
VERSLAG: Beheerscomité suiker 24 april 2014 

 

 

1 
www.vlaanderen.be/landbouw 

Titel: Beheerscomité suiker 24 april 2014 
Datum: 24/04/2014 

Voorzitter: AGRI-C4 
Verslaggever: Gudrun Beerlandt 
Entiteit: Departement Landbouw en Visserij 
Afdeling: Landbouw- en Visserijbeleid 
Aanwezigen: Danièle Haine (WL)  
Afwezigen:  

Agendapunten: 1. MARKTSITUATIE (WERELD+EU) 
1.1. Wereldmarktprijzen 
1.2. Wereldmarktnieuws 
1.3. EU-markt  

2. GEMIDDELDE EU-PRIJZEN VAN WITTE SUIKER (FEBRUARI 2014) 
Bespreking 
3. TE STEMMEN PUNTEN 

3.1. Discussie over een werkdocument betreffende een 
toepassingsverordening van de Commissie tot opening, voor de 
verkoopseizoenen 2014/2015 tot 2016/2017, van een 
tariefcontingent voor bepaalde hoeveelheden industriële suiker  
 

4. DIVERSEN 

 5.  

1  MARKTSITUATIE (WERELD+EU) 

1.1 Wereldmarktprijzen 

De prijs van ruwe suiker is deze morgen licht gestegen ten gevolge van de productiedaling die 
door Brazilië werd aangekondigd.  

- Witte suikerprijs (Londen nr. 5- termijncontracten voor augustus 2014) op 23 april 2014 = 479,90 
$/ton (346,90 €/ton).  

- Ruwe suikerprijs (New York nr. 11- termijncontracten voor mei 2014) op 23 april 2014 = 17,42 $cts/lb 
(277,61 €/ton).  

- ‘White Sugar Premium’ bedraagt ongeveer 98 $/ton voor aug/mei. 

- Wisselkoersen op 23 april 2014: 1 € = 1.3834$  

1.2 Wereldmarktnieuws 

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

(Mt ruwe suiker):  

 productie consumptie surplus 

Czarnikow 181,8 179,8 2,0 

KINGSMAN 177,7 175,4 2,3 

ISO 181,3 177,1 4,2 

F.O.Licht 181,0 175,8 3,6 
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- Brazilië:  

UNICA heeft haar productievoorspellingen voor 2014/2015 gecommuniceerd: 580 Mt suikerriet 
wordt verwacht voor de C/Z-regio. Dit is een daling met 7% t.o.v. de vorige schatting door de 
droogte van januari/februari. In de N/O-regio verwacht men één van de slechtste campagnes van 
de laatste tien. Het rendement van het suikerriet was lager dan de vorige campagne (14% vs. 
18%). De procentuele verdeling bio-ethanol/suiker bedraagt 55,7/44,3. Voor vorige campagne 
was deze 55/45. (2013/2014 : 25,5 miljard liter bio-ethanol en 34,3 Mt suiker; 2014/2015 : 
25,56 miljard liter bio-ethanol et 33,1 Mt suiker). 

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.  

• 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: 22,8% van de hoeveelheid werd tot nu toe toegewezen. Nog 54.049 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. 18 april 2014): 

• NON-ACS:          57.283,647 ton aangevraagd, 
• ACS-MOL:          458.571,576 ton aangevraagd, 
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• ACS-NON-MOL:      892.261,984 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 april 2014: ton tel quel): 

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

• Balkan TRQ 2013/2014: 123.240,76 ton aangevraagd (benutting van 61,62 %), 
• Kroatië: 40.000 ton toegekend 
• CXL-quota 2013/2014:  351.866,549 ton aangevraagd (benutting van 52%). 

2. GEMIDDELDE EU-PRIJZEN VAN WITTE SUIKER (FEBRUARI 2014) 

• Bespreking:  

Maandelijkse mededeling vanwege de Commissie: 
Gemiddelde EU-verkoopprijs van quotum suiker voor februari 2014 :   604 euro/ton 
Gemiddelde EU-verkoopprijs van buiten quotum suiker voor februari 2014:  336 euro/ton 
Gemiddelde EU-aankoopprijs van buiten quotum suiker voor februari 2014:  372 euro/ton 

3. TE STEMMEN PUNTEN 

3.1. Discussie over een werkdocument betreffende een toepassingsverordening van de 
Commissie tot opening, voor de verkoopseizoenen 2014/2015 tot 2016/2017, van een 
tariefcontingent voor bepaalde hoeveelheden industriële suiker 

• Bespreking: Het document is gebaseerd op de vorige Verordening (EU) nr. 470/2013 die 
een tarifair contingent opent voor industriële suiker: de invoerrechten worden geschrapt voor  
400.000 t voor elke van de volgende campagnes: 2014/2015, 2015/2016 en 2016/2017. 

4. DIVERSEN 

- De EU-Commissie presenteert haar ge-update balansen voor 2012/2013 (finaal) en 
2013/2014 (schatting). De eindvoorraad voor 2013/2014 wordt nu geschat op  2,381 Mt 
(januari 2014: 2,292 Mt). 

 
 

VOLGEND  BEHEERSCOMITÉ: 15/05/2014  

 

 

Lijst met afkortingen : 

ACS: Afrika, het Caraïbisch 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. 
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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 

FTR: Full Time Refiners: Voltijdraffinaderijen 

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 

 


