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4. DIVERSEN 

1  MARKTSITUATIE (WERELD+EU) 

1.1 Wereldmarktprijzen 

De dalende tendens van de prijzen van witte suiker (- 5 à 6 %) heeft zich de laatste 3 weken 
verder doorgezet door de goede mondiale oogsten (cfr waarden van april 2009). 

- Witte suikerprijs (Londen nr. 5- termijncontracten voor maart 2014) op 29 jan 2014 = 402,95 $/ton 
(295,03 €/ton).  

- Ruwe suikerprijs (New York nr. 11- termijncontracten voor maart 2014) op 29 jan 2014 = 14,79 $cts/lb 
(238,73 €/ton).  

- ‘White Sugar Premium’ bedraagt ongeveer 78 $/ton voor maart/maart. 

- Wisselkoersen op 29 jan 2014: 1 € = 1.3658$  

1.2 Wereldmarktnieuws 

- Brazilië:  

De oogst in Brazilië is bijna afgelopen. De kwaliteit van het suikerriet is iets lager dan vorige 
campagne (extractiecijfer van 133,4). De algemene productie van suikerriet zal meer dan 600 
miljoen ton bedragen. Het weer tijdens de campagne was niet altijd goed, maar voorspelt wel 
goed te zijn voor campagne 2014/2015, alhoewel de voorbije vorst dan weer negatief uitvalt voor 
volgende campagne.  De Braziliaanse Real is gedevalueerd met hogere productiekosten als 
gevolg. Voor volgende campagne wordt weer meer dan 600 miljoen ton suikerriet verwacht. De 
preferentie zou uitgaan naar bio-ethanol (55%, t.o.v. 45% suiker). 
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- Thailand: 

Er wordt een recordproductie voor de lopende campagne 2013/2014 vastgesteld: 11 miljoen ton 
(7 miljoen ton overschot). 

 

- India: 

Ook in India wordt een recordproductie voor de lopende campagne 2013/2014 vastgesteld. De 
moesson was prima en het suikerriet lijkt goed. De productie zal toch lager zijn dan vorige 
campagne omdat het seizoen later werd opgestart wegens ruzie over de prijs van de rietsuiker. 

 

- Mexico: 

Een productie van ongeveer 6,5 miljoen ton wordt genoteerd (lager dan vorige campagne). 

 

- Pakistan: 

Een productie van ongeveer 6 miljoen ton wordt genoteerd (hoger dan vorige voorspelling) dit 
omdat er minder katoen werd geteeld ten voordele van suikerriet. 

 

- China: 

Heeft hoge suikervoorraden, waardoor de suikerprijzen niet verder gekelderd zijn. 

 

- Wereldsuikerproductie, -consumptie en globaal overschot: voorspelling voor 2013/2014  

(Mt ruwe suiker):  

 productie consumptie surplus 

Czarnikow 181,8 179,8 2,0 

KINGSMAN 178,8 174,1 5,4 

ISO 181,5 176,8 4,7 

F.O.Licht 182,1 175,2 4,4 

 

Kingsman heeft zijn voorspelling van het surplus naar boven toe herzien. Alle analisten 
voorspellen dat de suikerprijzen zullen dalen in de toekomst door de recordproducties in de 
noordelijke hemisfeer (India, Thailand, Mexico). 

Onderzoek van Reuter door middel van een bevraging van analisten en van de sector over 
prijzen en surplusinfo van 2013/2014 bracht volgende trends (medianen) naar voor:  

- maart 2014 futures: de koersen zullen een beetje stijgen  

- december 2014 futures: hogere koersen worden verwacht 

- het surplus zou 2,5 miljoen ton bedragen  

1.3 EU-markt 

Uitvoer buiten quotum 2013/2014: 

• Verordening (EG) nr. 476/2013 voor 2013/14 voor isoglucose (70.000t) en suiker 
(650.000t) geldt vanaf 1 oktober 2013.  

• Suiker: de hoeveelheid van 650.000t voor 2013/2014 werd al volledig benut. Verordening 
(EG) nr. 968/2013 stelt een toewijzingscoëfficiënt van 42,169456 % voor suiker vast. 

• Verordening (EG) nr. 1221/2013 bepaalt een nieuwe limiet voor uitvoer buiten-quotum 
suiker (1.350.000 ton voor 2013/14) en geldt vanaf 2 december 2013.  
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• Suiker: de extra hoeveelheid van 700.000t voor 2013/2014 werd al volledig benut. 
Verordening (EG) nr. 1324/2013 stelt een toewijzingscoëfficiënt van 41,718815 % voor 
suiker vast. 

• Isoglucose: 13,1% van de hoeveelheid werd tot nu toe toegewezen. Nog 60.806,3 t 
beschikbaar. Kroatië was één van de grote klanten maar na toetreding van Kroatië zal die 
uitvoer minderen. Een andere grote klant is Servië.  
 

Herklassering van buiten quotum suiker in quotum suiker voor campagne 2012/2013:  

• Verordening (EG) nr. 131/2013: voor isoglucose (8.000t) en suiker (150.000t) voor een 
surplusheffing van 224 euro/ton trad in werking op 19 februari 2013.   

• Verordening (EG) nr. 194/2013 stelde een toewijzingscoëfficiënt voor suiker van 
10,916379% vast.  

• Verordening (EG) nr. 281/2013: voor isoglucose (8.000t) en suiker (150.000t) voor een 
surplusheffing van 172 euro/ton trad in werking op 26 maart 2013. 

• Verordening (EG) nr. 332/2013 stelt een toewijzingscoëfficiënt voor suiker van 
13,214811% vast.  

• Verordening (EG) nr. 505/2013: voor isoglucose (8.000t) en suiker (150.000t) voor een 
surplusheffing van 177 euro/ton trad in werking op 4 juni 2013. 

• Verordening (EG) nr. 574/2013 stelt een toewijzingscoëfficiënt voor suiker van 
22,108861% vast.  

• Verordening (EG) nr. 629/2013: voor isoglucose (8.000t) en suiker (150.000t) voor een 
surplusheffing van 148 euro/ton trad in werking op 2 juli 2013. 

• Verordening (EG) nr. 677/2013 stelt een toewijzingscoëfficiënt voor suiker van 
53,134774% vast.  

• Voor isoglucose werd tot nu, in totaal voor de 4 Verordeningen, 2.000 ton toegekend (van 
de 32.000 ton). 
 

Industriële TRQ voor chemische industrie 2013/2014: 

• Verordening (EG) nr. 470/2013 voor 2013/14 voor een TRQ van 400.000t suiker voor de 
toevoer van de chemische industrie (CN 1701) geldt vanaf 1 oktober 2013: tot dusver werd 
4.000 ton toegewezen (1%). 

 
Preferentiële invoer: EPA-EBA (ton witte suiker equivalent): 
2013/2014 (certificaat-aanvragen t.e.m. 24 januari 2014): 

• NON-ACS:          12.734,500 ton aangevraagd, 
• ACS-MOL:          297.436,002 ton aangevraagd, 
• ACS-NON-MOL:      514.347,082 ton aangevraagd. 
• Er werden geen drempelwaarden overschreden (‘Regionale vrijwaringsdrempels’ cfr bijlage 

1 van Verordening (EG) nr. 828/2009). 

 
Preferentiële invoer: TRQs  
2013/2014  (certificaat-aanvragen voor januari 2014: ton tel quel): 

• Industriële suiker 2013/2014 (Verordening (EG) nr. 470/2013): 4.000 ton aangevraagd 
(benutting van 1%), 

• Balkan TRQ 2013/2014: 112.602 ton aangevraagd (benutting van 56,3 %), 
• Kroatië: 40.000 ton toegekend 
• CXL-quota 2013/2014:  351.870,918 ton aangevraagd (benutting van 51,98 %). 

2. GEMIDDELDE EU-PRIJZEN VAN WITTE SUIKER (NOVEMBER 2013) 

• Bespreking:  

Maandelijkse mededeling vanwege de Commissie: 
Gemiddelde EU-verkoopprijs van quotum suiker voor november 2013 :   651 euro/ton 
Gemiddelde EU-verkoopprijs van buiten quotum suiker voor november 2013:  338 euro/ton 
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Gemiddelde EU-aankoopprijs van buiten quotum suiker voor november 2013:  369 euro/ton 

3. TE STEMMEN PUNTEN 

De EU-Commissie heeft de balansen voor de campagne 2012/2013 gefinaliseerd en deze voor 
campagne 2013/2014 verder up-to-date gebracht. Ze vermeldt dat ze nu op basis van artikel 
131 van de nieuwe integrale GMO tijdelijke marktmaatregelen kan nemen. Met deze 
maatregelen kan het invoerrecht van ruwe suiker voor zover en zolang dat nodig is, worden 
aangepast. De EU-Commissie denkt ook aan herklassering van buiten-quotum suiker in 
quotum suiker met surplusheffing. Ze denkt dat de maatregelen nu zouden moeten besproken 
en gestemd worden zodat een juridisch kader klaar zou zijn om in de verdere loop van de 
campagne te kunnen toepassen indien nodig. Ze wil de beide soorten maatregelen activeren 
(invoer en herklassering) en de markt laten beslissen. Ze wil de Europese markt ook 
voorbereiden op een daling van de Europese suikerprijzen na de afschaffing van de 
suikerquota. 

3.1. Discussie over een werkdocument betreffende een toepassingsverordening van de 
Commissie tot  opening van een permanente openbare inschrijving voor het 
verkoopseizoen 2013/2014 voor de invoer van suiker van de GN-codes 1701 14 10 
tegen een verlaagd douanerecht. 
• Bespreking: het werkdocument is redelijk analoog aan de Verordening (EG) nr. 36/2013 

maar stelt nog geen hoeveelheden of rechten vast en betreft enkel invoer van ruwe suiker 
voor raffinage (en dus niet witte suiker). De invoer wordt niet beperkt tot bedrijven met 
raffinagecapaciteit en is dus ook toegankelijk voor handelaren. 

• Stemming: eind februari ? 

 
3.2. Discussie over een werkdocument betreffende een toepassingsverordening van 

de Commissie tot vaststelling van tijdelijke marktbeheersmaatregelen inzake het op 
de markt van de Unie brengen van buiten het quotum geproduceerde suiker en 
isoglucose in het verkoopseizoen 2013/2014. 
• Bespreking: het werkdocument is redelijk analoog aan de Verordening (EG) nr. 131/2013 

maar stelt nog geen hoeveelheden of surplusheffing vast. 
• Stemming: eind februari ? 
 
Een 7-tal lidstaten acht het niet nodig om nu deze maatregelen vast te stellen, ze vinden de 
markt in evenwicht. Andere lidstaten prefereren herklassering boven invoertenders. Een 2-tal 
lidstaten vinden deze maatregelen goed als preventie omdat de EU-suikerprijzen nog altijd zeer 
hoog zijn t.o.v. de wereldmarktprijzen. 
 

4. DIVERSEN 
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Lijst met afkortingen : 

ACS: Afrika, het Caraïbische Gebied en de Stille Oceaan. 

ACS-MOL: landen van de ACS-groep die ook MOL zijn: ACS-staten en Minst Ontwikkelde Landen.  

ACS-NON-MOL: ACS-staten en landen die niet tot de Minst Ontwikkelde Landen behoren. 

NON-ACS-MOL: Minst Ontwikkelde Landen die niet tot de ACS-staten en landen behoren. 

CXL-lijsten: lijsten met tariefcontingenten van de EG, gehecht aan het landbouwakkoord van de 
Uruguay Ronde. 

CXL-quota: verwijst naar deel II van CXL-lijst met preferentiële concessies, namelijk tarieven in 
het kader van handelsovereenkomsten opgelijst in Art.I van het GATT. 

EBA: Everything but Arms: “Alles behalve wapens”-initiatief voor Minst Ontwikkelde Landen: 
ongelimiteerde invoer, behalve wapens, aan nultarief.  

EPA: Economic Partnership Agreements: Economische Partnerschapsakkoorden met de ACS-
staten. 

FTA: Free Trade Agreement: Vrijhandelsakkoord 

GMO: Gemeenschappelijke Marktordening 

GN-code: code van de gecombineerde nomenclatuur, dit is de tarief- en statistieknomenclatuur 
van de douane-unie.  

ISO: International Sugar Organisation 

Mt: miljoen ton 

NON-ACS: staten die niet tot ACS behoren. 

Tel quel : in ongewijzigde vorm 

TRQ: Tariff Rate Quotum : tariefcontingent: hoeveelheid in te voeren aan een bepaald (verlaagd) 
invoertarief. Eens het quotum is opgevuld, geldt weer het normale (hogere) invoertarief. 

USDA: United States Department of Agriculture: Departement Landbouw van de VSA 

 


