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Naam. Zetel. 

Artikel 1 

De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. Zij wordt ook genoemd: 

Koninklijke Cosun of Royal Cosun. 

De coöperatie heeft haar zetel te Breda. 

Doel. 

Artikel 2 

1. De coöperatie stelt zich ten doel: 

a. de stoffelijke belangen van haar leden te behartigen door met hen overeenkomsten 

te sluiten in het bedrijf dat zij daartoe ten behoeve van haar leden uitoefent of doet 

uitoefenen; 

b. goede arbeidsverhoudingen te scheppen en te zorgen voor een veilig en gezond 

werkklimaat. 

2. Het in het eerste lid bedoeld bedrijf van de coöperatie omvat: 

a. het uitoefenen van ondernemingsactiviteiten in de agro-industriële sector alsmede 

het handel drijven in al hetgeen, in de ruimste zin van het woord, dat daarmee in 

verband staat; 

b. het verrichten en/of doen verrichten van onderzoek; 

c. het oprichten van, het deelnemen in, of het samenwerken met ondernemingen met 

een gelijk of soortgelijk doel of met een doel dat bevorderlijk kan zijn voor dat van 

de coöperatie; 

d. het financieren van de onder c. bedoelde ondernemingen en derden, het op 

enigerlei wijze zekerheid stellen of zich verbinden voor verplichtingen van die 

ondernemingen en derden; en 

e. al hetgeen dat voor het bereiken van het gestelde doel bevorderlijk kan zijn. 

3. De coöperatie kan de in het eerste lid bedoelde overeenkomsten ook sluiten met derden, 

maar dit mag niet in zodanige mate geschieden, dat de overeenkomsten met de leden 

voor het bedrijf van de coöperatie slechts van ondergeschikte betekenis zijn. 

Lidmaatschap. Kwaliteitseisen. 

Artikel 3 

1. Lid van de coöperatie kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die het 

landbouwbedrijf uitoefenen. 
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2. De leden hebben gelijke rechten en verplichtingen, tenzij uit deze statuten iets anders 

voortvloeit. 

3. De in lid 1 van dit artikel genoemde personen en rechtspersonen kunnen lid worden indien 

zij voldoen of zodra zij lid zijn geworden, gaan voldoen, aan het bepaalde in lid 1 van dit 

artikel en het bepaalde in artikel 14, lid 1. 

4. Of een rechtspersoon die tot het lidmaatschap van de coöperatie wenst te worden 

toegelaten of tot dat lidmaatschap is toegelaten het landbouwbedrijf uitoefent in de zin van 

lid 1 van dit artikel, is ter uitsluitende beoordeling van de raad van beheer. 

 Een rechtspersoon oefent in ieder geval het landbouwbedrijf uit in de zin van dit lid 1 van 

artikel 4 indien de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming van de 

rechtspersoon, direct of indirect, voor meer dan vijftig procent (50%) berust bij een of meer 

natuurlijke personen die zelf in dat landbouwbedrijf werkzaam zijn op de door de raad van 

beheer vastgestelde wijze. Indien echter de meerderheid van de zeggenschap over de 

activiteiten van de rechtspersoon niet voor meer dan vijftig procent (50%) berust bij 

natuurlijke personen die zelf in het landbouwbedrijf werkzaam zijn, kan de raad van beheer 

aan de desbetreffende rechtspersoon ontheffing van die verplichting verlenen. De raad van 

beheer dient bij de uitoefening van deze bevoegdheid rechtspersonen die lid zijn 

respectievelijk rechtspersonen die zich voor het lidmaatschap hebben aangemeld, die zich 

onderling in gelijke omstandigheden bevinden, op gelijke wijze te behandelen. Indien die 

zeggenschap ten gevolge van huwelijksgoederenrecht of geregistreerd partnerschap over 

gaat op een ander, wordt dit bij de beoordeling buiten toepassing gelaten. 

5. De raad van beheer deelt elk van zijn besluiten tot het verlenen of weigering tot het 

verlenen van een ontheffing als bedoeld in lid 4 van dit artikel schriftelijk aan de betrokken 

rechtspersoon mee, onder vermelding van de motivering van het besluit. Indien ten 

gevolge van dat besluit een rechtspersoon geweigerd wordt tot toelating tot het 

lidmaatschap, vindt het bepaalde in artikel 4, lid 3, tweede zin onverminderd toepassing en 

is derhalve tegen de beslissing van de raad van beheer geen beroep mogelijk. 

 Indien het besluit leidt tot een opzegging van het lidmaatschap namens de coöperatie als 

bedoeld in artikel 7, lid 1 onder (a), vindt het bepaalde in artikel 9, lid 1 onverminderd 

toepassing en heeft het lid recht van beroep op de ledenraad overeenkomstig het 

bepaalde in dat artikel. 

Toelating tot het lidmaatschap 

Artikel 4 

1. De aanvraag om als lid te worden toegelaten moet worden gericht aan de raad van beheer 

en wordt gedaan op een door de raad van beheer verkrijgbaar te stellen formulier onder 

vermelding van alle door de raad van beheer nodig geoordeelde gegevens, alsmede van 

het aantal ledenleveringsbewijzen dat wordt gewenst. 

2. De raad van beheer beslist over de toelating tot het lidmaatschap. Tegen deze beslissing 

van de raad van beheer is geen beroep mogelijk. 

3. De raad van beheer deelt de aanvrager schriftelijk of per elektronisch communicatiemiddel 

mee of hij als lid is toegelaten of geweigerd. Bij toelating wordt hij ingeschreven in het 

register bedoeld in artikel 14, lid 4. 

4. Het lidmaatschap gaat in op een door de raad van beheer te bepalen datum. 



4 

 

5. Alle mededelingen en kennisgevingen aan en oproepingen voor leden worden gedaan op 

de door de raad van beheer vastgestelde wijze aan de adressen die deze leden aan de 

raad van beheer hebben opgegeven. 

6. Onverminderd het bepaalde in artikel 36, lid 7 met betrekking tot oproepingen voor de 

vergadering van de ledenraad kunnen, met instemming van het lid, kennisgevingen, 

mededelingen en oproepingen voor vergaderingen via elektronisch communicatiemiddel 

aan het lid worden toegezonden. Andere stukken kunnen via elektronisch 

communicatiemiddel aan het lid toegezonden worden, ook indien hij daarmee niet 

uitdrukkelijk heeft ingestemd. 

7. Indien een lid in gebreke blijft zijn adres op te geven of indien, in geval van adreswijziging, 

het nieuwe adres niet is opgegeven, het elektronische adres daaronder begrepen, is de 

coöperatie onherroepelijk gemachtigd namens het lid kennisgevingen, mededelingen en 

oproepingen voor vergaderingen en andere voor het lid bestemde stukken in ontvangst te 

nemen. De raad van beheer kan bij daartoe strekkend besluit of bij reglement nadere 

regels vaststellen voor het doen van kennisgevingen, mededelingen en oproepingen. 

Wijziging in voldoen aan eisen voor lidmaatschap. 

Artikel 5 

Indien een lid ophoudt te voldoen aan de voor zijn lidmaatschap in lid 1 van artikel 3 gestelde 

vereisten, is dat lid verplicht daarvan onverwijld kennis te geven aan de raad van beheer. De raad 

van beheer beoordeelt of het betrokken lid nog voldoet aan de vereisten gesteld in artikel 4 en geeft 

van deze beslissing schriftelijk kennis aan dat lid. 

Einde lidmaatschap. 

Artikel 6 

1. Het lidmaatschap eindigt door: 

a. overlijden; indien het lid een rechtspersoon is, eindigt zijn lidmaatschap wanneer het 

ophoudt te bestaan; 

b. opzegging namens de coöperatie overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, leden 1 

en 2; 

c. ontzetting namens de coöperatie overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, leden 1 

en 2. 

d. opzegging door het lid overeenkomstig het bepaalde in artikel 10. 

2. Door beëindiging van het lidmaatschap, op welke wijze dan ook, verliest het lid alle rechten 

aan het lidmaatschap verbonden. 

3. In de gevallen als bedoeld in lid 1, onder (a) van dit artikel eindigt het lidmaatschap op de 

dag van overlijden respectievelijk op de dag waarop de rechtspersoon ophoudt te bestaan. 

Zodra dat aan de raad van beheer bekend is tekent hij dit aan in het ledenregister onder 

vermelding van de datum waarop het lid is overleden respectievelijk heeft opgehouden te 

bestaan. 

Artikel 7 

1. De opzegging namens de coöperatie als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder (b) kan door de 

raad van beheer worden gedaan indien: 

a. een lid niet (langer) voldoet aan één of meer vereisten die worden gesteld aan het 

lidmaatschap; 
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b. een lid zijn verplichtingen tegenover de coöperatie niet nakomt; 

c. een lid de belangen van de coöperatie schaadt; 

d. redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 

voortduren; 

e. indien het faillissement van een lid onherroepelijk wordt of indien aan het lid 

surséance van betaling is verleend. 

2. a. In de gevallen als bedoeld in lid 1, onder (a), (b) en (c) van dit artikel vindt de 

opzegging plaats tegen een door de raad van beheer bepaalde datum, die niet later 

ligt dan tegen het einde van het boekjaar, met inachtneming van een 

opzeggingstermijn van tenminste zes (6) weken. 

b. In de gevallen als bedoeld in lid 1, onder (d) en (e) van dit artikel kan de opzegging 

met onmiddellijke ingang plaatsvinden. 

c. De opzegging namens de coöperatie vindt rechtstreeks plaats aan het betreffende 

lid per aangetekende brief onder vermelding van de redenen. 

3. Ten aanzien van de opzegging namens de coöperatie en haar gevolgen zijn de artikelen 

12 en 14 van toepassing. 

Artikel 8 

1. Ontzetting namens de coöperatie als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder (c) van een lid uit zijn 

lidmaatschap kan plaatsvinden door de raad van beheer en wel met onmiddellijke ingang, 

indien het lid: 

a. handelt in strijd met de statuten of met enig reglement of met een besluit van de 

coöperatie; 

b. de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. 

2. De raad van beheer geeft van zijn besluit tot ontzetting bij aangetekende brief en onder 

vermelding van de redenen rechtstreeks kennis aan het betreffende lid. 

Artikel 9 

1. Het lid waarvan het lidmaatschap door de raad van beheer is opgezegd op grond van het 

bepaalde in artikel 7, lid 1 onder (a) tot en met (d) en het lid dat uit het lidmaatschap is 

ontzet op grond van het bepaalde in artikel 8, lid 1, heeft gedurende een termijn van vier 

(4) weken na ontvangst van de daartoe strekkende kennisgeving recht van beroep op de 

ledenraad. 

2. Indien geen of niet tijdig beroep is ingesteld, eindigt het lidmaatschap 

(i) ingeval van opzegging overeenkomstig het in artikel 7, lid 2 onder (a) bepaalde 

tegen de daarin door de raad van beheer bepaalde datum; en 

(ii) in andere gevallen op de dag, waarop de beroepstermijn is verstreken. 

 Indien een tijdig ingesteld beroep ongegrond wordt verklaard, eindigt het lidmaatschap op 

de dag van de beslissing van het beroep of op de door de raad van beheer vastgestelde 

dag indien die dag is gelegen na de dag van de beslissing op het beroep. 

3. Een ontzet lid is als zodanig geschorst vanaf de dag van ontvangst van het besluit van de 

raad van beheer tot ontzetting. Gedurende de beroepstermijn en hangende dit beroep is 

dat lid in de uitoefening van zijn lidmaatschapsrechten geschorst, ook ten aanzien van 

eventuele functies die het in de coöperatie bekleedt. 

Artikel 10 
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1. De opzegging door het lid als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder (d) kan slechts plaatsvinden 

na één januari en voor één september van een boekjaar, waarbij de opzegging na 

acceptatie door de raad van beheer als bedoeld in artikel 12, lid 1, met onmiddellijke 

ingang in werking treedt indien het lid niet (meer) verplicht is tot het leveren van bieten op 

basis van een leveringsovereenkomst als bedoeld in artikel 2, lid 3. Indien en zolang een 

lid verplicht is om bieten te leveren op basis van een leveringsovereenkomst als bedoeld in 

artikel 2 lid 3, treedt de opzegging, na acceptatie door de raad van beheer als bedoeld in 

artikel 12, lid 1, in werking op vijftien februari van het boekjaar volgend op het jaar waarin 

de opzegging is gedaan. 

2. Opzegging van het lidmaatschap kan met onmiddellijke ingang plaatsvinden, indien 

redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

Artikel 11 

1. Een lid is niet bevoegd door opzegging van het lidmaatschap de toepasselijkheid van een 

besluit waarbij de aansprakelijkheid van de leden voor de verbintenissen van de 

coöperatie wordt verhoogd alsmede een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van 

geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. 

2. De opzegging van het lidmaatschap door een lid vindt schriftelijk plaats. Het lid, dat de 

opzegging doet, ontvangt daarvan binnen twee (2) maanden een schriftelijke bevestiging 

van de raad van beheer. Wordt deze bevestiging niet binnen twee (2) maanden gegeven, 

dan is het lid bevoegd de opzegging bij aangetekende brief op kosten van de coöperatie te 

herhalen. 

3. Ten aanzien van de opzegging en haar gevolgen zijn de artikelen 12 en 14 van 

toepassing. 

Artikel 12 

1. Aan een opzegging van het lidmaatschap door een lid geeft de raad van beheer geen 

gevolg indien tengevolge van die opzegging en de veronderstelde toepassing van de 

artikelen 14 en 15 gedurende het boekjaar waarin de opzegging plaatsvindt, tezamen met 

het aantal ledenleveringsbewijzen waarop in dat boekjaar de artikelen 14 en 15 toepassing 

vonden, meer dan een/vijftigste van het aantal aan het begin van dat boekjaar geplaatste 

ledenleveringsbewijzen aan de coöperatie zouden moeten vervallen, een en ander 

onverminderd het in lid 3 van dit artikel bepaalde. 

2. De raad van beheer houdt een lijst bij, waarop de opzeggingen van het lidmaatschap door 

de leden worden ingeschreven in de volgorde waarin zij worden ontvangen. De raad van 

beheer beslist uiterlijk twee (2) weken voor het einde van het boekjaar aan welke 

opzeggingen gevolg zal worden gegeven. 

 De opzeggingen die geen gevolg hebben of waaraan geen gevolg kan worden gegeven, 

worden geacht in dezelfde volgorde voor het volgend boekjaar te zijn gedaan. 

3. De raad van beheer is bevoegd aan meer opzeggingen dan volgens het eerste lid van dit 

artikel mogelijk zijn gevolg te geven. 

Gedragscode. 

Artikel 13 

1. De leden, de coöperatie, haar organen en de leden van deze organen gedragen zich 

jegens elkaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 
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2. De raad van beheer is bevoegd – naast de in de statuten of in enig reglement speciaal 

genoemde gevallen – aan een lid dat in strijd handelt met de statuten of de reglementen, 

met de belangen van de coöperatie of met besluiten van een orgaan van de coöperatie, 

een boete op te leggen waarvan het maximum bij huishoudelijk reglement wordt 

vastgesteld. 

Ledenleveringsbewijzen en vervallen van ledenleveringsbewijzen. 

Artikel 14 

1. Ledenleveringsbewijzen luiden op naam en zijn elk nominaal groot vijf euro en vijftig 

eurocent (€ 5,50). Ieder lid is verplicht ledenleveringsbewijzen te houden met inachtneming 

van het in deze statuten bepaalde. 

2. (i) De raad van beheer is bevoegd  te besluiten tot uitgifte en intrekking van 

ledenleveringsbewijzen. De raad van beheer is bevoegd de voorwaarden vast te 

stellen waaraan een uitgifte of intrekking van ledenleveringsbewijzen is onderworpen, 

daaronder begrepen de voorwaarde dat een lid bij toetreding ten minste een minimum 

aantal ledenleveringsbewijzen dient te nemen. 

(ii) De raad van beheer is bevoegd om alle of slechts een aantal van de door een lid 

gehouden ledenleveringsbewijzen in te trekken, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, in 

het geval dat het lid niet of niet geheel zijn plicht tot levering van bieten aan de 

coöperatie nakomt of kan nakomen, ongeacht of van de niet nakoming aan dat lid een 

verwijt is te maken, of in de gevallen als bedoeld in artikel 16, lid 8 en artikel 18, lid 2. 

(iii) Uitgifte en intrekking van ledenleveringsbewijzen door de coöperatie geschiedt vorm 

vrij. 

(iv) Indien ledenleveringsbewijzen door de coöperatie worden ingetrokken op verzoek van 

een lid dat is gedaan met inachtneming van deze statuten of ingevolge een besluit 

van de raad van beheer dat is genomen met inachtneming van deze statuten, is 

daarvoor geen nadere medewerking van de houder van die ledenleveringsbewijzen 

vereist. 

3. Ledenleveringsbewijzen zijn niet overdraagbaar noch verhandelbaar en kunnen niet met 

een zekerheidsrecht worden bezwaard. Indien een ledenleveringsbewijs met een 

genotsrecht is bezwaard, kan de houder van dat recht zijn rechten slechts met schriftelijke 

instemming van de coöperatie inroepen tegen de coöperatie. Een intrekking van 

ledenleveringsbewijzen door de coöperatie met inachtneming van deze statuten geldt niet 

als een overdracht als bedoeld in dit lid 3. 

4. De raad van beheer houdt een register, waarin worden ingeschreven de namen en 

adressen van de leden van de coöperatie die houder van ledenleveringsbewijzen zijn, het 

aantal ledenleveringsbewijzen dat door ieder lid wordt gehouden, de op die 

ledenleveringsbewijzen gestorte en terug betaalde bedragen en de periode gedurende 

welk een lid een ledenleveringsbewijs heeft gehouden. 

5. Jaarlijks verstrekt de raad van beheer een digitaal uittreksel uit het register aan de houder 

van het ledenleveringsbewijs, maar slechts met betrekking tot de door dat lid gehouden 

ledenleveringsbewijzen. 

6. Indien het lidmaatschap eindigt, vervallen de ledenleveringsbewijzen van het gewezen lid 

aan de coöperatie. 
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7. Indien een lid in gebreke blijft de op zijn ledenleveringsbewijzen te storten bedragen te 

voldoen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van een aangetekende brief met daarin 

een door of namens de raad van beheer gedane aanmaning, handelt hij in strijd met deze 

statuten en kan hij derhalve uit zijn lidmaatschap worden ontzet. 

Eisen voor het verkrijgen van ledenleveringsbewijzen. 

Artikel 15 

1. leder lid is, al dan niet bij toetreding, slechts bevoegd ledenleveringsbewijzen te nemen: 

(i) indien ter gelegenheid van de beëindiging van het lidmaatschap van een of meer 

Ieden de door hen gehouden ledenleveringsbewijzen vervallen aan de coöperatie 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, lid 6; 

(ii) indien van een of meer leden de door hen gehouden ledenleveringsbewijzen door de 

coöperatie worden ingetrokken met inachtneming van het bepaalde in artikel 16, lid 8; 

(iii) indien van een of meer leden ledenleveringsbewijzen door de coöperatie worden 

ingetrokken overeenkomstig het bepaalde in artikel 18, lid 2; 

(iv) ter uitbreiding van zijn recht op levering met in achtneming van het bepaalde in artikel 

16, lid 8. 

Uitgifte. Voorkeursrecht. Uitbreiding en vermindering. 

Artikel 16 

1. Bij uitgifte van ledenleveringsbewijzen aan nieuw toetredende leden anders dan in de 

gevallen bedoeld in artikel 15, lid 1 onder (i), (ii) en (iii), heeft ieder lid een voorkeursrecht 

naar evenredigheid van het aantal door hem gehouden ledenleveringsbewijzen, 

onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde. De raad van beheer kan besluiten tot 

uitgifte van extra ledenleveringsbewijzen als hiervoor bedoeld, na overleg met de raad van 

toezicht en met de ledenraad. Bij uitgifte van ledenleveringsbewijzen aan een lid dat een 

verzoek heeft gedaan aan de raad van beheer ter uitbreiding van zijn leveringsrecht als 

bedoeld in lid 8 van dit artikel, bestaat geen voorkeursrecht voor andere leden. 

2. Indien een lid aan wie een in lid 1 van dit artikel bedoeld voorkeursrecht toekomt daarvan 

niet of niet volledig gebruik maakt, komt voor het vrijvallend gedeelte het voorkeursrecht op 

gelijke wijze toe aan de overige leden. Maken deze laatsten tezamen niet of niet volledig 

van het voorkeursrecht gebruik dan is de raad van beheer, na overleg met de raad van 

toezicht, ten aanzien van het dan vrijvallend gedeelte vrij in de keuze van degenen aan wie 

uitgifte zal geschieden. 

3. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij 

besluit van de raad van beheer, na overleg met de raad van toezicht en met de ledenraad. 

4. Het voorkeursrecht is niet afzonderlijk vervreemdbaar. 

5. Indien ter zake van een uitgifte van ledenleveringsbewijzen een voorkeursrecht bestaat, 

stelt de raad van beheer met inachtneming van dit artikel bij het besluit tot uitgifte de wijze 

vast waarop en het tijdvak waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend. Dat tijdvak 

bedraagt ten minste vier (4) weken na de dag van verzending van de in lid 6 van dit artikel 

bedoelde mededeling. 

6. De raad van beheer doet mededeling aan alle leden van een uitgifte met voorkeursrecht 

en van het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend. 
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7. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen 

van ledenleveringsbewijzen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van 

ledenleveringsbewijzen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen 

van ledenleveringsbewijzen uitoefent. 

8. Indien een lid ter uitbreiding van zijn recht op levering respectievelijk vermindering van zijn 

recht op levering, het door hem gehouden aantal ledenleveringsbewijzen wenst uit te 

breiden dan wel te verminderen, richt hij een daartoe strekkend verzoek tot de raad van 

beheer op een daartoe door de raad van beheer verkrijgbaar te stellen formulier, met 

vermelding van het aantal ledenleveringsbewijzen dat hij wenst te verkrijgen respectievelijk 

door de coöperatie wenst te laten intrekken, en alle andere door de raad van beheer 

wenselijk geoordeelde gegevens. De raad van beheer beslist over de aanvraag, die kan 

worden geweigerd indien de toewijzing respectievelijk het intrekken van de 

ledenleveringsbewijzen naar het oordeel van de raad van beheer niet geacht kan worden 

te zijn in het belang van de coöperatie. Tegen deze beslissing staat geen beroep open. 

9. Behoudens indien het lidmaatschap van de coöperatie eindigt door opzegging namens de 

coöperatie overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, lid 1, onder (b) en (c), of door 

ontzetting namens de coöperatie overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, lid 1, onder (c), 

betaalt de coöperatie aan het lid, wiens ledenleveringsbewijzen aan de coöperatie 

vervallen het op die ledenleveringsbewijzen gestorte bedrag, zulks evenwel met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 49, lid 2. 

10. Het gewezen lid is verplicht in het boekjaar waarin zijn lidmaatschap is geëindigd het op de 

betreffende ledenleveringsbewijzen verplichte volume bieten te leveren, zoals bedoeld in 

artikel 17. 

Leveringsrecht. Leveringsplicht. 

Artikel 17 

1. a. Elk ledenleveringsbewijs geeft het lid dat houder daarvan is het recht om een volume 

aan bieten te leveren aan de coöperatie dat door de raad van beheer jaarlijks bij of 

krachtens het reglement suikersysteem is vastgesteld. 

 b. Elk ledenleveringsbewijs verplicht het lid dat houder daarvan is om een volume aan 

bieten te leveren aan de coöperatie dat eveneens door de raad van beheer jaarlijks 

bij of krachtens het reglement suikersysteem is vastgesteld. 

2. De raad van beheer stelt bij het reglement suikersysteem alle overige voorwaarden vast 

die op de levering van bieten door de leden aan de coöperatie van toepassing zijn, alles 

onverminderd het daaromtrent in deze statuten bepaalde. 

3. De door een lid te leveren bieten moeten afkomstig zijn van de bij hem in gebruik zijnde 

gronden en van zaad dat door de coöperatie is verschaft of is goedgekeurd. 

Vermindering van leveringsplicht. 

Artikel 18 

1. Indien een lid naar door de raad van beheer vast te stellen regels te weinig bieten kan 

verbouwen op de gronden waarop hij of zij het landbouwbedrijf uitoefent om aan de aan 

zijn ledenleveringsbewijzen verbonden leveringsplicht aan de coöperatie te voldoen, is hij 

verplicht daarvan onverwijld kennis te geven aan de raad van beheer. 

De raad van beheer beoordeelt of het lid op de bij hem in gebruik zijnde gronden 
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daadwerkelijk te weinig bieten kan verbouwen en geeft van deze beslissing schriftelijk 

kennis aan het betrokken lid. 

2. Indien de raad van beheer beslist dat het lid als gevolg van deze omstandigheid teveel 

ledenleveringsbewijzen houdt, kan de raad van beheer met gebruikmaking van de 

bevoegdheid van artikel 14, lid 2 onder (ii) besluiten het surplus van die 

ledenleveringsbewijzen door de coöperatie te laten intrekken tegen betaling van het in 

artikel 16, lid 9 bedoelde bedrag. 

Artikel 19 

1. Wanneer een lid of een gewezen lid door misgewas niet in staat zal zijn aan de aan zijn 

ledenleveringsbewijzen verbonden leveringsplicht aan de coöperatie te voldoen, geeft hij 

daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór vijftien september van het dan lopende 

boekjaar, schriftelijk kennis aan de raad van beheer. 

De raad van beheer beslist tot welke levering het lid respectievelijk het gewezen lid in dat 

boekjaar zal zijn gehouden. 

Boete ingeval van niet nakomen leveringsplicht. 

Artikel 20 

1. Indien een lid of een gewezen lid zijn leveringsplicht door eigen schuld, zulks ter 

beoordeling van de raad van beheer, niet nakomt zal hij een boete aan de coöperatie 

moeten betalen waarvan het bedrag door de raad van beheer zal worden vastgesteld. 

Deze boete zal ten hoogste vijftien euro (€ 15,00) bedragen voor iedere duizend (1.000) 

kilogram bieten welke minder wordt geleverd dan het minimum volume tot levering waartoe 

hij verplicht is. 

2. De raad van beheer is bevoegd de boete voorwaardelijk op te leggen. 

Ontheffing van leveringsplicht. 

Artikel 21 

1. De raad van beheer kan in bijzondere gevallen een lid of gewezen lid ontheffing verlenen 

van de verplichtingen uit hoofde van artikel 17 wanneer dat naar zijn oordeel de belangen 

van de coöperatie niet schaadt. 

2. De raad van beheer kan aan het verlenen van de ontheffing voorwaarden verbinden en de 

ontheffing beperken tot een bepaalde tijdsduur. 

Aansprakelijkheid leden. 

Artikel 22 

Indien bij gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening van de boedel van de coöperatie blijkt dat 

haar activa ontoereikend zijn om aan haar verbintenissen te voldoen, zijn noch zij die bij haar 

ontbinding lid waren noch zij, van wie het lidmaatschap voordien is geëindigd, tegenover de 

vereffenaars voor een tekort aansprakelijk. 

Raad van beheer: benoeming, schorsing, aftreden, honorering. 

Artikel 23 

1. De raad van beheer bestaat uit ten hoogste elf leden. Een rechtspersoon kan geen lid zijn 

van de raad van beheer. 

2. De leden van de raad van beheer worden door de ledenraad benoemd. 

3. Een lid van de raad van beheer kan te allen tijde door de ledenraad worden ontslagen of 

geschorst. Een besluit daartoe kan de ledenraad slechts nemen met een meerderheid van 
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tenminste twee/derden van de uitgebrachte stemmen. 

4. De ledenraad stelt een profielschets op voor de samenstelling van de raad van beheer, 

rekening houdend met de aard van het bedrijf van de coöperatie, haar activiteiten en de 

gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van beheer. 

5. Ten hoogste drie leden van de raad van beheer behoeven geen lid te zijn dan wel 

aandeelhouder van een rechtspersoon die lid is. 

6. Het lidmaatschap van de raad van beheer is onverenigbaar met het lidmaatschap van de 

raad van toezicht, dat van de ledenraad en dat van een kringbestuur. 

Artikel 24 

1. Indien ter voorziening in een vacature moet worden overgegaan tot de benoeming van een 

ander lid van de raad van beheer dan de voorzitter, en de afgetreden bestuurder 

herkiesbaar is, kan de raad van beheer de afgetreden bestuurder ter herbenoeming aan 

de ledenraad voordragen. 

Doet de raad van beheer deze voordracht en verwerpt de ledenraad de voordracht, dan 

vindt het in lid 2 en lid 3 van dit artikel bepaalde toepassing. 

2. Indien moet worden overgegaan tot de benoeming van een ander lid van de raad van 

beheer dan de voorzitter zal de raad van beheer overleg plegen met de kringbesturen. Dat 

overleg vindt plaats zowel in het geval dat voorzien moet worden in een vacature en de 

afgetreden bestuurder niet voor herbenoeming wordt voorgedragen, als omdat het aantal 

leden van de raad van beheer is uitgebreid, als nadat de ledenraad een voordracht van de 

raad van beheer heeft verworpen zoals hiervoor in lid 1 van dit artikel bedoeld. Het overleg 

zal hierin bestaan, dat de raad van beheer aan de kringbesturen verzoekt namen van, naar 

het oordeel van de kringbesturen en met inachtneming van de profielschets als bedoeld in 

artikel 23, lid 4, geschikte kandidaten te noemen. 

Minimaal zes (6) weken nadat de kringbesturen gevraagd is een voorstel te doen, draagt 

de raad van beheer al dan niet uit de door de kringbesturen voorgestelde kandidaten één 

kandidaat aan de ledenraad ter benoeming voor. Bij het doen van de voordracht houdt de 

raad van beheer rekening met de van toepassing zijnde rechten van aanbeveling en 

rechten van voordracht die aan de medezeggenschapsorganen van de coöperatie of aan 

derden toekomen op grond van de wet, enig krachtens deze statuten opgesteld reglement 

of andere van toepassing zijnde regeling, tenzij van deze mogelijkheden door de 

rechthebbenden geen gebruik is gemaakt. 

3. Verwerpt de ledenraad de overeenkomstig het vorig lid door de raad van beheer gedane 

voordracht, dan vindt opnieuw overleg plaats als in het vorig lid bedoeld en wordt ook 

verder de in het vorige lid omschreven procedure gevolgd. Dit hernieuwde overleg zal niet 

eerder plaatsvinden dan nadat vier (4) weken zijn verstreken sinds de verwerping door de 

ledenraad van de voordracht van de raad van beheer. 

4. Verwerpt de ledenraad ook de ingevolge het vorig lid gedane voordracht, dan is de 

ledenraad in haar keuze vrij. 

5. De voorzitter van de raad van beheer wordt door de ledenraad uit een door de raad van 

beheer in overleg met de raad van toezicht op te stellen voordracht telkenmale voor een 

periode van vijf jaar in functie gekozen, en is lid van de raad van beheer. 

6. Verwerpt de ledenraad de voordracht als bedoeld in lid 5 van dit artikel dan maakt de raad 
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van beheer in overleg met de raad van toezicht wederom een voordracht op. Ook deze 

voordracht kan de ledenraad verwerpen. 

7. Indien de raad van beheer geen voordracht opmaakt als bedoeld in lid 5 van dit artikel of 

indien de raad van beheer geen voordracht opmaakt als bedoeld in lid 6 van dit artikel dan 

wel indien de ledenraad de in dat lid 6 bedoelde voordracht heeft verworpen, is de 

ledenraad vrij in haar keuze, met inachtneming echter van het bepaalde in lid 2, laatste zin 

van dit artikel. 

8. Uit en door de leden van de raad van beheer worden één of meer vicevoorzitters gekozen. 

9. Als secretaris van de coöperatie wordt door de raad van beheer iemand benoemd die 

geen lid van de raad van beheer is. 

Artikel 25 

1. De leden van de raad van beheer hebben zitting voor een termijn van maximaal vijf (5) 

jaar, onverminderd het hierna in lid 2 en lid 4 bepaalde. 

2. De leden van de raad van beheer treden periodiek af volgens een door de raad van 

beheer op te maken rooster. 

Een aftredend lid van de raad van beheer is terstond herkiesbaar met dien verstande dat 

een lid van de raad van beheer in totaal maximaal vijftien (15) jaar zitting mag hebben en 

de voorzitter van de raad van beheer in totaal maximaal twintig (20) jaar zitting mag 

hebben, daaronder begrepen de periode dat hij anders dan als voorzitter lid was van de 

raad van beheer. 

3. Bij aftreden van een lid van de raad van beheer anders dan volgens het in lid 2 van dit 

artikel bedoelde rooster wordt uiterlijk in de tweede vergadering van de ledenraad na het 

ontstaan van de vacature in de vacature voorzien. Intussen blijft de raad van beheer wettig 

geconstitueerd. 

Een tussentijds gekozen lid van de raad van beheer treedt af op het tijdstip waarop zijn 

voorganger had moeten aftreden. 

4. Een lid van de raad van beheer treedt af in de eerste ledenraadsvergadering, waarin de 

jaarstukken worden behandeld, die wordt gehouden nadat vijf (5) jaar zijn verstreken na 

zijn laatste benoeming. 

5. Geen bloed- of aanverwantschap tot en met de tweede graad mag bestaan tussen leden 

van de raad van beheer, noch onderling noch tussen de leden van de raad van beheer en 

de raad van toezicht. 

Komt tussen deze personen aanverwantschap op tijdens het vervullen van hun functie, 

dan zal degene door wiens huwelijk of geregistreerd partnerschap de aanverwantschap 

ontstaat, zijn functie blijven waarnemen tot aan de eerstvolgende vergadering van de 

ledenraad, in welke vergadering hij als lid van de raad van beheer respectievelijk de raad 

van toezicht aftreedt. 

6. De honorering en de verdere vergoedingen van de leden van de raad van beheer worden 

vastgesteld door de raad van toezicht op voorstel van de raad van beheer. 

De honorering en de verdere vergoedingen van de secretaris van de coöperatie worden 

door de raad van beheer vastgesteld. 

Raad van Beheer: besluitvorming. 

Artikel 26 
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1. De secretaris van de coöperatie roept in opdracht van de voorzitter elk lid van de raad van 

beheer afzonderlijk op voor de vergaderingen van de raad van beheer. 

 De termijn van de oproeping bedraagt tenminste drie (3) dagen, de dag van de oproeping 

en die van de vergadering niet meegerekend. 

 De oproep vermeldt de plaats en het tijdstip waarop de vergadering wordt gehouden en de 

onderwerpen van de agenda. 

 Ook omtrent andere onderwerpen dan die in de oproep zijn vermeld, kunnen besluiten 

worden genomen mits alle leden van de raad van beheer ter vergadering aanwezig zijn. 

2. De raad van beheer vergadert zo dikwijls de voorzitter het verlangt. De voorzitter is 

verplicht een vergadering van de raad van beheer bijeen te doen roepen indien tenminste 

een/derde van de leden van de raad van beheer hem dit met opgave van redenen 

verzoekt. 

3. De voorzitter zit de vergaderingen van de raad van beheer voor; is de voorzitter niet ter 

vergadering aanwezig, dan wordt hij vervangen door een van de vicevoorzitters; zijn deze 

ook niet aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 

De secretaris van de coöperatie is belast met het houden van de notulen. Bij afwezigheid 

van de secretaris van de coöperatie wijst de voorzitter een ander als secretaris aan. Artikel 

36, lid 4, voorlaatste zin, is van overeenkomstige toepassing. 

4. In de vergaderingen van de raad van beheer heeft ieder lid van de raad van beheer één 

stem. 

5. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet de meerderheid van de raad van 

beheer ter vergadering aanwezig is, tenzij alle afwezigen zijn geraadpleegd en uit die 

raadpleging is gebleken dat de meerderheid van de leden van de raad van beheer zich 

voor het aan de orde zijnde voorstel heeft verklaard. 

Raad van Beheer: taak. 

Artikel 27 

1. De raad van beheer is belast met het bestuur van de coöperatie. 

2. Besluiten van de raad van beheer genoemd in artikel 31, lid 4, zijn onderworpen aan de 

goedkeuring van de raad van toezicht. 

Vertegenwoordiging. 

Artikel 28 

1. De coöperatie wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en een vicevoorzitter van de 

raad van beheer gezamenlijk, respectievelijk de voorzitter of een vicevoorzitter van de raad 

van beheer elk tezamen met één van de andere leden van de raad van beheer. 

2. De raad van beheer kan één of meerdere personen, al dan niet in dienst van de 

coöperatie, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid 

verlenen. 

Directie. 

Artikel 29 

1. De leiding van de dagelijkse zaken en van het bedrijf van de coöperatie en haar concern is 

opgedragen aan de voorzitter van de concerndirectie. 

2. De raad van beheer benoemt, schorst en ontslaat de voorzitter van de concerndirectie en 

stelt zijn bevoegdheden vast, alles met inachtneming van artikel 27, lid 2. 
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Raad van toezicht: benoeming, schorsing, aftreden, honorering. 

Artikel 30 

1. De raad van toezicht bestaat uit ten hoogste acht natuurlijke personen. 

In ieder geval twee/derden van het aantal leden van de raad van toezicht dient op het 

moment van benoeming lid te zijn van de coöperatie, dan wel aandeelhouder van een 

rechtspersoon die lid is. 

2. In geval van één of meer vacatures blijft de raad van toezicht bevoegd en neemt hij 

onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. 

3. Lid van de raad van toezicht kunnen niet zijn: 

a. leden van de raad van beheer, de ledenraad of een kringbestuur van de coöperatie; 

b. personen in dienst van de coöperatie; 

c. personen in dienst van een afhankelijke maatschappij van de coöperatie; 

d. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie, die pleegt 

betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder b en c 

bedoelde personen; 

e. rechtspersonen. 

 Het bepaalde in artikel 25, lid 5, is overeenkomstig van toepassing, met dien verstande dat 

ter aanvulling op het in dat artikellid bepaalde eveneens geen sprake mag zijn van bloed- 

of aanverwantschap tussen de leden van de raad van toezicht onderling. 

4. De leden van de raad van toezicht worden op voordracht van de raad van toezicht 

benoemd door de ledenraad. 

5. De ledenraad, de raad van beheer en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van 

toezicht personen voor benoeming tot lid van de raad van toezicht aanbevelen. De raad 

van toezicht deelt hen daartoe tijdig mee wanneer en tengevolge waarvan in zijn midden 

een plaats moet worden vervuld. 

6. De raad van toezicht geeft aan de ledenraad, de raad van beheer en de 

ondernemingsraad kennis van de naam van degene die hij voordraagt. 

7. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de raad van toezicht 

worden van de voorgedragen persoon meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de 

betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voorzover die van belang zijn in 

verband met de vervulling van de taak van een lid van de raad van toezicht. Tevens wordt 

vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als lid van het toezichthoudend orgaan is 

verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep 

behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. De aanbeveling en de 

voordracht worden met redenen omkleed. 

8. De ledenraad benoemt de voorgedragen persoon, tenzij de ondernemingsraad binnen 

twee (2) maanden na de kennisgeving of de ledenraad zelf uiterlijk in de eerste 

vergadering na verloop van die twee (2) maanden tegen de voordracht bezwaar maakt: 

a. op grond van het feit dat de voorschriften van het in dit artikel, lid 5, tweede volzin, lid 

6 of lid 7 bepaalde niet behoorlijk zijn nageleefd; 

b. op grond van de verwachting dat de voorgedragen persoon ongeschikt zal zijn voor 

de vervulling van de taak van een lid van de raad van toezicht; of 

c. op grond van de verwachting dat de raad van toezicht bij benoeming overeenkomstig 
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het voornemen niet naar behoren zal zijn samengesteld. 

Het bezwaar wordt aan de raad van toezicht onder opgave van redenen meegedeeld. 

9. a.  Niettegenstaande het bezwaar van de ondernemingsraad kan de voorgedragen 

persoon door de ledenraad worden benoemd, indien de ondernemingskamer van het 

gerechtshof te Amsterdam het bezwaar ongegrond verklaart op verzoek van een 

daartoe door de raad van toezicht aangewezen vertegenwoordiger. 

 b. Indien de ledenraad bezwaar heeft gemaakt tegen een door de raad van toezicht 

voorgedragen persoon of indien de ledenraad de voorgedragen persoon niet in haar 

daartoe bijeengeroepen vergadering heeft benoemd, benoemt de 

ondernemingskamer de voorgedragen persoon tenzij de ondernemingskamer het 

bezwaar van de ledenraad respectievelijk de redenen om de voorgedragen persoon 

niet te benoemen gegrond acht. 

10. Verweer kan worden gevoerd door een vertegenwoordiger, daartoe aangewezen door de 

ledenraad, of door de ondernemingsraad die het in lid 8 van dit artikel bedoelde bezwaar 

heeft gemaakt. Tegen de beslissing van de ondernemingskamer staat geen rechtsmiddel 

open. 

11. De ledenraad kan op voorstel van de raad van beheer aan de leden van de raad van 

toezicht een beloning toekennen. Bovendien kunnen leden van de raad van toezicht ten 

behoeve van de coöperatie gemaakte reis en verblijfkosten in rekening brengen. 

12. Een lid van de raad van toezicht treedt uiterlijk af op de dag van de eerstvolgende 

vergadering van de ledenraad die gehouden wordt nadat vier (4) jaren na zijn laatste 

benoeming zijn verlopen, met dien verstande dat een lid van de raad van toezicht in totaal 

maximaal twaalf (12) jaar zitting in de raad van toezicht mag hebben. 

13. De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een daartoe strekkend 

verzoek een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, 

wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de 

omstandigheden op grond waarvan handhaving van het lid van de raad van toezicht 

redelijkerwijs niet van de coöperatie kan worden verlangd. Het verzoek kan worden 

ingediend door een daartoe door de raad van toezicht aangewezen vertegenwoordiger, 

door de ledenraad of door de ondernemingsraad. 

14. Een lid van de raad van toezicht kan slechts worden geschorst door de raad van toezicht. 

De schorsing vervalt van rechtswege, indien niet binnen een maand na de aanvang van de 

schorsing een verzoek als bedoeld in lid 13 van dit artikel is ingediend bij de 

ondernemingskamer. 

15.  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad verstaan de 

ondernemingsraad van de onderneming van de coöperatie of van een afhankelijke 

maatschappij van de coöperatie. 

Zijn er twee of meer ondernemingsraden, dan zijn deze gelijkelijk bevoegd. Is voor de 

betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan 

komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad volgens dit artikel toe aan de centrale 

ondernemingsraad. De ondernemingsraad neemt geen besluit als bedoeld in dit artikel dan 

na er tenminste eenmaal over te hebben overlegd met de coöperatie. 

Raad van toezicht: taak. 
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Artikel 31 

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van 

beheer en op de algemene zaken in de coöperatie, haar bedrijf en haar concern en dient 

de raad van beheer en de ledenraad van advies telkens wanneer dit wordt gevraagd of de 

raad zelf advies meent te moeten geven. Bij het vervullen van hun taak, richten de leden 

van de raad van toezicht zich naar het belang van de coöperatie en de daarmede 

verbonden onderneming(en). 

2. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen van alle boeken en bescheiden van de 

coöperatie en tot kennisneming van alle verrichte handelingen. 

3. De raad van toezicht onderzoekt jaarlijks de door de raad van beheer opgestelde 

jaarrekening over het afgelopen boekjaar en brengt bij zijn overlegging daarvan aan de 

ledenraad van zijn bevindingen verslag uit aan de ledenraad. 

4. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van de raad 

van beheer omtrent: 

a. uitgifte van schuldbrieven ten laste van de coöperatie; 

b. uitgifte van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of 

vennootschap onder firma waarvan de coöperatie volledig aansprakelijk vennoot is; 

c. aanvragen van notering of intrekking van de notering van de schuldbrieven, als 

bedoeld in de onderdelen (a) en (b), in de prijscourant van enige beurs; 

d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de coöperatie of een 

afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel 

als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of 

vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende 

betekenis is voor de coöperatie; 

e. het nemen van een deelneming ter waarde van tenminste een/vierde van het bedrag 

van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans met toelichting van de 

coöperatie, door deze of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een 

vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulks een 

deelneming; 

f. investeringen welke een bedrag vereisen, gelijk aan een/vierde van het eigen 

vermogen volgens de laatst vastgestelde balans met toelichting van de coöperatie; 

g. een voorstel tot wijziging van de statuten; 

h. een voorstel tot ontbinding van de coöperatie; 

i. aangifte van faillissement en aanvrage van surséance van betaling; 

j. het schorsen en ontslaan van de voorzitter van de concerndirectie van de coöperatie; 

k. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de 

coöperatie of een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort 

tijdsbestek; 

I. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal 

werknemers van de coöperatie of een afhankelijke maatschappij. 

m. de vaststelling van de operationele en financiële doelstellingen van de coöperatie, de 

strategie die tot realisatie van deze doelstellingen moet leiden en de 

randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd. 
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5. Voor besluiten van de coöperatie als bedoeld in de onderdelen (d), (e), (f), (k) en (I) is een 

besluit vereist van de raad van beheer. 

6. Voor de toepassing van deze statuten wordt onder afhankelijke maatschappij verstaan de 

afhankelijke maatschappij als bedoeld in artikel 2:63a van het Burgerlijk Wetboek. 

Raad van toezicht: besluitvorming. 

Artikel 32 

1. De raad van toezicht vergadert tenminste viermaal per jaar en voorts telkens wanneer dit 

door de voorzitter of twee andere leden van de raad van toezicht dan wel door de raad van 

beheer wordt verlangd. 

2. De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en - al dan niet uit zijn midden - 

een secretaris. 

3. De raad van toezicht kan de raad van beheer tot zijn vergaderingen uitnodigen. 

De raad van beheer bepaalt wie van zijn leden de vergadering van de raad van toezicht zal 

bijwonen. 

4. De secretaris van de raad van toezicht houdt de notulen. Bij afwezigheid van die secretaris 

wijst de voorzitter een ander als secretaris aan. Artikel 36, lid 4, voorlaatste zin, is van 

overeenkomstige toepassing. 

5. Het bepaalde in artikel 26, leden 1, 4 en 5 is van overeenkomstige toepassing, met dien 

verstande dat de oproeping geschiedt door de secretaris van de raad van toezicht. De 

raad van beheer is eveneens tot bijeenroeping van de raad van toezicht bevoegd. 

6. Bij staking van stemmen binnen de raad van toezicht heeft de voorzitter een 

doorslaggevende stem. 

Gecombineerde vergadering raad van beheer en raad van toezicht. 

Artikel 33 

1. Indien de raad van beheer of de raad van toezicht daartoe de wens te kennen geeft, zal 

een gecombineerde vergadering van de raad van beheer en de raad van toezicht 

plaatsvinden. 

2. Als voorzitter van die vergadering treedt op de voorzitter van de raad die het initiatief heeft 

genomen tot het houden van de vergadering. 

3. De leden van de raad van beheer en de leden van de raad van toezicht worden 

opgeroepen voor een gecombineerde vergadering door de secretaris van de coöperatie op 

de wijze als bepaald in artikel 26, lid 1. 

Ledenraad: samenstelling, benoeming, aftreden. 

Artikel 34 

1. De algemene vergadering bestaat uit een ledenraad bestaande uit de leden van de 

kringbesturen, die door de leden in de kringen zijn gekozen. Slechts leden dan wel een 

aandeelhouder van een lid kunnen lid van de ledenraad zijn. Een rechtspersoon kan geen 

lid van de ledenraad zijn. 

2. Elke kring kiest een aantal kringbestuursleden. Het aantal wordt berekend door het aantal 

ledenleveringsbewijzen in de kring vermenigvuldigd met zestig (60), te delen door het 

totaal aantal ledenleveringsbewijzen dat is uitgegeven door de coöperatie. Het aantal 

zetels wordt afgerond op een geheel getal (lager dan 0,5 dan afronding naar beneden. 0,5 

of hoger dan afronding naar boven). 
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Het minimum aantal kringbestuursleden per kring is drie (3).  

Aan het begin van elk boekjaar zal worden nagegaan of het aantal kringbestuursleden in 

de kring of afdeling (zoals bedoeld in artikel 39) op grond van het bepaalde in dit lid 

uitbreiding behoeft. Indien blijkt, dat het aantal kringbestuursleden in de kring of afdeling 

groter is dan het in dit lid bedoelde, zal na het aftreden van een kringbestuurslid niet in de 

vacature worden voorzien. 

3. Een lid van de ledenraad treedt af zodra hij ophoudt lid te zijn van het kringbestuur waarin 

hij gekozen is. 

4. In tussentijdse vacatures wordt voorzien in de eerstvolgende kringvergadering na het 

ontstaan daarvan, tenzij de laatste zin van lid 2 toepassing vindt. Degene die wordt 

gekozen ter voorziening in een tussentijdse vacature neemt op het rooster van aftreding de 

plaats in van zijn voorganger. 

5. Het lidmaatschap van de ledenraad is onverenigbaar met dat van de raad van beheer en 

van de raad van toezicht. 

6. a. Het bepaalde in artikel 25, lid 1, 2, 4 en 5 is overeenkomstig van toepassing voor het 

bloed- en aanverwantschap. 

b. Een kringbestuurslid kan maximaal driemaal aaneensluitend worden herbenoemd en 

maximaal vijftien (15) jaar zitting hebben in een kringbestuur. 

Ledenraad: presentiegeld. 

Artikel 35 

De leden van de ledenraad en de vertegenwoordigers van de ledenrechtspersonen ontvangen een 

door de raad van beheer vast te stellen presentiegeld voor het bijwonen van de vergaderingen van 

de ledenraad. Zij ontvangen tevens een vergoeding voor reis- en verblijfkosten. 

Vergadering van de ledenraad. 

Artikel 36 

1. De vergaderingen van de ledenraad worden door de raad van beheer uitgeschreven. 

2. In elk boekjaar wordt uiterlijk in de zesde maand na het einde van een boekjaar - 

behoudens verlenging van deze termijn door de ledenraad - tenminste één vergadering 

gehouden. 

In deze vergadering word(t)(en): 

a. door de raad van beheer rekening en verantwoording afgelegd als bedoeld in artikel 

41; 

b. door de raad van toezicht verslag uitgebracht van zijn bevindingen bij het onderzoek 

van de jaarrekening; 

c. in de vacatures in de raad van beheer en de raad van toezicht voorzien; 

d. verdere agendapunten behandeld. 

3. Verder worden vergaderingen van de ledenraad belegd zo dikwijls de raad van beheer of 

de raad van toezicht dit nodig oordeelt. 

4. De vergaderingen van de ledenraad worden voorgezeten door de voorzitter van de raad 

van beheer en bij zijn afwezigheid door een van de vicevoorzitters. Bij het deel van de 

vergadering waarin de raad van beheer rekening en verantwoording aflegt, zoals bedoeld 

in lid 2 van dit artikel, wordt de vergadering voorgezeten door de voorzitter van de raad 

van toezicht. De voorzitter van de vergaderingen van de ledenraad is bevoegd niet-
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ledenraadsleden tot de vergaderingen of tot door hem te bepalen gedeelten daarvan toe te 

laten. 

De secretaris van de coöperatie is belast met het houden van de notulen, tenzij een 

notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De notulen worden vastgesteld en ten blijke 

daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering 

dan wel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten 

blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering 

ondertekend. Bij afwezigheid van de voorzitter en de vicevoorzitter casu quo de secretaris 

van de coöperatie voorziet de ledenraad zelf in de leiding casu quo het secretariaat. 

5. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal ledenraadsleden als bevoegd is 

tot het uitbrengen van tenminste een/tiende gedeelte van de stemmen in de vergaderingen 

van de ledenraad, welk verzoek de te behandelen onderwerpen moet vermelden, is de 

raad van beheer verplicht tot het bijeenroepen van een vergadering van de ledenraad op 

een termijn van niet langer dan vier (4) weken. 

Indien binnen veertien (14) dagen geen bijeenroeping is geschied tegen een tijdstip 

gelegen binnen voormelde termijn van vier (4) weken, kan namens de leden, die de 

vergadering hebben aangevraagd, iedere verzoeker met inachtneming van de 

voorschriften tot bijeenroeping overgaan. 

6. In het geval, in de laatste zin van het vorige lid bedoeld, wijst de vergadering van de 

ledenraad haar eigen voorzitter en secretaris aan. 

7. De oproeping tot een vergadering van de ledenraad, behalve tot die welke rechtstreeks 

door de leden overeenkomstig het bepaalde in lid 5 van dit artikel wordt bijeengeroepen, 

geschiedt door middel van een oproeping aan elk ledenraadslid afzonderlijk gericht. 

 Indien een lid van de ledenraad daarmee instemt, kan de oproeping ook geschieden door 

een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het 

adres dat door hem voor dit doel aan de coöperatie bekend is gemaakt. 

De termijn van oproeping bedraagt tenminste zeven (7) dagen, de dag van de oproeping 

en die van de vergadering niet meegerekend. 

De oproeping houdt in de plaats waar en het tijdstip waarop de vergadering wordt 

gehouden, alsmede de punten van behandeling, alles onverminderd het bepaalde in artikel 

47. 

8. De oproeping tot een vergadering van de ledenraad, belegd rechtstreeks door de leden - 

zoals voorzien in lid 5 van dit artikel - geschiedt door de plaatsing van een advertentie in 

tenminste twee door het gehele land verspreide dagbladen. 

Het vorige lid van dit artikel vindt verder overeenkomstige toepassing. 

9. Over onderwerpen, welke niet onder de punten van behandeling zijn opgenomen, kan in 

een vergadering van de ledenraad, tenzij alle ledenraadsleden aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn geen besluit worden genomen. 

Artikel 37 

1. leder lid van de ledenraad heeft in de vergadering van de ledenraad recht op het 

uitbrengen van één stem. 

Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden meegerekend bij de vaststelling van de 

uitslag van de stemming. 
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2. Elk lid van de ledenraad kan zich ter vergadering en bij de uitoefening van het stemrecht 

door een ledenraadslid doen vertegenwoordigen, mits bij schriftelijke volmacht. 

Een ledenraadslid mag ten hoogste twee ledenraadsleden vertegenwoordigen. 

Kringen. 

Artikel 38 

1. De raad van beheer deelt alle leden in kringen in. 

2. Indien een lid voor indeling in meer dan één kring in aanmerking komt, wijst de raad van 

beheer de kring aan, waarin het lid wordt ingedeeld. 

3. De leden van een kring kiezen met inachtneming van artikel 34, lid 2, een kringbestuur, 

onverminderd het bepaalde van artikel 39. 

De voorzitter van het kringbestuur wordt gekozen uit de leden van het kringbestuur door 

het kringbestuur. Indien bij de stemming over het voorzitterschap de stemmen staken, 

wordt een tweede stemming gehouden. Indien bij de tweede stemming de stemmen 

eveneens staken, wordt de langst fungerende kringbestuurder voorzitter. 

4. Bij staking van stemmen binnen het kringbestuur heeft de voorzitter een doorslaggevende 

stem. 

Afdelingen. 

Artikel 39 

De raad van beheer is bevoegd een kring onder te verdelen in twee of meer afdelingen. 

Indien een lid in aanmerking komt voor indeling in meer dan één afdeling, wijst de raad van beheer 

de afdeling aan, waarin het lid wordt ingedeeld. 

Op de afdelingsvergadering kiezen de in de afdeling ingedeelde leden uit de leden die in de 

betreffende afdeling zijn ingedeeld een door de raad van beheer te bepalen aantal 

kringbestuursleden. 

De raad van beheer neemt zijn in dit artikel genoemde besluiten na overleg met het kringbestuur. 

Kring- en afdelingsvergaderingen. 

Artikel 40 

1. Een kringvergadering respectievelijk afdelingsvergadering wordt gehouden zo dikwijls de 

raad van beheer van de coöperatie of het kringbestuur dit nodig oordeelt, doch tenminste 

eenmaal per boekjaar. 

2. In de kringvergaderingen respectievelijk afdelingsvergaderingen brengt ieder lid één stem 

uit. 

Een lid mag ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen en kan derhalve hoogstens 

twee stemmen uitbrengen. 

3. Al hetgeen verder de kringen en afdelingen betreft wordt door de raad van beheer bij 

reglement geregeld. 

Jaarrekening, Jaarverslag, Rekening en Verantwoording. 

Artikel 41 

1. In de in artikel 36, lid 2, bedoelde vergadering van de ledenraad: 

a. doet de raad van beheer onder overlegging van de jaarrekening en een jaarverslag, 

rekening en verantwoording over het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur; 

b. brengt de raad van toezicht verslag uit van zijn bevindingen bij het onderzoek van de 

jaarrekening. 
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 De jaarrekening wordt vastgesteld door de ledenraad in een vergadering die de raad van 

beheer uiterlijk een maand na afloop van de in artikel 36, lid 2 bedoelde termijn doet 

houden. 

Na verloop van de in artikel 36, lid 2, bedoelde termijn kan ieder lid de rekening en 

verantwoording van de raad van beheer in rechte vorderen. 

2. De raad van beheer is verplicht de jaarrekening, alvorens deze ter vaststelling aan de 

vergadering van de ledenraad over te leggen, te laten onderzoeken door een 

registeraccountant. 

3. De in lid 2 van dit artikel genoemde registeraccountant wordt benoemd door de ledenraad. 

De raad van toezicht doet daartoe een voordracht waarbij de raad van beheer een advies 

uitbrengt aan de raad van toezicht. De raad van toezicht maakt ten minste één maal in de 

vier (4) jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de registeraccountant in de 

diverse capaciteiten waarin de registeraccountant in de coöperatie fungeert. De 

belangrijkste conclusies hiervan worden aan de ledenraad medegedeeld ten behoeve van 

de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de registeraccountant. 

4. Na vaststelling van de jaarrekening als bedoeld in lid 2 van dit artikel besluit de ledenraad 

over het verlenen van décharge aan de raad van beheer voor het in het afgelopen 

boekjaar gevoerde bestuur respectievelijk over het verlenen van décharge aan de raad 

van toezicht voor zijn toezicht in het afgelopen boekjaar. 

Bestemming resultaat. 

Artikel 42 

1. Van de winst van de coöperatie zal een door de raad van beheer te bepalen gedeelte 

worden gereserveerd. 

2. Het na inachtneming van het vorig lid resterende bedrag, zal na toepassing van het 

bepaalde in dit lid, tenzij de ledenraad op voorstel van de raad van beheer anders bepaalt, 

worden verdeeld onder hen, die aan het einde van het desbetreffende boekjaar lid waren 

of in of met het einde van dat boekjaar hebben opgehouden lid te zijn, naar gelang van de 

door hen op ledenleveringsbewijzen binnen de toewijzing voor het desbetreffende boekjaar 

geleverde bieten en in overeenstemming met de betalingsmethode, neergelegd in het 

bietenreglement. 

3. Deze verdeling kan, al naar gelang de ledenraad beslist, hetzij in geld hetzij op andere 

wijze geschieden. Hiervoor bedoelde verdeling op andere wijze wordt in een daarvoor 

bestemd register aangetekend. 

Boekjaar. 

Artikel 43 

Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar. 

Besluitvorming ledenraad. 

Artikel 44 

1. Tenzij deze statuten anders bepalen, worden besluiten genomen met volstrekte 

meerderheid van stemmen. 

2. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd met gesloten 

ongetekende briefjes. 

Stemming op andere wijze is toegestaan, indien geen van de aanwezigen zich daartegen 
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verzet. 

Evenwel is stemming bij acclamatie over personen verboden. 

De raad van beheer is bevoegd van geval tot geval te bepalen dat het stemrecht kan 

worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. De raad van 

beheer stelt de voorwaarden vast voor het uitoefenen van stemrecht op deze wijze. In 

ieder geval geldt daarbij dat de stemgerechtigde via het elektronische communicatiemiddel 

kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kennis kan nemen van de verhandelingen in de 

vergadering, kan deelnemen aan de vergadering en zijn stemrecht kan uitoefenen. 

De raad van beheer kan bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de vergadering door 

de leden via een elektronisch communicatiemiddel zijn uitgebracht, gelijk worden gesteld 

met stemmen die in de vergadering worden uitgebracht. 

Indien bij stemming over personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid wordt 

verkregen, wordt een nieuwe vrije stemming gehouden. Indien ook dan geen volstrekte 

meerderheid wordt verkregen, zal een stemming plaatshebben tussen de twee personen 

die de meeste stemmen op zich verenigden. 

Komen door gelijkheid van het aantal verworven stemmen meer dan twee personen voor 

de herstemming in aanmerking, dan wordt bij een tussenstemming beslist welke twee 

personen in de herstemming zullen komen, respectievelijk wie met de persoon, op wie het 

hoogste aantal stemmen is uitgebracht, in de herstemming zal worden genomen. Indien bij 

een tussenstemming, als in de vorige zin bedoeld, of bij een eindstemming de stemmen 

staken, beslist het lot. 

4. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen, is 

het voorstel verworpen. 

Bijzondere bepaling. 

Artikel 45 

Op zondagen wordt in het bedrijf van de coöperatie niet meer gewerkt dan strikt noodzakelijk is. 

Reglementen. 

Artikel 46 

1. De ledenraad kan op voorstel van de raad van beheer bij volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen een huishoudelijk reglement, een bietenreglement, een reglement 

uitkeringsregeling bietenleveringen, een reglement suikersysteem en andere reglementen 

vaststellen, aanvullen of herzien, tenzij bij deze statuten een en ander aan de raad van 

beheer is opgedragen. 

2. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde bietenreglement houdt regelingen in betreffende de 

cultuur, levering, weging, het vervoer en de betaling van de bieten. 

3. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde reglement uitkeringsregeling bietenleveringen houdt 

een regeling in betreffende een uitkering voor op grond van overeenkomsten jaarlijks 

verplichte levering van bieten. 

4. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde reglement suikersysteem houdt een regeling in 

betreffende de toewijzing van bieten aan telers. 

5. De reglementen zullen geen bepalingen mogen bevatten, welke in strijd zijn met deze 

statuten. 

Statutenwijziging. 
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Artikel 47 

1. Tot wijziging van de statuten kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 31, lid 4, 

onder (g), op voorstel van de raad van beheer worden besloten, indien: 

a. gedurende een periode van tenminste vijf (5) dagen vóór de vergadering van de 

ledenraad tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden, een 

afschrift van het voorstel tot wijziging van de statuten- in welk afschrift de 

voorgedragen wijziging woordelijk moet zijn opgenomen- ten kantore van de 

coöperatie ter inzage is gelegd; 

b. tenminste veertien (14) dagen vóór de vergadering van de ledenraad het voorstel tot 

wijziging van de statuten ter kennis is gebracht van de ledenraadsleden; 

c. het besluit tot statutenwijziging wordt genomen met een meerderheid van tenminste 

twee/derden van de uitgebrachte stemmen. 

2. leder lid van de raad van beheer is bevoegd de voor de wijziging van de statuten vereiste 

notariële akte te verlijden. 

Ontbinding. 

Artikel 48 

1. Het besluit tot ontbinding wordt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 31, lid 4, 

onder (h), op voorstel van de raad van beheer genomen met een meerderheid van 

tenminste drie/vierden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de ledenraad 

waarin tenminste twee/derden van de ledenraadsleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

Zijn in een vergadering, waarin het voorstel tot ontbinding aan de orde is gesteld, niet 

tenminste twee/derden van de ledenraadsleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal 

een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden uiterlijk dertig (30) dagen na 

de eerste, die alsdan, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 

ledenraadsleden, mits met een meerderheid van tenminste drie/vierden van de 

uitgebrachte stemmen, een geldig zodanig besluit kan nemen. 

2. Het in artikel 47, lid 1, onder (a) en (b) bepaalde, is op een voorstel tot ontbinding van 

overeenkomstige toepassing. 

Artikel 49 

1. De coöperatie wordt ontbonden: 

a. door een daartoe strekkend besluit van de ledenraad met inachtneming van artikel 

48; 

b. door haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de 

opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; 

c. door de rechter in de gevallen in de wet bepaald; 

d. door het geheel ontbreken van leden. 

 In het onder a. bedoelde geval is de raad van beheer met de vereffening van de boedel 

van de coöperatie belast; de ledenraad is evenwel bevoegd om de vereffening op te 

dragen aan een daarvoor speciaal aan te wijzen commissie. 

2. Uit hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de coöperatie is 

overgebleven, wordt allereerst, zo mogelijk, terugbetaald op het op de 

ledenleveringsbewijzen gestorte bedrag. 

Het dan resterende bedrag wordt onder de leden verdeeld in een verhouding te bepalen 
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door de raad van beheer, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met het aantal 

jaren dat een lid lid is geweest, het gedurende die jaren gehouden aantal 

ledenleveringsbewijzen en de binnen de toewijzing geleverde bieten en de gedurende die 

jaren gereserveerde winst overeenkomstig het bepaalde in artikel 42, lid 1. 

Uitkering van het liquidatiesaldo kan ook op andere wijze dan in geld plaatsvinden. 

3. Gedurende de daarvoor geldende wettelijke termijn na afloop van de vereffening blijven de 

boeken en bescheiden van de coöperatie rusten onder degene, die daartoe door de 

ledenraad is aangewezen. 

Overgangsbepaling bij artikel 16 lid 4, artikel 16 lid 5 en artikel 17 van de statuten de dato 1 

april 1996. 

In aanmerking nemende dat met ingang van eenendertig december tweeduizend (31 december 

2000) artikel 16, lid 4, artikel 16, lid 5 en artikel 17 van de statuten de dato een april 

negentienhonderd zesennegentig (1 april 1996) zijn beëindigd, is daartoe de navolgende 

overgangsbepaling met betrekking tot de daarin vervatte rechten vastgesteld. 

Artikel 50 

1. Wanneer in dit artikel wordt gesproken over statuten, wordt hiermee bedoeld de statuten 

de dato één april negentienhonderd zesennegentig (1 april 1996). Wanneer in deze 

overgangsbepaling wordt gesproken over het resultaat van de coöperatie, wordt hiermee 

bedoeld het coöperatief resultaat na belastingen, vermeerderd met het dividend van 

deelnemingen van de coöperatie (een en ander zoals blijkt uit de enkelvoudige 

jaarrekening van de coöperatie). 

2. Voor deze overgangsbepaling komen in aanmerking A-leden die per eenendertig 

december negentienhonderd negenennegentig (31 december 1999) lid waren van de 

coöperatie en in campagne negentienhonderd negenennegentig (1999) suikerbieten 

hebben geleverd alsmede B-Ieden die per eenendertig december negentienhonderd 

negenennegentig (31 december 1999) een overeenkomst van deelname met een 

toenmalig C lid aan wie aandelen van de coöperatie waren toegekend, hadden gesloten. 

3. Aan de aandelen die in het bezit zijn van A-leden respectievelijk de aandelen die aan het 

B-lid zijn toe te rekenen wordt in het boekjaar negentienhonderd negenennegentig (1999), 

op basis van het aantal jaren dat de aandelen in het bezit van het A-lid zijn geweest 

respectievelijk aan het B lid zijn toegewezen, conform het bepaalde in artikel 17 lid 1 van 

de statuten een factor toegekend die in het boekjaar negentienhonderd negenennegentig 

(1999) zou hebben gegolden als ware per eenendertig december negentienhonderd 

negenennegentig (31 december 1999) het bedrijf krachtens artikel 16 lid 4 van de statuten 

voor bedrijfsbeëindiging beëindigd. De coöperatie legt deze factoren vast; uitsluitend uit de 

boeken van de coöperatie blijkt zulks. De periode gedurende welke een lid een aandeel in 

zijn bezit heeft gehad, blijkt eveneens uitsluitend uit het register bedoeld in artikel 14 lid 3 

van de statuten. 

4. De op basis van lid 3 van dit artikel bepaalde uitkomst zal worden vermenigvuldigd met het 

gemiddeld resultaat per aandeel van de coöperatie van de drie boekjaren, voorafgaand 

aan het boekjaar waarin de in de overgangsbepaling genoemde afwikkeling plaatsvindt, 

vermeerderd met het op het aandeel gestorte nominaal bedrag, alles met dien verstande 

dat de prijs per aandeel nimmer minder zal bedragen dan op het aandeel nominaal 
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gestorte bedrag vermeerderd met het agio, dat ten tijde van de beëindiging van het 

lidmaatschap ingevolge het artikel 14, lid 1 bij toetreding wordt gevraagd. 

5. Om als B-lid in aanmerking te komen voor de in lid 2 genoemde factor dient het toenmalige 

C-lid in het boekjaar tweeduizend (2000) aan de coöperatie de volgende gegevens te 

hebben verstrekt: het boekjaar van toetreding tot het B-lidmaatschap en het aantal 

aandelen dat door het C-lid aan het betrokken B-lid is toegerekend. Dit laatste is 

vastgesteld op basis van de toegepaste rekenwijze zoals gebruikt door het C-lid in de jaren 

dat artikel 16 en 17 van de statuten van toepassing waren. Het totaal aantal aandelen van 

B-Ieden per eenendertig december negentienhonderd negenennegentig (31 december 

1999) kan nooit hoger zijn dan het totaal aantal aandelen van het toenmalige C-lid per 

eenendertig december negentienhonderd negenennegentig (31 december 1999). 

6. Aan aandelen die door de coöperatie in het boekjaar negentienhonderd zevenennegentig 

(1997) respectievelijk negentienhonderd achtennegentig (1998) respectievelijk 

negentienhonderd negenennegentig (1999) zijn toegekend aan A-leden en B-Ieden, wordt 

in afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 17 lid 1 van de statuten bij beëindiging van 

het lidmaatschap verband houdende met de beëindiging van het bedrijf de factor één 

vijfentwintig honderdste (1,25) respectievelijk één (1,00) respectievelijk vijfenzeventig 

honderdste (0,75) toegekend. 

7. Afwikkeling van de rechten uit hoofde van artikel 16 en 17 van de statuten vindt plaats: 

a. indien, naar het oordeel van de raad van beheer, het einde van het A- of het B-

lidmaatschap verband houdt met de beëindiging van het door het A- of B-lid 

uitgeoefende bedrijf; of 

b. in het boekjaar waarin voor het desbetreffende A- of B-lid voor de eerste maal een 

uitkering in het kader van de Uitkeringsregeling Bietenleveringen wordt gedaan; of 

c. nadat de aandelen gedurende een periode van dertig (30) jaar op naam van het A- of 

B-lid hebben gestaan; doch 

d. uiterlijk in boekjaar tweeduizend zeventien (2017). 

Overgangsbepalingen bij de wijzigingen van een augustus 2016 (1 augustus 2016) 

Artikel 51 

51.1 Omzetting aandelen in ledenleveringsbewijzen. 

51.1.1 Per de wijziging van de statuten op een augustus tweeduizendzestien (1 augustus 2016) (de 

“2016 Wijziging”) geldt elk uitstaand aandeel in de coöperatie, nominaal groot vijfenveertig 

euro en veertig eurocent (€ 45,40) van rechtswege als omgezet in negentien (19) 

ledenleveringsbewijzen, elk groot nominaal vijf euro en vijftig eurocent  (€ 5,50) met een 

totaal nominaal bedrag van honderdvier euro en vijftig eurocent (€ 104,50) (alle aldus 

omgezette ledenleveringsbewijzen: de “Omgezette Ledenleveringsbewijzen“). 

51.1.2 Per de 2016 Wijziging geldt het verschil tussen het totale op de omgezette aandelen 

gestorte nominale bedrag (het “Totale Nominale Bedrag Aandelen”) en het totale op die 

aandelen gestorte bedrag (inclusief het hiervoor genoemde nominale bedrag, het “Totale 

Gestorte Bedrag Aandelen“) als agio (het “Agio Aandelen“). 

51.1.3 Het verschil tussen het nominale bedrag van een aandeel en het totale nominale bedrag van 

de negentien (19) ledenleveringsbewijzen waarin het aandeel is omgezet bedraagt 

negenenvijftig euro (€ 59,-) (het “Verschuldigde Saldo per Omgezet 
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Ledenleveringsbewijs”). Het verschil tussen het Totale Nominale Bedrag Aandelen en het 

totale nominale bedrag van de  ledenleveringsbewijzen waarin zij zijn omgezet wordt per de 

2016 Wijziging ten laste gebracht van en verrekend met een gelijk bedrag van het Agio 

Aandelen (het alsdan resterende saldo: “Resterend Agio na Omzetting“). Ten gevolge van 

deze verrekening geldt elk Omgezet Ledenleveringsbewijs als volledig volgestort en is het 

Verschuldigde Saldo per Omgezet Ledenleveringsbewijs voldaan, een en ander 

onverminderd het in artikel 51.3 bepaalde ten aanzien van de aflossing van dat 

ledenleveringsbewijs door de houder daarvan. 

51.2 Uitgifte ledenleveringsbewijzen tot niveau referentie. 

51.2.1  Bij zijn besluiten gedateerd tien februari tweeduizendzestien (10 februari 2016) heeft de raad 

van beheer onder meer (i) het volume bieten dat een lid per ledenleveringsbewijs mag 

leveren vastgesteld op duizend kilogram (één ton) bij een pol-suikergehalte van zeventien 

procent (17%), derhalve een gewicht van honderdzeventig kilogram pol-suiker (170 kg) per 

ledenleveringsbewijs, (ii) de totale toewijzing voor het jaar tweeduizendzestien (2016) 

vastgesteld en (iii) het daarmee overeenkomende aantal ledenleveringsbewijzen 

vastgesteld. 

51.2.2  Bij zijn hiervoor onder lid 2.1 van dit artikel bedoelde besluiten heeft de raad van beheer 

onder de opschortende voorwaarde van de 2016 Wijziging besloten om (i) met 

gebruikmaking van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 14, lid 2 (i) eerste zin van de 

statuten zoals deze gelden per de 2016 Wijziging, nieuwe ledenleveringsbewijzen uit te 

geven (de “Referentie Ledenleveringsbewijzen“) en het totale nominale bedrag van die 

ledenleveringsbewijzen ten laste te brengen van het Resterend Agio na Omzetting en 

daarmee tot een gelijk bedrag te verrekenen. 

51.2.3 Ten gevolge van de in het voorgaande lid genoemde verrekening die van rechtswege per de 

2016 Wijziging tot stand is gebracht geldt elk Referentie Ledenleveringsbewijs als volledig 

volgestort, een en ander onverminderd het in artikel 51.3 bepaalde omtrent de aflossing van 

dat ledenleveringsbewijs door de houder daarvan. 

51.3 Berekening en toewijzing per lid. Aflossing en verrekening. 

51.3.1 De raad van beheer is bevoegd de Omgezette Ledenleveringsbewijzen en de Referentie 

Ledenleveringsbewijzen per lid toe te (laten) wijzen op basis van de door dat lid of de door 

het bedrijf waaraan dat lid deelneemt onmiddellijk voorafgaand aan de 2016 Wijziging 

gehouden aandelen respectievelijk op basis van de bij dat lid of dat bedrijf aanwezige 

referentie. 

51.3.2 Indien een lid aan meer dan één bedrijf deelneemt, dan vindt het bepaalde in het vorige lid 

zodanig toepassing dat per bedrijf alle aandelen respectievelijk de gehele referentie in 

aanmerking worden respectievelijk wordt genomen. 

51.3.3 Indien aan een bedrijf meer dan één (rechts)persoon deelneemt, verdeelt de raad van 

beheer de aan het bedrijf toegewezen Referentie Ledenleveringsbewijzen tussen de 

deelnemers. Nadat de raad van beheer de toewijzing aan de deelnemers heeft meegedeeld, 

kunnen deze gezamenlijk aan de raad van beheer schriftelijk verzoeken de verdeling te 

wijzigen, ook indien toegewezen ledenleveringsbewijzen moeten worden toegedeeld aan 

een deelnemer aan het bedrijf die geen lid is, met dien verstande dat een dergelijke 
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toewijzing slechts mogelijk is per het tijdstip waarop die deelnemer lid wordt van de 

coöperatie. 

51.3.4 Indien een lid onmiddellijk voorafgaand aan de 2016 Wijziging geheel of gedeeltelijk 

afgeloste aandelen houdt en het totaal op die aandelen afgeloste bedrag hoger is dan (i) het 

bedrag dat het lid aan de coöperatie verschuldigd is ter storting op de aan hem toegewezen 

Referentie Ledenleveringsbewijzen vermeerderd met (ii) het nog door dat lid verschuldigde 

niet afgeloste bedrag op de Omgezette Ledenleveringsbewijzen, wordt het verschil aan hem 

uitgekeerd op een door de raad van beheer vast te stellen tijdstip in tweeduizendzeventien 

(2017), onverminderd het recht van de coöperatie om het aldus aan het lid verschuldigde 

bedrag te verrekenen met door het lid aan de coöperatie verschuldigde bedragen. De door 

dat lid gehouden Omgezette Ledenleveringsbewijzen en Referentie Ledenleveringsbewijzen 

gelden in dat geval als volledig afgelost. 

51.3.5 Indien een lid onmiddellijk voorafgaand aan de 2016 Wijziging geheel of gedeeltelijk 

afgeloste aandelen houdt maar het totaal op die aandelen afgeloste bedrag lager is dan (i) 

het bedrag dat het lid aan de coöperatie verschuldigd is ter storting op de aan hem 

toegewezen Referentie Ledenleveringsbewijzen vermeerderd met (ii) het nog door dat lid 

verschuldigde bedrag op de Omgezette Ledenleveringsbewijzen, wordt het aantal door dat 

lid gehouden niet volledig afgeloste ledenbewijzen berekend door het saldo te delen door 

het nominale bedrag per ledenleveringsbewijs groot vijf euro en vijftig eurocent (€ 5,50) en 

afgerond naar boven. Het resterende aantal door het lid gehouden ledenleveringsbewijzen 

geldt als volledig afgelost. 

51.3.6 Indien een lid onmiddellijk voorafgaand aan de 2016 Wijziging slechts niet afgeloste  

aandelen houdt gelden alle door hem gehouden Omgezette Ledenleveringsbewijzen en de 

aan hem toegewezen Referentie Ledenleveringsbewijzen als niet afgelost. 

51.3.7 Indien een lid onmiddellijk voorafgaand aan de 2016 Wijziging in het geheel geen aandelen 

houdt, gelden alle aan hem toegewezen Referentie Ledenleveringsbewijzen als niet 

afgelost. 

51.3.8 Aflossing van niet afgeloste ledenleveringsbewijzen geschiedt op de door de raad van 

beheer vast te stellen wijze. 

51.4 Uitgifte ledenleveringsbewijzen aan nieuwe leden (niet geregistreerde deelnemers aan 

een bedrijf). 

In afwijking van het door de raad van beheer bepaalde minimum aantal 

ledenleveringsbewijzen dat een aanvrager tot het lidmaatschap dient te nemen om als lid tot 

de coöperatie te worden toegelaten, kan de raad van beheer besluiten natuurlijke personen 

die deelnemer zijn aan een bedrijf tot het lidmaatschap toe te laten onder de verplichting een 

ander aantal ledenleveringsbewijzen te nemen dan het geldende minimum aantal. Het 

daartoe strekkende schriftelijke schriftelijk verzoek van de aanvrager moet worden 

medeondertekend door de andere deelnemers van het bedrijf ten bewijze dat de 

desbetreffende persoon deelnemer is van het bedrijf. 

51.5 Afwikkeling Campagne 2016 

In afwijking van het bepaalde in deze statuten zullen de bepalingen uit de statuten zoals 

deze tot de wijziging in tweeduizendzestien (2016) hebben gegolden, alsmede bepalingen 

uit de daarop gebaseerde reglementen en door de organen van de coöperatie genomen 
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besluiten onverminderd van kracht blijven op de rechten en verplichtingen tot levering van 

(quotum) bieten, de toewijzing van basisreferentie, de kwaliteitseisen, de cultuur, de weging, 

het vervoer, de betaling en de uitkeringsregeling voor geleverde (quotum) bieten, voor zover 

deze bepalingen van toepassing zijn op de campagne tweeduizendzestien (2016). Bij de 

toepassing van de statutaire en de andere hiervoor bedoelde bepalingen beslist de raad van 

beheer omtrent uitleg en onderlinge tegenstrijdigheden en kan de raad van bestuur zo nodig 

een bepaling geheel of gedeeltelijk buiten toepassing laten of aanvullen. 

51.6 Leden van de kringbesturen. 

Het bepaalde in artikel 34, lid 2 treedt in werking vanaf eenendertig december 

tweeduizendzestien (31 december 2016) en tot dat tijdstip geldt het bepaalde in artikel 34, 

lid 2 van de statuten zoals deze golden tot de wijziging van de statuten in 

tweeduizendzestien (2016). Indien een kring meer kringbestuursleden heeft gekozen dan 

waartoe het op grond van het bepaalde in het nieuwe artikel 34, lid 2 gerechtigd is, zal elk 

van de aldus gekozen personen in functie blijven tot de afloop van de termijn waarvoor hij 

gekozen is, waarna niet in de vacature zal worden voorzien, tenzij de desbetreffende 

kringbestuurder nog één maal voor herbenoeming in aanmerking zou zijn gekomen en zich 

herkiesbaar stelt. In dat geval zal wel in de vacature worden voorzien. 

Overgangsbepalingen bij de wijzigingen van één mei tweeduizend zeventien (1 mei 2017) 

Artikel 52 

1. Onder verwijziging naar en in afwijking van het bepaalde in artikel 10, lid 2 en artikel 12, 

leden 1 en 2 van de statuten zoals deze sinds de 2016 Wijziging golden, heeft de raad van 

beheer op twaalf april tweeduizendzeventien (12 april 2017) besloten om de opzegging van 

het lidmaatschap door het C-lid te accepteren per en onder de opschortende voorwaarden 

van de wijziging van de statuten op één mei tweeduizend zeventien (1 mei 2017) (de “2017 

Wijziging”), en tot beëindiging van de door dat C-lid met de coöperatie gesloten 

leveringsovereenkomst als bedoeld in artikel 2, lid 3. Voor zover nodig geldt dat de 

bepalingen in de statuten betreffende de opzegging door het C-lid buiten toepassing blijven. 

De bedoelde opschortende voorwaarde is in vervulling gegaan per de 2017 Wijziging 

waarmee het lidmaatschap van het C-lid en de met haar gesloten leveringsovereenkomst is 

geëindigd. 

2. De personen en rechtspersonen die per het tijdstip van de 2017 Wijziging lid zijn van het C-

lid en die ingevolge het bepaalde in artikel 4, lid 1 van de statuten van de coöperatie zoals 

die golden tot de 2017 Wijziging B-lid van de coöperatie waren, blijven lid van de coöperatie, 

met dien verstande dat zij per de 2017 Wijziging gelden als lid in de zin van artikel 3, lid 1 

van deze statuten. 

3. De personen en rechtspersonen die per het tijdstip van de 2017 Wijziging ingevolge het 

bepaalde in artikel 4, lid 1 van de statuten van de coöperatie zoals die golden tot de 2017 

Wijziging A-lid van de coöperatie waren, blijven lid van de coöperatie, met dien verstande 

dat zij per de 2017 Wijziging gelden als lid in de zin van artikel 3, lid 1 van deze statuten. 

4. Het bepaalde in artikel 3, lid 2 van deze statuten geldt zowel ten aanzien van degenen die 

tot de 2017 Wijziging A-lid van de coöperatie waren, als degenen die tot dat tijdstip B-lid 

waren, zodat aan ieder van hen per de 2017 Wijziging gelijke rechten en verplichtingen 

toekomen, tenzij uit deze statuten iets anders voortvloeit. 
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5. Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 14, lid 2 (i) van de statuten zoals deze per de 

2016 Wijziging gelden, heeft de raad van beheer op twaalf april tweeduizend zeventien (12 

april 2017), onder opschortende voorwaarde van het tot stand komen van de 2017 Wijziging, 

besloten (i) de door het C-lid gehouden ledenleveringsbewijzen die ingevolge het bepaalde 

in artikel 14, lid 1 van de statuten zoals deze per de 2016 Wijziging golden tot de 2017 

Wijziging aan de bij haar aangesloten B-leden worden toegerekend, in te trekken, zulks in 

afwijking van het bepaalde in artikel 14, lid 8 van de statuten van de coöperatie zoals deze 

per de 2016 Wijziging golden tot de 2017 Wijziging en (ii) aan ieder B-lid een gelijk aantal 

ledenleveringsbewijzen toe te kennen als overeenkomt met het aan dat lid toegerekende 

aantal ledenleveringsbewijzen. De bedoelde opschortende voorwaarde is in vervulling 

gegaan per de 2017 Wijziging waarmee de ledenleveringsbewijzen zijn ingetrokken 

respectievelijk zijn toegekend. 

6. Het bepaalde in artikel 14, lid 6 en lid 7 van de statuten van de coöperatie zoals deze per de 

2016 Wijziging golden heeft geen toepassing gevonden in verband met  het bepaalde in lid 5 

van dit artikel 52, nu het lidmaatschap van de A-leden respectievelijk B-leden niet is 

beëindigd. 

Slotbepaling. 

Artikel 53 

Statuten aldus vastgesteld bij akte de dato zestien juli negentienhonderdzeventig (16 juli 1970) en 

gewijzigd bij akten de dato eenentwintig december negentienhonderdeenenzeventig (21 december 

1971), dertig december negentienhonderdzevenenzeventig (30 december 1977), eenentwintig 

december negentienhonderdeenentachtig (21 december 1981), zeventien december 

negentienhonderdnegentig (17 december 1990), achttien maart negentienhonderdeenennegentig (18 

maart 1991), één april negentienhonderdzesennegentig (1 april 1996), twee december 

negentienhonderdnegenennegentig (2 december 1999), elf januari tweeduizendeen (11 januari 

2001), drie juni tweeduizendtwee (3 juni 2002), negentien juli tweeduizendvier (19 juli 2004), 

vierentwintig april tweeduizendzeven (24 april 2007), dertig december tweeduizendacht (30 

december 2008), zeventien december tweeduizendnegen (17 december 2009), negenentwintig 

maart tweeduizendtwaalf (29 maart 2012), eenendertig december tweeduizendtwaalf (31 december 

2012), eenendertig december tweeduizenddertien (31 december 2013) één augustus 

tweeduizendzestien (1 augustus 2016), en vijfentwintig april tweeduizendzeventien (25-04-2017). 

 


