
 

Reglement Ledenfinanciering (31 mei 2017) 

 

1. Dit is een reglement als bedoeld in artikel 46 lid 1 van de statuten van de Coöperatie 

Koninklijke Cosun U.A. (de "Coöperatie").  

 

2. Ieder lid van de Coöperatie kan deelnemen in de ledenfinanciering aan de Coöperatie. 

Deelname aan de ledenfinanciering is vrijwillig. Deelname vindt plaats door inschrijving door een 

lid middels een door de Coöperatie te verstrekken inschrijfformulier.  

 

3. Deelname door een lid kan plaatsvinden door omzetting in een lening aan de Coöperatie van 

het geheel of een gedeelte van de vordering (minimaal bedrag EUR 2.500) van het deelnemende 

lid uit hoofde van de jaarlijks door de Coöperatie uit te keren eindafrekening (zoals bedoeld in het 

Bietenreglement van de Coöperatie) en/of van enige andere door de raad van beheer van de 

Coöperatie als zodanig aan te merken uitkering van de Coöperatie aan haar leden.  

 

4. Bij omzetting van een vordering van het deelnemende lid kan het deelnemende lid kiezen uit 

door de Coöperatie aangeboden looptijden van 2, 3, 4 of 5 jaar (of enige andere looptijd zoals 

aangeboden door de Coöperatie).  

 

5. Op naam van het deelnemende lid wordt het bedrag van de lening op een afzonderlijke, aan 

het deelnemende lid gekoppelde ledenrekening geadministreerd in de boeken van de Coöperatie. 

De financiële administratie van de Coöperatie geldt als dwingend bewijs van het bedrag van de 

lening en rente. Gedurende de gekozen looptijd van een lening is het saldo van deze 

ledenrekening geblokkeerd.  

 

6. Over het tegoed op de geblokkeerde rekening van het deelnemende lid betaalt de Coöperatie 

een jaarlijkse rente. De rente op ingegane leningen is vast gedurende de gekozen looptijd van die 

lening. De rente wordt jaarlijks aan het saldo op de geblokkeerde ledenrekening toegevoegd. 

Over de bijgeschreven rente wordt de bij oorspronkelijke lening geldende rente vergoed. De 

hoogte van de rente voor nieuwe leningen wordt door de raad van beheer van de Coöperatie 

vastgesteld.  

 

7. Jaarlijks ontvangt ieder deelnemend lid een gespecificeerde opgave van het door dat 

deelnemende lid aangehouden saldo binnen het ledenfinancieringsprogramma alsmede de 

bijgeschreven rente.  

 

8. Bij afloop van de gekozen looptijd wordt de lening (inclusief de opgebouwde rente) afgelost 

door de Coöperatie door overboeking van het saldo van de geblokkeerde ledenrekening dat ziet 

op de aflopende lening ten gunste van het deelnemende lid op een bij de Coöperatie bekende 

bankrekening van dat deelnemende lid, tenzij dat deelnemende lid aan de Coöperatie kenbaar 

heeft gemaakt het af te lossen bedrag aan te willen wenden voor een nieuwe lening in 

overeenstemming met de voorwaarden van dit reglement.  



 

9. Na het beëindigen van het lidmaatschap van een deelnemend lid in de Coöperatie blijven 

uitstaande leningen onder het ledenfinancieringsprogramma doorlopen tot het einde van de 

oorspronkelijk toepasselijke looptijd. In deze situatie komt het vervallende saldo echter niet langer 

in aanmerking voor vernieuwing als genoemd onder artikel 8.  

 

10. Vervroegde uitbetaling van het saldo op de geblokkeerde ledenrekening is enkel mogelijk in 

de volgende gevallen:  

 

a. overlijden van het deelnemende lid;  

b. beëindiging lidmaatschap van het deelnemende lid;  

c. surseance van betaling of faillissement van (het bedrijf van) het deelnemende lid; of  

d. bijzondere individuele gevallen met een beroep op de hardheidsclausule, ter beoordeling aan 

de raad van beheer van de Coöperatie.  

 

11. Bij vervroegde uitbetaling op grond van paragrafen a., b. of c. van artikel 11 wordt het 

volledige saldo inclusief opgebouwde rente ineens uitgekeerd. Deze uitbetaling is boetevrij. Bij 

vervroegde uitbetaling op grond van paragraaf d. van artikel 10 kan de raad van beheer van de 

Coöperatie nadere voorwaarden stellen, inclusief een eventuele boeterente.  

 

12. De onder het ledenfinancieringsprogramma uitstaande leningen inclusief tussentijds 

opgebouwde rente zijn volledig achtergesteld bij alle andere vorderingen die derden te eniger tijd 

op de Coöperatie kunnen doen gelden. Indien vereist door enig schuldeiser van de Coöperatie, is 

de raad van beheer van de Coöperatie gemachtigd namens de deelnemende leden een 

overeenkomst van achterstelling aan te gaan.  

 

13. Het vorderingsrecht van de deelnemende leden op de Coöperatie uit hoofde van de leningen 

is niet voor overdracht of overgang vatbaar en daarop kunnen geen beperkte rechten worden 

gevestigd, tenzij de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van beheer van de 

Coöperatie is verkregen. Deze voorafgaande schriftelijke goedkeuring heeft goederenrechtelijke 

werking in de zin van art. 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek.  

 

14. Ingeval onverkorte toepassing van enige bepaling in dit reglement naar het oordeel van de 

raad van beheer van de Coöperatie in individuele gevallen leidt tot een te grote onbillijkheid, kan 

de raad van beheer van de Coöperatie de betreffende bepaling geheel of gedeeltelijk, al dan niet 

tijdelijk, buiten toepassing verklaren.  

 


