
Veel gestelde vragen “teruggave heffingen 2018”    

 

 

1: Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor teruggave? 

Eind maart 2018 ontvangt u een Specificatie met de geleverde hoeveelheid bieten, het te 

ontvangen bedrag en de bij de suikerindustrie geregistreerde financiële gegevens. De 

Specificatie moet ondertekend retour worden gestuurd en voor 2 mei 2018 zijn ontvangen door 

Cosun. 

 

 

2: Ik heb zowel aan Cosun/CSV/COVAS als CSM bieten geleverd. 

U ontvangt per onderneming een aparte brief en Specificatie.  

 

 

3: Wanneer kan ik het geld op mijn rekening verwachten? 

Zodra Suiker Unie het geld vanuit Brussel heeft ontvangen, worden de telers betaald die een 

voor akkoord ondertekende Specificatie hebben terug gestuurd.  

Naar verwachting is dit in juli 2018. 

 

 

4: Ik ben nog steeds bietenteler en mijn adres is gewijzigd. 

Neem contact op met uw contactpersoon van de agrarische dienst.   

 

 

5: Ik ben nog steeds bietenteler en mijn banknummer is gewijzigd. 

Neem contact op met uw contactpersoon van de agrarische dienst.   

 

 

6: Ik heb in 2000 bieten geleverd, maar geen brief en / of specificatie ontvangen. 

Meldt dit via het e-mailadres: teruggaveheffing@cosun.com. Geef duidelijk uw naam, adres en 

lid/telernummer door. 

 

 

7: Wat gebeurt er met te laat of niet ingestuurde verzoeken om teruggave van de 

productieheffingen? 

Bij te late inzending kan Cosun het bedrag niet meer uitbetalen. In de Europese verordening 

ligt vast dat alle aanspraken op terugbetaling vervallen, indien het geld niet voor 30 september 

2018 is uitgekeerd. Verzoeken moeten ruim voor die datum worden ingediend omdat Suiker 

Unie het verzoek moet verwerken en beoordelen en vervolgens doorstuurt naar het ministerie 

dat het geld beschikbaar stelt. 

 

 

8: Ik heb geleverd aan CSM, CSV of COVAS: Tot wie moet ik me richten? 

U kunt voor vragen terecht bij uw contactpersoon van de agrarische dienst, bij Suiker Unie via 

het email-adres  teruggaveheffing@cosun.com, via de website www.cosunleden.nl of vanaf 27 

maart telefonisch via 0165-525280 (op maandag t/m donderdag tijdens kantooruren). 

Postadres: Suiker Unie t.a.v. teruggave heffingen, Postbus 100, 4750 AC Oud Gastel. 
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9: Wie heeft de bedragen vastgesteld die ik als bietenteler terug ontvang? 

De Europese Raad van ministers heeft de nieuwe heffingsbedragen vastgesteld. De 

Nederlandse overheid heeft vervolgens berekend hoeveel rente er over de terug te betalen 

bedragen wordt vergoed. Dit op basis van de wettelijke rente die geldt in Nederland. Deze 

rente wordt regelmatig opnieuw vastgesteld door De Nederlandsche Bank. Voor elk tijdvak is 

de geldende rente gehanteerd. Cosun heeft het terug te ontvangen bedrag verdeeld over de 

bietentelers op basis van de hoeveelheid geleverde B-bieten (een deel van de BMS-bieten). 

Hierbij wordt een suikergehalteverrekening van 9 % gehanteerd. 

 

 

10: Welk bedrag aan productieheffingen ontvang ik terug? 

Iedere (oud)bietenteler ontvangt een specificatie van het bedrag dat wordt terug betaald. 

Voorwaarde voor terugbetaling is, dat de specificatie tijdig ondertekend retour wordt gestuurd.  

19,89 % van de BMS-bieten uit het jaar 2000 wordt beschouwd als B-bieten. Per ton B-bieten 

ontvangt de teler de teveel betaalde productieheffing plus rente terug.  

 

 

Nabetaling en aanvullende heffing  

jaar % B  

t.o.v. 

BMS 

Verrekening per ton 

B- biet (bij 16 % 

suiker) 

Rente 

vergoeding 

Totaal per ton B- 

biet (bij 16 % suiker 

2000/2001 19,89% € 1,8495 € 1,6747 € 3,5242 

 

 

 

11: Welk BTW-percentage is van toepassing? 

Over de terugbetaalde heffingen wordt geen BTW verrekend. 

 

 

12: Waarom ontvang ik geen heffing terug over het jaar 1999/2000? 

De Europese raad van ministers heeft de heffingen over de jaren 1999/2000 en 2000/2001 

opnieuw vastgesteld. Over het jaar 1999/2000 betreft het alleen een aanpassing van de 

aanvullende heffing die indertijd in rekening is gebracht bij de suikerindustrie. Dit bedrag is 

uitbetaald aan de industrie en wordt niet verrekend met de telers. Over het jaar 2000/2001 

krijgen de telers de door hen teveel betaalde B-heffing (plus rente) terug. Dit is 60% van het 

totale bedrag over 2000/2001 dat teruggestort wordt door Brussel. Het suikerjaar 2000/2001 

loopt van 1 oktober 2000 tot 1 oktober 2001. De teruggave heffingen wordt daarom verrekend 

met de bieten die geleverd zijn in het jaar 2000. 

 

 

13: Waar kan ik in mijn administratie de hoeveelheid B-bieten vinden? 

De productieheffing over 2000/2001 die is opgelegd op B-bieten, is door de Europese Raad 

van ministers verlaagd. CSM en Cosun hebben indertijd het zogenaamde BMS-systeem 

(Bewaakt Mengprijs Systeem) gehanteerd. De quotumprijs voor BMS-bieten was een 

mengprijs die werd betaald over de A-bieten, B-bieten en een klein percentage C-bieten. De 

hoeveelheid B-bieten per teler is indertijd niet vastgesteld.  Die hoeveelheid is nu berekend uit 

de bij Cosun bekende gegevens, om de teruggave van heffingen over de hoeveelheid B-bieten 

mogelijk te maken. 

 



 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

14: Ik heb in mijn  administratie een andere hoeveelheid bieten staan dan is vermeld op 

de specificatie. Hoe kan dat? 

Op de specificatie is niet de totaal geleverde hoeveelheid bieten vermeld, maar de hoeveelheid 

BMS-bieten. Dit is de hoeveelheid geleverd binnen de toewijzing. Voor surplusbieten is 

indertijd geen productieheffing in rekening gebracht. Over surplusbieten wordt daarom ook 

geen heffing terugbetaald. 

 

 

 

          

 

 

 
Breda, 20 juli  2018 


