 rondom fabriek Dinteloord. 



Goedgekeurd op 1-11-2018   

zones dat de ligplaats verder van de fabriek ligt dan de zone waarin de Ledenleveringsbewijzen 
zijn geregistreerd2.  

  

4.  De kosten (per ton netto Suikerbieten) worden jaarlijks vastgesteld door de Raad van Beheer. 

  

5.  De kosten blijven ook verschuldigd na overdracht van de Ledenleveringsbewijzen aan een andere 
Teler die zijn Suikerbieten levert in dezelfde zone, maar kan geheel of gedeeltelijk vervallen, indien 
en voor zover de ledenleveringsbewijzen worden overgeschreven naar een Teler die zijn 
Suikerbieten levert in een zone dichter bij de fabriek, een en ander conform het in de leden 3 en 4 
bepaalde van dit artikel.  

  

6. Indien een Teler beschikt over Ledenleveringsbewijzen die in meerdere zones zijn ingedeeld, 
zullen de leveringen van Quotumbieten per campagne naar rato worden verdeeld over de 
verschillende hoeveelheden Ledenleveringsbewijzen per zone. 

 
 
Artikel 7.  Toewijzing extra Ledenleveringsbewijzen 
 

1. De Raad van Beheer kan extra Ledenleveringsbewijzen toewijzen aan Telers op door de Raad van 
Beheer nader vast te stellen wijze en nader vast te stellen voorwaarden. 

 
 
 

AFDELING III DOORSCHUIVEN SURPLUSBIETEN EN OVERSCHOTBIETEN 
 
 
Artikel 8  Individueel doorschuiven Surplusbieten en Overschotbieten 
 
1. Telers krijgen de mogelijkheid om, vóór een door de Raad van Beheer te bepalen datum, op een 

door de raad van Beheer te bepalen wijze te melden of zij Surplusbieten en Overschotbieten 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 Suikerbieten geacht te zijn geleverd in het Toewijzingsjaar 
 

3. De Raad van Beheer stelt jaarlijks vast: 

• Welk percentage geleverde Surplusbieten niet individueel kan worden doorgeschoven: 0 tot X % 
boven de definitieve Toewijzing. 

• Welk percentage geleverde suikerbieten maximaal wordt afgerekend als Surplusbieten: Y % boven 
de definitieve Toewijzing. De hoeveelheid daarboven wordt beschouwd als Overschotbieten. 

• Welk percentage geleverde Overschotbieten de Teler individueel kan doorschuiven. Dit betreft een 
hoeveelheid tussen Y en Z % boven de definitieve Toewijzing. De daarboven geleverde 
Overschotbieten kunnen niet worden doorgeschoven, tenzij met voorafgaande toestemming van 
de Raad van Beheer.  

4. Indien de Teler gebruik maakt van de mogelijkheid als bedoeld in lid 1, geldt met betrekking tot de 
door de Teler tussen X % en Z %  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 Suikerbieten geproduceerde suiker in 
rekening gebracht bij de Teler. Dit bedrag per ton Suikerbieten zal door de Raad van 
Beheer jaarlijks vóór aanvang campagne worden vastgesteld en worden verrekend met de 
eerste voorschotbetaling voor deze Suikerbieten in het volgende Toewijzingsjaar. 

                                                           
2 Wanneer een teler levert in zone 5 terwijl zijn ledenleveringsbewijzen staan geregistreerd in zone 2, wordt voor de 

doorbelasting van de extra kosten gerekend met drie zones. 
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c. deze worden geacht de eerste levering binnen de Toewijzing in het volgende 
Toewijzingsjaar te zijn. 

d. over deze Suikerbieten in het volgende Toewijzingsjaar zal de dan geldende prijs voor 
Quotumbieten en voor zover van toepassing de dan geldende ledentoeslag c.q. uitkering 
op aandelen worden betaald. Het eerste voorschot voor deze Quotumbieten wordt betaald 
bij de eerste voorschotbetaling in de volgende campagne.  

5. Voor Surplusbieten en Overschotbieten geldt een prijs die door de Raad van Beheer wordt 
vastgesteld. 

6. Voor de uitvoering van het Reglement Uitkeringsregeling Bietenleveringen worden de werkelijk 
geleverde Suikerbieten per campagne meegenomen.  

7. Indien en voor zover in het volgende Toewijzingsjaar door de Teler geen Suikerbieten worden 
geleverd, geldt dat deze Suikerbieten niet worden geacht te zijn doorgeschoven en wordt daarover 
alsnog afgerekend tegen de Surplusprijs dan wel Overschot-prijs van het voorgaande 
Toewijzingsjaar na aftrek van de opslagkosten.  

8. Indien en voor zover in het volgende Toewijzingsjaar de Toewijzing van de Teler lager is dan de 
hoeveelheid Surplusbieten die is doorgeschoven, dan geldt dat het meerdere niet worden geacht te 
zijn doorgeschoven en wordt daarover alsnog afgerekend tegen de Surplusprijs dan wel Overschot-
prijs van de voorgaande Toewijzingsjaar na aftrek van de opslagkosten.  
 

 

 
AFDELING IV OVERIGE BEPALINGEN  

 

 
Artikel 9   Documenten 
 
1. Uitsluitend omstandigheden of wijziging van omstandigheden in de periode van 1 september in het 

voorgaande Toewijzingsjaar tot 1 september in het Toewijzingsjaar kunnen worden verwerkt in de 
Ledenleveringsbewijzen die de basis vormen voor de Toewijzing in het Toewijzingsjaar. 
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 10 Hardheidsclausule/onvoorziene gevallen  
 
1. Ingeval onverkorte toepassing van enige bepaling in dit reglement naar het oordeel van de Raad van 

Beheer in individuele gevallen leidt tot een te grote onbillijkheid, dan kan de Raad van Beheer de 
betreffende bepaling geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, buiten toepassing verklaren. 

 
2. In alle in dit reglement niet voorziene gevallen neemt de Raad van Beheer een beslissing. 
 
Artikel 11 Inwerkingstreding 
Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2019. Dit reglement vervangt per deze datum het reglement 
Suikersysteem d.d. 1 juni 2017. 
 

 

 

Breda, 1 november 2018 
Gewijzigd Breda, 29 oktober 2008, 13 februari 2013, 29 mei 2013, 10 februari 2016, 1 juni 2017 
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Bijlage 1  Zone indeling  
 
 

 
Opmerking: 
De gebieden in de Achterhoek en Zuid Limburg die aangeduid zijn met zone 8, waren tijdelijk in 
zone 7 ingedeeld in de periode dat de bieten verwerkt werden in de fabrieken in Appeldorn en 
Jülich 
 
 
 
Zonering België en Duitsland 
 
De zone is afhankelijk van de afstand tot een fabriek van Suiker Unie in Nederland 
 

zone km km 
België en 
Duitsland van tot  

4 0 60 

5 60 70 

6 70 80 

7 80 85 

8 85 90 
 
Deze afstanden gelden gemeten over de weg via de voor een vrachtwagen gebruikelijke route 
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Het gebied in de Belgische postcodes 83,90,91 en 99 is ingedeeld in zone 7 
 


