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1  MARKTSITUATIE (WERELD+EU) 

1.1 Wereldmarktprijzen 

We worden nog steeds geconfronteerd met lage noteringen. We hebben nog steeds te maken met 
overschotten: dus de wereldmarktprijzen zullen laag blijven.  

- Witte suikerprijs (Londen nr. 5- termijncontracten voor maart 2015) op 26 november 2014 = 
418,70 $/ton (334,80 €/ton).  

- Ruwe suikerprijs (New York nr. 11- termijncontracten voor maart 2015) op 26 november 2014 =  

16,14 $cts/lb (284,52 €/ton).  

- ‘White Sugar Premium’ bedraagt ongeveer 74 $/ton voor maart/maart. 

- Wisselkoersen op 26 november 2014: 1 € = 1,2506 $  

1.2 Wereldmarktnieuws 

- Wereldsuikerproductie, -consumptie en globaal overschot/tekort: voorspelling voor 2014/2015  

(Mt ruwe suiker):  

 productie consumptie Surplus/tekort 

KINGSMAN 177,7 179,3 - 1,7 

Czarnikow 184,3 184,8 - 0,5 

USDA 175,6 171,5 - 1,1 

ISO 183,8 182,5 + 1,3 

F.O.Licht 178,7 176,8 - 0,6 
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1.3 EU-markt 

Uitvoer quotum 2013/2014: 

• In totaal werd al 74.692,5 ton uitgevoerd (door voornamelijk NL, FR, BE en DE). 
 
Uitvoer buiten quotum 2014/2015: 

• Verordening (EG) nr. 776/2014 voor 2014/15 voor isoglucose (70.000t) en suiker 
(650.000t) geldt vanaf 1 oktober 2014.  

• Suiker: de hoeveelheid van 650.000t voor 2014/2015 werd al volledig benut. Verordening 
(EG) nr. 1061/2014 stelt een toewijzingscoëfficiënt van 28,699472% voor suiker vast. 

• Isoglucose: 7% van de hoeveelheid werd tot nu toe toegewezen. Nog 65.165 t 
beschikbaar. 

• De Verordening 1248/2014 die een nieuwe limiet bepaalt voor uitvoer buiten-quotum 
suiker (1.350.000 ton voor 2014/15) werd op 22 november 2014 gepubliceerd. Een 
toewijzingscoëfficiënt wordt volgende week bepaald. 

 
Industriële TRQ voor chemische industrie voor 2014/2015 tot  2016/2017: 

• Verordening (EG) nr. 635/2014 voor 2014/15 tot het einde van 2016/2017, voor een TRQ 
van 400.000t suiker voor de toevoer van de chemische industrie (CN 1701) geldt van 1 
oktober 2014 tot en met 30 september 2017 : tot dusver werd 3.728 ton toegewezen 
(0,93%). 
 
 

Preferentiële invoer: EPA-EBA (ton witte suiker equivalent): 
2014/2015 (certificaat-aanvragen t.e.m. 21 november 2014): 

• NON-ACS:          52.019,200 ton aangevraagd, 
• ACS-MOL:            86.039,824 ton aangevraagd, 
• ACS-NON-MOL:      281.579,161 ton aangevraagd. 
• Er werden geen drempelwaarden overschreden (‘Regionale vrijwaringsdrempels’ cfr bijlage 

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

 
Preferentiële invoer: TRQs  
2014/2015  (certificaat-aanvragen voor oktober 2014: ton tel quel): 

• Industriële suiker 2014/2015-2016/2017 (Verordening (EG) nr. 635/2014): 3.676 ton 
aangevraagd (benutting van 0,92%), 

• Balkan TRQ 2014/2015: 54.392,14 ton aangevraagd (benutting van 27,2 %), 
• Kroatië: 40.000 ton toegekend 
• CXL-quota 2014/2015:  11.007,953 ton aangevraagd (benutting van 1,63%). 

2. TE STEMMEN PUNTEN 

2.1. Discussie over en stemming van een uitvoeringsverordening van de Commissie  
betreffende de vaststelling van surplus hoeveelheden van suiker in Kroatië. 

• Bespreking: Routinemaatregel bij toetreding van een nieuwe lidstaat: vaststelling van 
abnormale stocks. Er moeten geen surplus hoeveelheden vastgesteld worden voor 
isoglucose en fructose, enkel voor suiker. Een hoeveelheid van 45.763 ton suiker werd 
vastgesteld als abnormale stockhoeveelheid. Aangezien de EU-consumptie en -voorraden 
een stijgende trend vertonen, wordt rekening gehouden met een flexibiliteit van 6,3% wat 
neerkomt op een vermindering van 8.625 ton. Aldus wordt een abnormale stock van 
37.138 ton voorgesteld door de EU-Commissie (45.763 ton – 8.625 ton). 

• Stemming: unanimiteit 
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4. DIVERSEN 

 

VOLGEND  BEHEERSCOMITÉ: 18/12/2014  

 

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. 

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 

 


