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1.1 MARKTSITUATIE (WERELD+EU) 

1.1.1. Wereldmarktprijzen 

De wereldmarktprijzen zijn lichtjes aangetrokken.  

- Witte suikerprijs (Londen nr. 5- termijncontracten mei 2015) op 24 februari 2015 = 378,0 $/ton 
(334,3 €/ton).  

- Ruwe suikerprijs (New York nr. 11- termijncontracten maart 2015) op 24 februari 2015 =  

14,17 $cts/lb (275,8 €/ton).  

- ‘White Sugar Premium’ bedraagt ongeveer 66 $/ton voor mei/maart. 

- Wisselkoersen op 24 februari 2015: 1 € = 1,130 $  

 

De evolutie van de prijzen is sterk dalend.  Volgens Kingsman is dit te verklaren door de situatie 
in Indië, Thailand en Brazilië.  Er zijn grote suikervoorraden op de wereldmarkt met een lage prijs 
voor petroleum en een lage koers van de BRL die de export stimuleert. 

1.1.2. Wereldmarktnieuws 

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

(Mt ruwe suiker):  

 productie consumptie Surplus/tekort 

KINGSMAN 179,1 179,2 - 0,1 

Czarnikow 184,0 183,4 + 0,6 

USDA 172,5 171,0 - 1,4 

ISO 172,0 171,5 + 0,6 

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

 
Voor de campagne 2015/2016 voorspelt ISO een reëel tekort van 2 Mt.  
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- Brazilië: 

Voor campagne 2014/2015 heeft Brazilië 596 Mt suikerriet geoogst dat 32 Mt suiker opleverde. De 
verhouding ethanol-/suikerproductie is nu 56,8%/43,2%. De recorddroogte van 1 jaar geleden 
heeft minder invloed op de productie gehad dan verwacht, er was evenwel een stijging van de 
arealen en van de activiteit maar dus geen daling van de productie.   
Voor campagne 2015/2016 verwacht men met de goede weersvooruitzichten (regen in de meest 
belangrijke productiezones) een gelijksoortige productie van 567 Mt suikerriet. Op politiek niveau is 
beslist om de heffing op brandstoffen te verhogen op benzine vanaf 1 februari 2015.  De heffing op 
ethanol in de benzine is op 16 februari gestegen van 25 naar 27 %. 

- Thailand: 

In Thailand zijn er grote voorraden suiker van resp. 24,3 MIO ton voor 2013/2014 en 2014/2015 

- Indië: 

Er zijn exportsubsidies voor ruwe suiker 4000 roepies/t of 64$/t met een maximum van 1.4 mio t.  
Daarbovenop zou een supplementaire premie kunnen worden betaald van 1000 roepies/t in 
sommige deelstaten van India.  Gedurende de vorige campagne is er een subsidie gegeven van 
3300 roepies/t of 52*/t voor een maximum van 4 mio t.  In deze campagne werd er 2,5 mio t 
suiker geëxporteerd waarvan 1,2 mio t ruwe suiker met 750.000t met behulp van subsidies.  De 
Indiase ruwe suiker is niet echt concurrentieel aangezien de prijs hiervan hoger is dan de prijs van 
ingevoerde ruwe suiker. 

1.1.3. EU-markt 

Uitvoer quotum 2013/2014: 

• In totaal werd 74.818,0 ton uitgevoerd (door voornamelijk NL, FR, BE en DE). 
Uitvoer quotum 2014/2015: 

• In totaal werd al 74.141,7 ton uitgevoerd (door voornamelijk FR, UK, PL en NL) waarvan 
ongeveer 3000 ton vanuit BE. 

 
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 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. 

o de tranche van 650.000 t voor 2014/2015 werd al volledig benut. Verordening (EG) 
nr. 1061/2014 stelt een toewijzingscoëfficiënt van 28,7% voor suiker vast.   

o de tranche van 700.000 t voor 2014/2015 werd ook volledig benut.  Verordening 
(EG) nr. 1289/2014 stelt een toewijzingscoëfficiënt van 30,1% voor suiker vast 

• Isoglucose: 16,4% van de hoeveelheid werd tot nu toe toegewezen. Nog 58.547 t 
beschikbaar. 

 
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 400.000 t 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%) en zijn er geen nieuwe aanvragen binnengekomen. 
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1.2 GEMIDDELDE PRIJZEN VOOR EU SUIKER EN PRIJZEN EN 
HOEVEELHEDEN SUIKER GEÏMPORTEERD VANUIT ACP 

EUR/t 6/2014 7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014 

Witte suiker 562 536 532 509 455 449 433* 

Verkoop industriële 
suiker 

319 320 326 310 328 323 324 

Aankoop industriële 
suiker 

383 385 371 373 367 352 350 

Import ruwe suiker 
uit ACS 

480 452 454 451 459 392 450 

Import witte suiker  508 484 487 472 452 421 410 

*Schatting van EC, 1 LS ontbreekt 
Maximale geobserveerde prijs voor witte suiker: Januari 2013, zijnde 738 €/t. 
Minimale geobserveerde prijs voor witte suiker: Februari 2010, zijnde 474 €/t.  Prijzen minder dan 
dit minimum sinds oktober 2014. 
 
Kingsman voorziet een lichte stijging van de SPOT prijzen voor witte suiker op de Europese markt 
(440-450 €/t).   
 
Tot december 2014 is er 95.000 t ruwe suiker ingevoerd vanuit de ACP landen.  Een deel hiervan 
was bestemd voor raffinage aan een gemiddelde prijs van 417 €/t.  Het andere deel was bestemd 
voor consumptie aan een gemiddelde prijs van 733 €/t.   

 

Preferentiële invoer: EPA-EBA (ton witte suiker equivalent): 
2014/2015 (certificaat-aanvragen t.e.m. 25 februari 2015): 

• NON-ACS:          52.299,217 ton aangevraagd, 
• ACS:   834.892,741 ton aangevraagd, 
• ACS-MOL:          239.581,620 ton aangevraagd, 
• ACS-NON-MOL:      595.581,620 ton aangevraagd. 
• Er werden geen drempelwaarden overschreden (‘Regionale vrijwaringsdrempels’ cfr bijlage 

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

Licenties EPA/EBA: Het gecumuleerde aantal (887.192 t) is 90.000 t minder dan de vorige 
campagne. 
Oorsprong: 19 % Mauritius, 12 % Zimbabwe, 12 % Mozambique, 11 % Swaziland, 10 % Guyana 
Bestemming: 26 % UK, 22 % DE, 19 % PT, 9 % ES, 8 % IT, 1 % BE 
 
Preferentiële invoer: TRQs  
2014/2015  (certificaat-aanvragen tot 25 febuari 2015: in ton tel quel): 

• Industriële suiker 2014/2015-2016/2017 (Verordening (EG) nr. 635/2014): 3.728 ton 
aangevraagd (benutting van 0,93%), er waren geen bijkomende aanvragen. 

• Balkan TRQ 2014/2015: 109.656,850 ton aangevraagd (benutting van 55%), 
• Kroatië: 40.000 ton toegekend 
• CXL-quota 2014/2015:  19.607,953 ton aangevraagd (benutting van 3%). 
• Moldavië: 3.137 t van de beschikbare 34.000 t in 2015 
• Peru: 14 t van de 23.320 t beschikbaar in 2015 
• Colombia: 1.648 t van de 65.720 ton beschikbaar in 2015 
• Panama: 0 t van de 12.720 t beschikbaar in 2015 
• Midden Amerika: 3.634 t van de 159.000 t beschikbaar in 2015 



VERSLAG: Beheerscomité suiker 29 januari 2015 

 

 

4 
www.vlaanderen.be/landbouw 

• Producten met een suikergehalte van meer dan 70 % zijn beperkt tot enkele tonnen van de 
62.000 t beschikbaar in 2015. 

• Oekraïne: 1.071 t van de 20.070beschikbaar in 2015 en isoglucose geen t van de 10.000 t 
beschikbaar in 2015. 

Fysieke invoer (december 2014) 

De import voor de campagne 2014-2015 zal 60.000 t bereiken zoals in de vorige campagne met 
oorsprong: 76 % EPA/EBA, 10 % Midden Amerika, Colombia en Peru, 7 % Balkanlanden en 4 % 
vanuit Brazilië. 

Fysieke uitvoer (december 2014) 

De export voor de campagne 2014-2015 zal 442.000 t bereiken of 90.000 t meer dan de vorige 
campagne 

Voorraad (november 2014) 

De voorraden zullen eind november stijgen tot 11,328 mio t of 550.000 t meer dan in dezelfde 
periode van de vorige campagne 

Balans met productie inschatting voor 2014-2015 

EC heeft de gegevens gepresenteerd van de productie van bepaalde LS: 

BE 804.000 t  

EU28: 19.359.918 t of 19.919.865 t met de overboeking van overtollige suiker. 

 

1.3. DISCUSSIE WERKDOCUMENT BETREFFENDE ONTWERP IA BETREFFENDE DE 
TOEPASSINGSMODALITEITEN VOOR DE MARKT IN HET JAAR 2015/2016 EN 
2016/2017 VOOR DE IMPORT EN RAFFINAGE VAN SUIKERPRODUCTEN ONDER 
TARIEF 1701 VAN DE PREFERENTIËLE AKKOORDEN TER WIJZIGING VAN 
VERORDENING EC N° 891/2009 

EC heeft nieuw document voorgesteld in het comité. 
Voorstel IA: 
Artikel 3: in discussie met de JD om te weten of het moet worden opgenomen in de IA en de DA. 
Artikel 4.3.b.: “één of meer 8 digit CN codes” toegevoegd op vraag van een aantal LS 
Artikel 8, laatste paragraaf: Kan misschien opgenomen worden in DA, ter discussie met JD 
EC legde uit dat ze het systeem niet ten gronde wil wijzigen voor de laatste 2 jaren met quota’s. 
Een LS schatte dat Artikel 4.3.e.ii in de bijlage moet worden opgenomen met in alle EU talen. 
Voorstel DA met bijlage: 
Artikel 6.1: EC heeft de formulering proberen te wijzigen om het woordje “tolerantie” uit de tekst 
te halen die voor een aantal LS voor problemen zorgt. 
Artikel 7: Aanpassen zoals in artikel 6. 
Artikel 8: Nieuw artikel om de vraag van Moldavië en Georgië te kunnen beheren.  EC Heeft 
ingeschat dat invoercertificaten niet meer moeten uitgeoefend worden voor deze landen aangezien 
DG TAXUD reeds een ander monitoringsysteem ter beschikking stelt.   
De kruisreferenties tussen de DA en IA zullen in een volgende fase worden toegevoegd. 
De vraag voor het behoud of niet van licenties voor de ACS landen na het einde van de 
quotaperiode blijft nog ter discussie. 
De Verordening 891/2009 zal voorledig herzien worden gedurende de discussies over de TRQ’s 
onder horizontale vraagstukken in het single CMO comité. 
Het doel is om deze 2 documenten snel af te werken zodat deze IA en DA van kracht worden in 
oktober 2015. 
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1.4. DIVERSEN 

Canadese anti subsidiemaatregelen voor suiker: 
Canada herziet elke 5 jaar zijn anti subsidiemaatregelen.  DG TRADE zal hierover informatie 
bezorgen vooral in het kader van het einde van de quota’s in 2017.  In ieder geval is DG TRADE 
van mening dat deze maatregelen niet zullen verlengd worden in Canada na 2017. 
Expert groep suiker: 
Directeur Generaal van DG AGRI, Mr J. Bogdan Plewa heeft deelgenomen aan de eerste expert 
groep.  Volgende data zijn voorzien op 26/3, 25/6 en 29/10. 
Suikerbalans: presentatie en discussies betreffende de veronderstellingen die ten grondslag liggen 
aan deze balans.   
Mogelijke ontwikkelingen op de markt: Discussies van de resultaten van de verschillende 
economische modellen.  Factoren die o.a. ook de markt beïnvloeden zijn industriële toepassingen, 
ethanol, mogelijkheden niet gekoppeld aan levensmiddelen en dierenvoeding 
Handelsvraagstukken: Bespreking lopende onderhandelingen, opportuniteiten en bedreigingen,  
juridisch kader tijdens de quota periode en te behouden juridische elementen om de suikermarkt 
na afschaffing van quota op te volgen. 
 
Bepaalde LS wensten de discussie omtrent de vraag rond gekoppelde steun in de suikersector in 
deze expertgroepen. 
 
EC is open voor alle suggesties. 
  

VOLGEND  BEHEERSCOMITÉ: 26/03/2015  

 

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. 
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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 

 


