
 

 

 REGLEMENT  
 

UITKERINGSREGELING BIETENLEVERINGEN  
 

van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A.  
 

gevestigd te Breda  
 

 

Toepassing  
 
ARTIKEL 1.   
 
1. Dit Reglement regelt onder meer de Uitkering aan Telers van Cosun. 
2. Dit Reglement is van toepassing op Telers van Cosun. 

Definities  

 
ARTIKEL 2  
 
In dit Reglement wordt verstaan onder:  
 
Polsuiker: de hoeveelheid netto geleverde suikerbieten vermenigvuldigd met het door middel van 
polarisatie vastgestelde suikergehalte.  
 
Suikerbieten: de hoeveelheid kilogrammen Polsuiker gedeeld door 170 (dit zijn de netto tonnen 
suikerbieten omgerekend naar bieten met een suikergehalte van 17 %). 
 
Teler: een teler van Suikerbieten die verplicht is Suikerbieten te leveren aan Cosun zoals bedoeld in 
artikel 3. 

 
Campagnelevering: de hoeveelheid Suikerbieten geleverd in één campagne.  
 
Gemiddelde levering: alle campagneleveringen van Suikerbieten over een periode waarop een 
Uitkering betrekking heeft bijeengeteld, gedeeld door het aantal campagnes die gedurende die 
uitkeringsperiode zijn uitgevoerd.  
 
Uitkering: uitkering uit hoofde van dit Reglement.  
 
Gemiddeld resultaat per ton Suikerbiet: Gemiddeld resultaat van Cosun, gedeeld door de 
Gemiddelde hoeveelheid Suikerbieten aan Cosun geleverd.  
 

Gemiddeld resultaat van Cosun: De som van het coöperatief resultaat na belastingen, vermeerderd 
met het dividend van deelnemingen van Cosun (een en ander zoals blijkt uit de enkelvoudige 
jaarrekening van Cosun), van de zeven boekjaren voorafgaand aan het boekjaar waarin de Uitkering 
plaatsvindt, gedeeld door zeven.  
Gemiddelde hoeveelheid Suikerbieten: totale hoeveelheid Suikerbieten die gedurende zeven 
campagnes, voorafgaand aan het boekjaar van Uitkering, door de Telers aan Cosun zijn geleverd, 
gedeeld door zeven (exclusief de levering op eenjaarscontracten en tienjaarsonregelmatigheids-
contracten).  



Doelgroep  
 
ARTIKEL 3  
 
 
1. Het lid, dat uit hoofde van de statuten van Cosun verplicht is Suikerbieten te leveren, komt in 

aanmerking voor een Uitkering indien dat lid voldoet aan de overige voorwaarden in dit 
Reglement.  

2. De Teler van Suikerbieten die op grond van een meerjarig contract met Cosun verplicht is tot 
jaarlijkse levering van Suikerbieten komt eveneens in aanmerking voor een Uitkering indien 
deze Teler voldoet aan de overige voorwaarden in dit Reglement. 

 
 

Berekening van de Uitkering  
 
ARTIKEL 4  
 
1. De Uitkering wordt – onverlet het bepaalde in artikel 5.2 - als volgt berekend: de Gemiddelde 

levering per Teler wordt vermenigvuldigd met het Gemiddelde resultaat per ton Suikerbiet, 
waarna deze uitkomst wordt vermenigvuldigd met de factor (hierna te noemen: de Factor) 
behorende bij het aantal campagnes dat de Teler onder het regime van de Regeling 
Suikerbieten heeft kunnen leveren.  

2. De Factor bedraagt voor de eerste campagne 0,15. Voor de tweede, derde en vierde campagne 
waarin levering plaatsvindt (of voor iedere campagne waarvoor de aangevraagde vermindering 
van leveringsplicht door de raad van beheer is goedgekeurd) wordt de Factor verhoogd met 
0,20 en voor elke campagne daarna met 0,25, zoals hieronder is aangegeven in de tabel. Na 
iedere Uitkering start de Factor weer vanaf de eerste campagne en vinden verhogingen plaats 
op de wijze als hiervoor beschreven.  

 

campagnes Factor campagnes Factor 

1 0,15 16 3,75 

2 0,35 17 4,00 

3 0,55 18 4,25 

4 0,75 19 4,50 

5 1,00 20 4,75 

6 1,25 21 5,00 

7 1,50 22 5,25 

8 1,75 23 5,50 

9 2,00 24 5,75 

10 2,25 25 6,00 

11 2,50 26 6,25 

12 2,75 27 6,50 

13 3,00 28 6,75 

14 3,25 29 7,00 

15 3,50 30 7,25 

 

Tijdstip van uitkering  

 
ARTIKEL 5  
 
1.   De Uitkering aan de Teler vindt plaats na een periode van uiterlijk dertig campagnes van 

levering van Suikerbieten of tussentijds: (i) in geval naar het oordeel van de raad van beheer 
sprake is van beëindiging van het door het betreffende lid uitgeoefende bedrijf indien de Teler 



minimaal drie opeenvolgende campagnes Suikerbieten heeft geleverd; dan wel (ii) na 
goedkeuring door de raad van beheer op een daartoe strekkend verzoek van de Teler na een 
periode van minimaal vijftien opeenvolgende campagnes van levering van Suikerbieten.  

2.  De Uitkering vindt in beginsel plaats in de maand juni van het boekjaar waarin de Teler in het 
kader van dit Reglement voor Uitkering in aanmerking komt.  

3. Naar aanleiding van een verzoek zoals bedoeld in artikellid 5.1 sub (ii) kan de raad van beheer, 
na overleg met de raad van toezicht en de ledenraad, in een situatie waarbij zwaarwegende 
bedrijfsbelangen prevaleren ten opzichte van een Uitkering besluiten tot een voorwaardelijke 
goedkeuring, een besluit tot goedkeuring opschorten en/of besluiten om geen goedkeuring te 
verlenen en in enig jaar niet tot Uitkering over te gaan.  

4. De raad van beheer kan besluiten nadeel voor de betreffende Telers als gevolg van een besluit 
zoals bedoeld in voormeld artikellid 5.3 bij een volgende Uitkering (geheel of gedeeltelijk) te 
verdisconteren bij de berekening van deze volgende Uitkering. 

 
 
Vermindering van leveringsplicht  
 
ARTIKEL 6  
 
1. Indien de raad van beheer aan de Teler op diens verzoek voor een campagne vermindering van 

leveringsplicht van Suikerbieten heeft verleend, wordt de Teler geacht Suikerbieten te hebben 
geleverd en telt de betreffende campagne mee voor de berekening van de Gemiddelde 
levering.  

2. Indien de Teler geen Suikerbieten heeft geleverd en geen vermindering van leveringsplicht heeft 
aangevraagd als bedoeld in lid 1 respectievelijk door de raad van beheer geen vermindering 
van leveringsplicht is verleend, vervalt in beginsel de opgebouwde Factor alsmede de 
Gemiddelde levering.  

 

 
Overdracht  
 
ARTIKEL 7  
 
Het is de Teler niet toegestaan om de rechten uit dit Reglement over te dragen, te verpanden of 
anderszins te vervreemden zonder toestemming van de raad van beheer van Cosun.  
 
 

Uitvoering van het Reglement  
 
ARTIKEL 8  
 
De secretaris van Cosun is in het bijzonder belast met de uitvoering van dit Reglement. In gevallen 
waarin het Reglement niet voorziet, besluit de raad van beheer van Cosun op voorstel van de 
secretaris van Cosun.  
 
 
Hardheidsclausule  
 
ARTIKEL 9 
 
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. 
 



 
 
 
Algemene beroepsbepaling  
 
ARTIKEL 10  
 
Iedere Teler kan, in geval van geschil over de uitvoering van de in dit Reglement opgenomen 
bepalingen, een beroep doen op de raad van beheer van Cosun.  
 
 
Inwerkingstreding  
 
ARTIKEL 11 
 
Dit Reglement treedt in werking op 31 mei 2017. Dit Reglement vervangt per deze datum het 
reglement Uitkeringsregeling Bietenleveringen d.d. 3 november 2016. 



Overgangsregeling  
 
ARTIKEL 12 
 
In afwijking van het bepaalde in artikel 2, wordt voor de uitkering in het jaar 2017 gerekend met de 
geleverde en verwerkte hoeveelheid Suikerbieten op basis van 16 %. De definitie van Suikerbieten 
is dan: de hoeveelheid kilogrammen Polsuiker gedeeld door 160 (dit zijn de netto tonnen 
suikerbieten omgerekend naar bieten met een suikergehalte van 16 %). 
 
ARTIKEL 13 
 
In afwijking van het bepaalde in artikel 2, wordt voor de uitkering in het jaar 2017 gerekend met het 
Gemiddeld resultaat van Cosun en de Gemiddelde hoeveelheid Suikerbieten uit de vier boekjaren 
voorafgaand aan het boekjaar van uitkering. 
In afwijking van het bepaalde in artikel 2, wordt voor de uitkering in het jaar 2018 gerekend met het 
Gemiddeld resultaat van Cosun en de Gemiddelde hoeveelheid Suikerbieten uit de vijf boekjaren 
voorafgaand aan het boekjaar van uitkering. 
In afwijking van het bepaalde in artikel 2, wordt voor de uitkering in het jaar 2019 gerekend met het 
Gemiddeld resultaat van Cosun en de Gemiddelde hoeveelheid Suikerbieten uit de zes boekjaren 
voorafgaand aan het boekjaar van uitkering. 
 
 
 
 

 

 


