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VERSLAG  
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

voorzitter: EU-Commissie – AGRI C4 

verslaggever: Jan Hostens (VL) en Danièle Haine (WL) 

Onderwerp: BC suiker van 26/6/2015 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1.1 MARKTSITUATIE (WERELD+EU) 

1.1.1. Wereldmarktprijzen 

- Witte suikerprijs (Londen nr. 5- termijncontracten 2015) op 23 juni 2015 = 356,3 $/ton (318 

€/ton).  

- Ruwe suikerprijs (New York nr. 11- termijncontracten 2015) op 23 juni 2015 =  

11,25 $cts/lb (221,4 €/ton).  

- ‘White Sugar Premium’ bedraagt ongeveer 108 $/ton  

- Wisselkoersen op 23 juni 2015:  1 € = 1,12 $  (1.073 $ op 26/5/15) 

     1 € = 3,47 BRL (3,91 op 26/5/15) 

Er is een lichte stijging van de prijs voor witte suiker te verklaren door het begin van de 

Ramadam en de belangrijke aankopen door Soudan en het Midden Oosten.  De ruwe suikerprijs 

bereikt nog steeds zijn laagste niveau over de laatste 6,5 jaar.  Dit is o.a. te verklaren door de 

volgende redenen: 

 Verdere depreciatie van de Braziliaanse munt met een laagste waarde over de laatste 12 

jaar: de Braziliaanse operatoren exporteren meer suiker waardoor de suikerproductie 

wordt aangemoedigd in het nadeel van de ethanol productie die gebruikt wordt op de 

lokale markten. 

 Situatie in Brazilië, India en Thailand 

 Grote suikeroverschotten op de wereldmarkt (meer dan 80 mio ton witte suiker) 

 Lage olieprijzen 

1.1.2. Wereldmarktnieuws 

- Wereldsuikerproductie, -consumptie en globaal overschot/tekort: vooruitzichten voor 

2014/2015  

(Mt ruwe suiker):  
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 productie consumptie Surplus/tekort 

KINGSMAN 182,6 179,2 + 3,4 

Czarnikow 184,0 183,4 + 0,6 

USDA 174,3 170,6  

ISO 173,6 171,5 + 2,2 

F.O.Licht 181,7 179,5 + 0,3 

 

Voor de campagne 2015/2016 voorspelt ISO op wereldvlak een reëel surplus van 2,2 Mt. Er wordt 

geen herstel van het prijsniveau voor suiker verwacht zolang er geen grote vermindering komt 

van de wereldvoorraden. 

- Brazilië: 

Ten gevolge van veel regenval zal de actuele campagne zwakker zijn in opbrengst t.o.v. vorige 

campagne (- 10 %).  Er worden normale neerslagcondities verwacht voor de volgende weken.  

Ten gevolge van een grote vraag bedraagt de omzet van suikerriet in ethanol  57,7 % (43,3 % 

voor suiker).   

- Thailand: 

In Thailand is er een record productie. 

- Indië: 

In India is er een record productie 

- China: 

Vermindering van de productie in vergelijking met de vorige campagne (10.5 Mt tegen 13,3 Mt).  

Dit heeft een impact op de lokale prijzen die stijgen (met een verschil tussen de Chinese markt 

en de internationale markt dat 250 $/ton bereikt).  De import zal met 1 Mt stijgen tot 4,5 Mt.   

1.1.3. EU-markt 

Uitvoer quotum 2014/2015: 

• In totaal werd al 102.101,2 ton uitgevoerd (door voornamelijk FR, UK, NL en PL) waarvan 
7000 ton vanuit BE. 
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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: 40 % of 28.500 t van de hoeveelheid werd tot nu toe toegewezen.  

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 10/2014 11/2014 12/2014 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 

Witte suiker 455 449 435 422 414 419 417 

Verkoop industriële 

suiker 

328 323 324 314 299 316 297 

Aankoop 

industriële suiker 

367 352 350 365 358 437* 341 

Import ruwe suiker 

uit ACS 

459 392 450 385 408 488 413** 

Import witte suiker  452 421 410 410 405 400 411 

 

*Aankoopprijs industriële suiker: Deze hoge waarde is ten gevolge van de zeer hoge verkoopprijs 

in één van de LS. 

** De prijs voor ruwe suiker is hoger dan de prijs voor witte suiker in ACS.  De prijs voor ruwe 

suiker voor raffinage evalueert gezaagtand, vooral in functie van de oorsprong en in functie van 

de verhoudingen tussen ruwe suiker voor consumptie en ruwe suiker voor raffinage.  De 

raffinage prijs duwt door zijn hogere prijszetting de prijs naar omhoog in functie van de 

geïmporteerde hoeveelheden.  

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

2015 is een lichte stijging van de prijs voor witte suiker.   

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

2014/2015 (certificaat-aanvragen t.e.m. 24 april 2015): 

• NON-ACS:        52.779,084 ton aangevraagd, 

• ACS:   1.438.883,574 ton aangevraagd, 

• ACS-MOL:          429.228,373 ton aangevraagd, 

• ACS-NON-MOL:      1.009.655,201 ton aangevraagd. 

• Er werden geen drempelwaarden overschreden (‘Regionale vrijwaringsdrempels’ cfr 

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

Licenties EPA/EBA: Het gecumuleerde aantal (1.491.663 t) is 220.000 t minder dan de vorige 

campagne. 

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

Zimbabwe,  

Bestemming: 25 % UK, 20 % DE, 18 % PT, 11 % RO, 9% IT 

Er is vraag voor 30.000 t CXL suiker die de totale vraag op ongeveer 50.000 t brengt. 

Preferentiële invoer: TRQs  

2014/2015  (certificaat-aanvragen tot 16 april 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: 158.910 ton aangevraagd (benutting van 79%), 

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

• CXL-quota 2014/2015:  49.637,954 ton aangevraagd (benutting van 7%). 

• Moldavië: 5.633 t of 17 % van de beschikbare 34.000 t in 2015 

• Peru: 194 t of minder dan 1 % van de 23.320 t beschikbaar in 2015 

• Colombia: 8.605 t  of 5 % van de 65.720 ton beschikbaar in 2015 

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

• Midden Amerika: 51.317 t of 32 % 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: 14.306 t of 71 % 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 1.482.000 t bereikt in januari 2015 (300.000 t 

minder dan de vorige campagne) met oorsprong: 80 % EPA/EBA, 6 % Midden Amerika, Colombia 

en Peru, 8 % Balkanlanden en3 % vanuit Brazilië. 
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Fysieke uitvoer  

De export voor de campagne 2014-2015 zal 875.000 t bereiken of 115.000 t minder dan de vorige 

campagne 

Voorraad  

De voorraden stijgen eind maart tot 8,627 Mt of 485.000 t minder dan in dezelfde periode van de 

vorige campagne. 

Balans 

x 1.000 t 
Vooruitzichten 2014/2015 

Suiker + Isoglucose 

 Q HQ 

Initiële voorraden 2.013(1)  

Productie 14.238 6.482(7) 

 Release HQ 0 0 

Invoer 3.200 4 

 *ACP 2.000(2)  

 *CXL   50(3)  

 *Balkan/Moldavië 220  

 *TRQ FTAS 260  

 * trans maatregel Cr 40  

 *Andere (niet pref.) 50  

 Verwerkte producten 580  

Totaal beschikbaar 19.451 6.486 

Consumptie 16.991(5) 2.150 

 Industrieel  800 

 Bioethanol  1.350(8) 

Uitvoer 1.390 1.380(4) 

 Tel quel 125  

 Verwerkte producten 1.266  

Finale voorraden 1.069(6) 2.956(9) 

Total Outlets 19.451 6.486 

*  : in t tel quel 

(1) Finale voorraden van de vorige champagne 2013/2014 

(2) Schattingen rekening houdende met de suikerprijs op EU niveau 
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(3) Extrapolatie gebaseerd op de vorige campagne 2013/2014 en met de eerste gegevens van deze 

campagne 

(4) 2 export tranches voor suiker + 30.000 t isoglucose 

(5) gem. verbruik over de laatste 5 campagnes + geschatte consumptie van Kroatië (155.000 t) 

(6) De voorraad is de variabele berekend op basis van de consumptie en de uitvoer 

(7) De productie van BQ suiker en isoglucose + reeds voorziene carry forward  

(8) FR heeft zijn gebruik van suikersiroop verhoogd voor de productie van ethanol 

(9) Een belangrijke carry forward wordt verwacht. 

x 1.000 t 
Verwachting 2015/2016 

Suiker + Isoglucose 

 Q HQ 

Initiële voorraden 1.069(1)  

Productie 14.238 5.117 

 TAF 140 140 

 Q/HQ 14.098 5.257 

 Release HQ 0 0 

Invoer 3.780 4 

 *ACP 2.000(2)  

 *CXL   650(3)  

 *Balkan/Moldavië 220  

 *TRQ FTAS 260  

 * trans maatregel Cr 40  

 *Andere (niet pref.) 50  

 Verwerkte producten 580  

Totaal beschikbaar 19.087 5.121 

Consumptie 17.000(5) 2.150 

 Industrieel  800 

 Bioethanol  1.350 

Uitvoer 1.341 1.380(4) 

 Tel quel 75(7)  

 Verwerkte producten 1.266  

Finale voorraden 746(6) 1.591 

Total Outlets 19.087 5.121 



VERSLAG: Beheerscomité suiker 30 april 2015 

 

 

7 
www.vlaanderen.be/landbouw 

*  : in t tel quel 

(1) Finale voorraden van de vorige champagne 2014/2015 

(2) Schattingen rekening houdende met de suikerprijs op EU niveau 

(3) Op dit moment kan er niet gezegd worden of de CXL quota niet zullen gebruikt worden 

(4) 2 export tranches voor suiker + 30.000 t isoglucose 

(5) gem. verbruik over de laatste 5 campagnes + geschatte consumptie van Kroatië (155.000 t) 

(6) De voorraad is de variabele berekend op basis van de consumptie en de uitvoer 

(7) In vermindering gezien de vermindering van overschot suiker 

Bespreking: 

Import 2015/2016: De suikerprijzen dalen, in het bijzonder voor de suiker binnen quotum.  EC 

heeft al gemeld dat ze een vermindering voorspellen voor de import.  Nochtans is het import 

cijfer voor 2015/2016 hoger dan voor 2014/2015.  EC verklaarde dat de balans uitgekomen in 

september voorspellingen van import inhield van CXL voor 677.000 t.  In januari is deze import 

vanuit CXL naar beneden herzien met 50.000 t.  Voor de voorspelling van balans 2015/2016 

vertrekt dus van het standpunt dat dit quotum volledig zal benut worden.  Het is dus mogelijk 

dat de suikerprijs gedurende de campagne zal toenemen en dus dit quotum zal opgebruikt 

worden.  Zoals gewoonlijk zal deze balans worden herzien gedurende de campagne. 

Europese prijzen:  De wereldprijzen zijn nu zeer laag en zolang de wereldvoorraden hoog blijven 

zal deze wereldprijs laag blijven.  Men heeft zeker een aantal maanden nodig om opdat de 

wereldvoorraden zouden dalen resulterende in een effect op de prijs.  Er is echter eerder een 

tendens voor een toename van de Europese suikerprijs.  De externe analysten hebben een 

verhoging van verkoop/aankoop waargenomen voor het begin van de volgende campagne.  Het 

verschil met de Europese prijs en wereldprijs zal toenemen en zal de import in de EU opnieuw 

interessant maken.  Ook moet de dollarkoers nauwlettend in het oog gehouden worden.  Op dit 

moment is het moeilijk voorspellingen te doen voor de volgende maanden.  Men kan ook geen 

inschatting maken van het weer die ook zijn weerslag heeft op het rendement en de prijs.  Vele 

cijfers van de balans kunnen naar voren geschoven worden maar andere cijfers blijven het 

onderwerp voor een debat.  De informatie medegedeeld door de LS kunnen de inschattingen en 

voorspellen mee helpen verfijnen.   

 

1.3 UITWISSELING VAN GEDACHTEN EN MENINGEN 
OVER EEN COMISSIE VERORDENING DIE DE 
KWANTITATIEVE LIMIETEN VOOR EXPORT VAN 
HQ SUIKER EN ISOGLUCOSE TOT HET EINDE VAN 
2015/2016 

Dit document is gebaseerd op R776/2014 die de limieten vastlegt voor suiker en isoglucose HQ 

voor de campagne 2014/2015.   



VERSLAG: Beheerscomité suiker 30 april 2015 

 

 

8 
www.vlaanderen.be/landbouw 

Limieten: 650.000 t suiker en 70.000 t isoglucose voor de campagne 2015/2016. 

Meerder LS wensten dat deze limiet direct op de WTO limiet van 1.350.000 t suiker werd 

geplaatst.  Bepaalde LS hebben ook gevraagd om extra administratieve last te vermijden.  EC 

ijvert voor voorzichtigheid, niettegenstaande de lagere bieteninplantingen want er zijn grote 

voorraden van HQ suiker die naar volgende campagne worden overgedragen als Q suiker.  

Andere LS waren akkoord met de visie van EC.   

Postieve stemming. 

 

1.4 UITWISSELING VAN GEDACHTEN EN MENINGEN 
BETREFFENDE ONTWERP COMMISSIE 
TOEPASSINGSVERORDENING TER AMENDERING 
VAN TOEPASSINGSVERORDENING (EU) N° 
170/2013 DIE TRANSNATIONALE MAATREGELEN 
VOORZIET IN DE SUIKERSECTOR IN HET KADER 
VAN DE TOETREDING VAN KROATIË 

De EC presenteerde deze ontwerp toepassingsverordening en verklaarde dat het de intentie 

heeft om de actuele deadlines voor het wegwerken van de suikervoorraden in Kroatië te 

vervroegen. 

2. DISCUSSIE BETREFFENDE STANDPUNTEN 
BETREFFENDE PRIJSMONITORING IN DE 
SUKERSECTOR NA DE AFSCHAFFING VAN DE 
QUOTA 

3.  
EC herhaalde de prijsgegevens medegedeeld door de LS en de berekeningsmethodes die worden 

gebruikt.  Voor de 15 de van elke maand moeten de fabrikanten en de erkende verwerkende 

industrie de prijzen voor witte suiker binnen (Q) en buiten quotum (HQ, of industriële suiker) en 

de hoeveelheden verkochte suiker in de LS mededelen.  Dit zijn gewogen gemiddelden in functie 

van de hoeveelheid.  De LS berekenen dus enkel een gemiddelde prijs met een 

standaardafwijking.  Het zijn ook gewogen gemiddelden voor de hoeveelheden.  Via AMIS 

suikerprijzen, zijn de prijzen en afwijkingen medegedeeld aan de EC.  Deze berekent dan opnieuw 

de gewogen gemiddelden op basis van alle prijzen en hoeveelheden.  In de praktijk komt dit neer 

op een gemiddelde prijs bepaald door DE en FR.  De export is uitgesloten.  De prijs wordt 

medegedeeld enkel voor witte suiker en kristalsuiker (niet de speciale suikers) en enkel de 

verkoop van suiker in bulk of meer dan 800 kg.  Er is een uitzondering voor de operatoren die 

meer dan 60 % van de verkoop doen in zakken met een kleiner gewicht (> 10 kg).  Hiervoor 

worden ook de prijzen medegedeeld.  De prijs is deze zonder btw en zonder transportkosten.  

Een aankoopprijs is medegedeeld door de aankopers van industriële suiker. De invulformulieren 

van de LS bevat gegevens voor de lopende maand en voorspellingen voor de volgende 3 

maanden zowel voor de producenten als de aankopers.  De LS delen eveneens het aantal 

fabrikanten mede die tussenkomen in de prijs (essentieel voor het betrouwbaarheidsniveau).   
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Bespreking: 

Belangrijkheid van het behoud van een prijzen notificatiesysteem: 

 Vele LS hebben het belang van dit behoud ondersteund  
 Er moet snel werk gemaakt worden van een kader, rekening houdende met de 

wijzigingen ten gevolge van het einde van de quota’s. 
 Een extra administratieve last moet vermeden worden en het systeem kan 

vereenvoudigd worden.  
 Bepaalde LS wensen een identieke balans voor de isoglucose, andere zien hier echter niet 

het nut van in.  Er wordt in bepaalde LS een verhoging van de hoeveelheden isoglucose 
voorzien.  EC ziet echter niet het nut in om nu een isoglucose balans in te voeren terwijl 
die er vroeger niet was.  Bovendien zijn er buiten isoglucose nog vele andere producten.  
De isoglucoseprijs is trouwens sterk gelinkt aan deze van granen en betreft het een zeer 
kleine markt. 

 Bepaalde LS vinden dat men zich moet baseren of ten minste rekening houden met een 
licentiesysteem om de import te kunnen opvolgen.  EC is hier geen voorstander van want 
weinig effectief en kostelijk.  

Suikerprijs EPA/EBA: 

 Deze prijs is berekend en gebaseerd op de declaraties bij de douane.  De gegevens zijn 
beschikbaar volgens de oorsprong van het product, de bestemming, de hoeveelheden en 
de prijs (CIF).  Deze prijs is dus iets anders berekend dan de Europese prijs.  Deze prijzen 
volgen echter de Europese prijzen.  En voor ruwe suiker heeft de EC de wettelijke 
verplichting om één prijs te maken samengesteld uit de prijs voor ruwe suiker voor 
raffinage en deze voor consumptie.  Bepaalde LS zijn van mening dat deze info in 
rekening zou moeten gebracht worden in de balans. 

Representativiteit  van een Europees prijzen monitoring systeem: 

 Niet alle suikers zijn in het actuele prijzen notificatiesysteem voor suiker in rekening 
gebracht.  De Europese prijzen vertegenwoordigen gemiddeld 850.000 t/maand of 10 Mt 
per jaar op een totaal van 17 Mt (isoglucose hoeveelheden inbegrepen) of een 
representativiteit van 70 %.  Van de  industriële suiker zijn voor 600.000 t notificaties 
ontvangen voor een markt van 800.000 t. 

 Wat moet er in de toekomst gebeuren om een onderscheid te kunnen maken tussen 
“food” en “non food” suiker als er enkel suiker is op de markt.  Deze vraag blijft open. 

 EC concludeert een consensus tussen de LS om een notificatiesysteem voor prijzen te 
behouden.  Er moet echter gekeken worden wat nog moet genotificeerd worden en 
behouden blijven gezien dergelijk systeem ook geld kost. 

 

4. UITWISSELING VAN GEDACHTEN BETREFFENDE 
TOEPASSINGEN TE VOORZIEN IN HET POST 
QUOTUM TIJDPERK, MET NAME PRODUCTIE EN 
VOORRAAD NOTIFICATIES 

EC heeft een kort overzicht gegeven van de aanpassingen die moeten gebeuren aan de Europese 

regelgeving voor de suiker post quotum periode.  EC wil zoveel mogelijk maatregelen 
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vereenvoudigen en voor zover het kan overdragen naar de horizontale wetgeving.  Op dit 

moment zijn er geen concrete voorstellen van de EC. 

Discussie: 

 Belang van de discussies in het suikercomité: De verschillende voorzieningen in de 
specifieke sectoren en ook besproken in de horizontale comités moeten op zijn minst 
ook in de sectoriële comités worden besproken met de sectoriële experten.  EC heeft 
gemeld dat deze discussies volgende maand zullen plaatsvinden, niettegenstaande al 
bepaalde discussies plaats vonden in de horizontale comités. 

 Vereenvoudiging van de notificatie van voorraden, productie,…: Er moet ook aan de 
controle gedacht worden en er kan in die context niet altijd vereenvoudigd worden 

 Afschaffing van akkoorden: Wat is de wettelijke basis om informatie op te vragen van 
verwerkers en producenten indien er overgegaan wordt naar een vrijwillig systeem.  
Bepaalde marktdeelnemers zullen informatie doorgegeven en andere niet.  Er moet 
verzekerd worden dat  de nodige informatie wordt bekomen. 

 

5. VOORSTELLING VAN DE SUIKER CONCESSIES IN DE 
VRIJHANDELSAKKOORDEN 

 

De voorspellingen van de EC voor de volgende 20 jaar zijn de volgende: De consumptie zal 

lichtjes dalen , de import zal stabiel blijven (2 Mt), de producenten zullen veel concurrentiëler zijn 

en de Europese markt zal minder onderhevig zijn aan de wereldmarkt.  EC heeft vervolgens een 

snelle presentatie gedaan van de lopende akkoorden en mogelijke akkoorden in de toekomst: 

 Top EU-CELAC: Er zijn ontwikkelingen.  Chili: akkoord over het feit dat er een nood is aan 
een werkgroep betreffende de modernisering van FTE.  Mexico is geïnteresseerd in de 
suiker. 

 Mercosur: Interesse.  Risico voor zeer grote volumes. 

 Cuba: Nieuw mandaat om het akkoord te moderniseren gezien de verandering van het 
regime.  Geen commerciële concessies voorzien. 

 VSA: EU is vragende partij om te exporteren naar VSA 

 India: Onderhandelingen zijn in een impasse 

 Thailand: Zou zich volgende keer kunnen bevinden in de kolom TRQ 
 Vietnam: lopende onderhandelingen.  Defensieve interesse, dus gelimiteerde TRQ’s 
 Filipijnen: Als de zaken versnellen zal het mandaat klaar zijn 

 Nieuw Zeeland en Australië: Gebruik van CXL quota.  Als een ALE wordt besproken met 
Australië, dan moet ook suiker besproken worden. 

 Japan: EU hoopt om suiker en verwerkte producten met suiker te kunnen exporteren 

Discussie: 

 Opgepast voor de oorsprong regels 
 FR wenst dat 4 tarieflijnen betreffende de ruw suiker niet bestemd voor raffinage uit de 

onderhandelingen blijft 
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6. GEVOLGEN VAN EINDE VAN QUOTA PRODUCTIE 
VOOR SUIKERRIET RAFFINAGE 

UK heeft het resultaat van een studie gepresenteerd over de import van ruwe suiker voor 

raffinage.  Op dit moment is de CXL suikerprijs tussen 150 en 200 EUR/t en onder de 

wereldmarktprijs.  Er is eveneens een invoerrecht van 98 EUR/t.  Tot nu toe waren er geen 

problemen voor de raffinage bedrijven aangezien de prijs steeds hoger was voor quotum suiker.  

Na het afschaffing van de quota’s zal het verschil tussen de Europese en wereldmarktprijs 

verminderen.  Het gebruik van CXL suiker zal niet meer rendabel zijn en de import van ruwe 

suiker na 2017 zal verminderen (tot 40 %).  De raffinage bedrijven lijden ook aan overcapaciteit.  

Na de hervorming van 2006 verwachtte men een verhoging van de import.  Deze is echter 

minder verhoogd dan verwacht.  In 2017 zal de import op 1/3 van de raffinagecapaciteit vallen.  

De marge van de raffinage bedrijven wordt onhoudbaar.  Als men het invoerrecht van 98 EUR/t 

afschaft, zou de marge terug positief worden.  In de post quotum periode zou de prijs voor 

witte suiker markt gedreven zijn terwijl deze van de  raffinagesuiker bepaald door politieke 

beslissingen die in het verleden zijn genomen. 

Discussie:  

Meerdere LS hebben zich positief uitgesproken betreffende het behoud of niet van de 

importheffing van 98 EUR/t. 

7. AOB 
Privé opslag: 

 

Er heeft opnieuw een discussie plaatsgevonden betreffende de mogelijkheid om privé opslag te 

kunnen gebruiken.  De conclusies van de EC w aren dezelfde als in de vorige GREX 

vergadering.  Meerdere LS hebben gevraagd om de modaliteiten voor de uitvoering van privé 

opslag in de GREX te bespreken of in het suikercomité en niet enkel in het comité voor 

horizontale aangelegenheden.  EC meldt dat de horizontale modaliteiten moeten worden 

besproken in het comité voor horizontale aangelegenheden. 

 

Doelstelling van de expertgroep voor de toekomst van de suikermarkt: 

 

EC is teruggekomen op de initiële doelstellingen van deze expertgroepen.  In eerste instantie 

moeten de problemen en hun gevolgen voor alle operatoren van de suikersector worden 

beschouwd.  De doelstelling hierbij is om een markt analyse te doen en geen 

beleidsaanbevelingen. 

Bepaalde LS stellen echter deze marktanalyses in vraag als er geen enkele actie of aanbeveling 

volgt.  Men moet een manier vinden om de analyses om te zetten in de praktijk.  De 

doelstellingen van deze expertgroep is om een diepgaande analyse te doen van de situatie in de 
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suikersector om tenslotte een politiek debat te houden nadat de oorzaken gekend zijn.  Wat is 

dan de toekomst van de groep?  Naar welk resultaat willen we gaan?  Gaat het enkel over het 

mededelen van louter cijfers? 

 

VOLGEND  BEHEERSCOMITÉ: 30 JULI 2015  

VOLGEND SPECIAAL COMITÉ SUIKER: 29 OKTOBER 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. 

CELAC: Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

CIF prijs: Prijs van het product inclusief de kosten, verzekering en transport tot in de haven van 

eindbestemming. Het is de suikerprijs aan de grens van het importerend land voorafgaand de 

betalingen van alle importheffingen. 

CXL-lijsten: lijsten met tariefcontingenten van de EU, 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.  In het Frans: ALE: Accord de Libre Echange 

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 

Mercosur of Mercosul (in het Spaans: Mercado Común del Sur, Portugees: Mercado Comum do 

Sul, Guaraní Ñemby Ñemuha, Nederlands: Zuidelijke Gemeenschappelijke Markt) is een douane-

unie tussen Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela. Mercosur werd opgericht in 

1991. Het doel van de organisatie was om vrije handel en vrij verkeer van goederen, personen en 

kapitaal te bevorderen 

Mt: miljoen ton 
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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 

 

 


