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1.1.2. Wereldmarktnieuws 
- Wereldsuikerproductie, -consumptie en globaal overschot/tekort: vooruitzichten 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 172,1 171,5 + 0,6 

F.O. Licht 179,7 179,8 - 1,1 

 

Voor de campagne 2015/2016 voorspelt ISO op wereldvlak een reëel surplus van 0.6 Mt. Er wordt geen 
herstel van het prijsniveau voor suiker verwacht zolang er geen grote vermindering komt van de 
wereldvoorraden. 

 

- Brazilië: 

Voor de campagne 2014/2015 heeft Brazilië 570Mt 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 zijn er goede weersvooruitzichten (regen in de meest belangrijke 
productiezones) een gelijksoortige productie van 654 Mt suikerriet dat zou overeenkomen met 37 Mt 
suiker en tot 29 miljard liter ethanol. 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 is er een productie van 10 à 12 Mt witte suiker en een export van 8 à 9 Mt witte suiker.  Er is 
een premie van 11 $/t op witte suiker.  De prijzen voor witte suiker zijn gedaald. 

- Indië: 

Er zijn exportsubsidies voor ruwe suiker 4000 roepies/t of 56€/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 
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concurrentieel aangezien de prijs hiervan hoger is dan de prijs van ingevoerde ruwe suiker.  Men 
verwacht een record productie van suiker van 9 Mt en een toename van de importheffing voor suiker van 
25 naar 40 %. 

- China: 

Een belangrijk deel van de wereldvoorraden suiker zijn opgekocht door China gedurende de laatste 4 
jaren.  De houding van China kan dus mede een grote rol spelen afhankelijk van hun beleid om verder 
voorraden aan te leggen of niet. 

1.1.3. EU-markt 
 

Uitvoer quotum 2014/2015: 

• In totaal werd al 87.047,7 ton uitgevoerd (door voornamelijk FR, UK, PL en NL) waarvan ongeveer 
5000 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: 28,6 % van de hoeveelheid werd tot nu toe toegewezen. Nog 50.014 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. 

1.2 GEMIDDELDE PRIJZEN VOOR EU SUIKER EN PRIJZEN EN 
HOEVEELHEDEN SUIKER GEÏMPORTEERD VANUIT ACP 

EUR/t 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014 1/2015 2/2015 3/2015 

Witte suiker 509 455 449 435 423 414 418 

Verkoop industriële 310 328 323 324 314 299 316 
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suiker 

Aankoop 
industriële suiker 

373 367 352 350 365 358 437* 

Import ruwe suiker 
uit ACS 

451 459 392 450 385 408 488** 

Import witte suiker  472 452 421 410 410 405 400 

 

(*) Aankoopprijs industriële suiker: deze verhoging is ten gevolge een éénmalige hoge verkoopprijs in één 
van de LS.  Een terugval van de prijs is verwacht voor volgende maand. 

(**) Prijs voor ruwe suiker uit ACS is hoger dan deze voor witte suiker voor ACS.  De prijs voor ruwe 
suiker voor raffinage met schommelende prijzen, voornamelijk bepaald door herkomst.  Uitzonderlijk is 
het niet de ruwe suiker voor consumptie maar de ruwe suiker voor raffinage die de prijs doet stijgen.  De 
kleine hoeveelheden zijn geïmporteerd aan verhoogde prijzen komende van verschillende herkomst. 

Maximale geobserveerde prijs voor witte suiker: Januari 2013, zijnde 738 €/t. 
Minimale geobserveerde prijs voor witte suiker: Februari 2015, zijnde 414 €/t. 

 
Preferentiële invoer: EPA-EBA (ton witte suiker equivalent): 

2014/2015 (certificaat-aanvragen t.e.m. 28 april 2015): 

• NON-ACS:          52.393,68 ton aangevraagd, 

• ACS:   1.267.399,18 ton aangevraagd, 

• ACS-MOL:          393.399,03 ton aangevraagd, 

• ACS-NON-MOL:      874.000,15 ton aangevraagd. 

• Er werden geen drempelwaarden overschreden (‘Regionale vrijwaringsdrempels’ cfr bijlage 1 van 
Verordening (EG) nr. 828/2009). 

Licenties EPA/EBA: Het gecumuleerde aantal (1.319.793 t) is 100.000 t of 14% minder dan de vorige 
campagne. 

Oorsprong: 19 % Mauritius, 14 % Swaziland, 12 % Mozambique , 11 % Guyana, 10 % Fiji, 10 % Zimbabwe, 9 
% Soudan 

Bestemming: 25 % UK, 20 % DE, 18 % PT, 11 % RO, 9 % IT, 6 % ES (1 % BE) 

Er is geen interesse in CXL suiker. 

 

Preferentiële invoer: TRQs  

2014/2015  (certificaat-aanvragen tot 16 april 2015: in ton tel quel): 
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• 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: 133.387 ton aangevraagd (benutting van 66%), 

• Kroatië: 40.000 ton toegekend (benutting van 100 %) 

• CXL-quota 2014/2015:  19.695,953 ton aangevraagd (benutting van 3%). 

• Moldavië: 4548 t of 10 % van de beschikbare 34.000 t in 2015 

• Peru: 28 t of minder dan 1 % van de 23.320 t beschikbaar in 2015 

• Colombia: 3.179 t  of 5 % van de 65.720 ton beschikbaar in 2015 

• Panama: 0 t van de 12.720 t beschikbaar in 2015 

• Midden Amerika: 19.632 t of 12 % van de 159.000 t beschikbaar in 2015 

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

• Oekraïne: 3.527 t of 17,5 % van de 20.070 t beschikbaar in 2015 en isoglucose 22 t van de 10.000 t 
beschikbaar in 2015. 

Fysieke invoer  

De import voor de campagne 2014-2015 heeft 1.030.000 t bereikt in februari2015 (220.000 t minder dan de 
vorige campagne) met oorsprong: 78 % EPA/EBA, 8 % Midden Amerika, Colombia en Peru, 7 % 
Balkanlanden en 3 % vanuit Brazilië. 

Fysieke uitvoer  

De export voor de campagne 2014-2015 zal 661.000 t bereiken of 110.000 t minder dan de vorige campagne 

Voorraad  

De voorraden zullen eind januari stijgen tot 10,765 Mt of 557.000 t minder dan in dezelfde periode van de 
vorige campagne. 

2. 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 een stand van zaken gegeven betreffende de ontwerpen IA en DA en de vooruitgang geboukt van 
de DA in “interservice” consultatie voor adoptie.  EC heeft verduidelijkt dat de DA moet gepubliceerd 
worden alvorens de IA kan gestemd worden.  Hierover zal eind augustus gestemd worden in het comité 
en de inwerking treden wordt voorzien op 1 oktober 2015. 

EC heeft opmerkingen ontvangen van  UK, BG, PL, PT en DE en met de juridische dienst bekijken wat kan 
aanvaard worden.  Van zodra de IA door de interservice consultatie is gegaan, zal een geactualiseerd 
document worden verspreid via CIRCA.   
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Er waren discussies tussen LS en EC betreffende de vereisten voor elektronische documenten voor import 
licenties. 

3. A.O.B 
Vraag van FR betreffende de vrijwaringsmaatregel (SSG) van Egypte om 20 % taks op import van witte 
suiker te heffen.  De invoer van ruwe suiker in Egypte is echter veel groter dan de invoer van witte suiker. 
Door de vrijwaring zouden de EU-exporteurs dus bestraft worden. DG AGRI heeft gereageerd: de EU heeft 
zich ook gemeld als “interested party” in deze zaak. DG Trade bij de COM is het die deze zaken 
“behartigd”, DG AGRI adviseert.  Egypte heeft een productie suiker van 2 Mt, een consumptie van 3 Mt.  Er 
is weinig invoer van witte suiker. De COM zal haar “disagree” met de maatregel kenbaar maken bij de 
WTO (dus “follow the procedure at WTO”).  Met DG TAXUD zal de “inward processing” gecheckt worden. 
LS van de EU kunnen aan actieve veredeling doen als verschil tussen EU-markt en wereldmarkt prijs meer 
dan 50 €/t bedraagt. LS met actieve veredeling moeten dus aan die voorwaarde voldoen, en hebben recht 
van spreken inzake invoer van witte suiker in Egypte. De vraag of er iets zal veranderen aan “actieve 
verdeling” en zal tijdens het volgend comité verder besproken worden. 

EC vraagt LS om de ingezaaide hoeveelheden en oppervlakte bieten mede te delen tegen eind mei 2015. 

VOLGEND  BEHEERSCOMITÉ: 28 MEI 2015  

VOLGEND SPECIAAL COMITÉ SUIKER: 25 JUNI 2015 
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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 

 


