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VERSLAG  

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

Voorzitter: EU-Commissie – AGRI C4 

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

Onderwerp: BC suiker van 24/09/2015 

 

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

1.1 MARKTSITUATIE (WERELD+EU) 

1.1.1. Wereldmarktprijzen 

- Witte suikerprijs (Londen nr. 5- termijncontracten) op 22 september 2015 = 305,6 €/ton  

- Ruwe suikerprijs (New York nr. 11- termijncontracten) op 22 september 2015 = 215,0 €/ton 

- White premium: 100 $/t. 

- Wisselkoersen op 22 september 2015:  1 € = 1,116 $ (1,151 $ op 25/08/15)  

      1 € = 4,48 BRL (4,06 BRL op 25/08/15) 

Er is zeer weinig beweging betreffende de suikerkoers.  Er is een lichte stijging voor de koers 

van ruwe suikerprijs.  Dit is o.a. te verklaren door de volgende redenen: 

 Verdere depreciatie van de Braziliaanse munt : de Braziliaanse operatoren exporteren 

suiker tegen dollars.  De Braziliaanse munt is het laagste in 30 jaar t.o.v. de dollar. 

 Situatie in Brazilië, India en Thailand 

 Grote suikeroverschotten op de wereldmarkt (meer dan 80 Mt witte suiker).  De 

productie voor 2014/2015 is zeer hoog, een 5 de campagne met een overschot.  De ratio 

voorraad/consumptie is 40 %.. 

 Lage olieprijzen 

1.1.2. Wereldmarktnieuws 

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

2014/2015 (Mt ruwe suiker):  

 productie consumptie Surplus/tekort 

Czarnikov 187,1 184,1 3,0 

ISO 173,8 169,4 3,4 

Kingsman 182,6 179,2 3,4 
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USDA 174,3 170,6 0,3 

F.O. Licht 182,6 178,7 2,1 

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

2015/2016 (Mt ruwe suiker):  

 productie consumptie Surplus/tekort 

Czarnikov 186,0 187,7 -1,7 

ISO 170,9 173,4 -2,5 

USDA 173,4 173,4 -3,8 

Kingsman   - 3,2 

Eerste campagne met een tekort sinds 5 jaar. 

Voor 2016/2017 voorziet ISO een tekort van 6,2 Mt.  De productie zal stabiel blijven maar de 

consumptie zal verder stijgen. 

- Brazilië: 

Lopende campagne: 590 Mt gemalen suikerriet (20.000 t meer ten aanzien van vorige campagne); 

30 Mt suiker; 27,7 md l ethanol (1.6 md t meer ten aanzien van vorige campagne).  650 Mt 

gemalen suikerriet voor het hele land. 

- Thailand: 

Record productie van 11,7 Mt suiker voor periode 2013/2014, 11,1 Mt voor periode 2014/2015 en 11 

Mt voor periode 2015/2016. 

- Indië: 

Het ministerie heeft een exportverplichting vastgelegd van 4 Mt suiker voor periode 2015-2016 

om tenslotte de interne voorraden die 10 Mt bedragen te verminderen.  Ook wenst het ministerie 

de landbouwers te ondersteunen met de terugbetalingen (grote achterstand).  Tijdens de laatste 

2 campagnes zijn er maar resp. 2 en 1 Mt uitgevoerd niettegenstaande de exportsteun.  De 

doelstelling van 4 Mt te exporteren is moeilijk te bereiken.  Een productie van 25 tot 29 Mt is 

volgens de experten bereikt voor de periode 2015-2016.  De schattingen zijn naar beneden 

bijgesteld.  El Nino heeft neerslagtekorten gecreëerd, met name in Indië ( -14 % in de moesson 

periode).  De consumptie is geschat op 25 Mt.  Er is dus een risico op tekorten voor de periode 

2016-2017.  Indien India de hoge suikervoorraden wil behouden, zal ze dus haar exportbeleid 

moeten herbekijken. 

- China: 

China is één van de weinige landen die de suikerprijs ondersteunt en blijft ook een belangrijke 

bestemming voor suikeroverschotten op de wereldmarkt.  In 2015 is er 4,5 Mt suiker 

geïmporteerd in China en 4,7 Mt import is verwacht in 2016.   
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1.1.3. EU-markt 

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: 53 % of 37.359 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. 

Uitvoer binnen quotum 2014/2015: 

• Deze zullen tijdens het volgende beheerscomité worden voorgesteld.  

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

EUR/t 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 

Witte suiker 422 414 419 417 419 414 414 

Verkoop industriële 

suiker 

314 299 316 297 287 278 296 

Aankoop 

industriële suiker 

365 358 437** 341 340 357 320 

Import ruwe suiker 

uit ACS* 

385 408 488 413 481 382 420 

Import witte suiker  410 404 400 411 397 392 407 

 

* 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.  
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 ** De aankoopprijs voor industriële suiker: deze sterke waarde is ten gevolge van één enkele 

verkoop tegen een zeer hoge prijs in één van de LS.  

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

Minimale geobserveerde prijs voor witte suiker: Februari 2015, zijnde 414 €/t 

Kingsman heeft significant hogere prijzen onthuld voor de leveringen van witte suiker voor de 

volgende campagne: 465 tot 515 €/t.  Gezien de vertraging van mededelingen van de suikerprijs 

zal deze stijging pas waarneembaar zijn vanaf de maand oktober.  COM schat dat het actuele 

prijsniveau niet uitzonderlijk is.  COM heeft van verschillende gebruikers de klacht ontvangen dat 

ze niet in staat zijn om suiker aan te kopen.  COM vindt dat de voorraden suiker binnen quotum 

te laag zijn en er wordt verwacht dat die nog zullen verminderen.  COM volgt de situatie 

nauwgezet op (nieuwe productie en export). Ze zal zien of er maatregelen moeten genomen 

worden teneinde een vergelijkbare situatie te vermijden zoals voor de campagne 2010-2011 en 

een prijsexplosie.  

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

2014/2015 (certificaat-aanvragen t.e.m. 23 september 2015): 

• NON-ACS:        86.226,220 ton aangevraagd, 

• ACS:   2.039.835,899 ton aangevraagd, 

• ACS-MOL:          644.389,297 ton aangevraagd, 

• ACS-NON-MOL:      1.395.446,602 ton aangevraagd. 

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

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

Licenties EPA/EBA: Het gecumuleerde aantal (2.126.062 t) en is een waarde die zicht bevindt 

tussen de 2 laatste campagnes.   

Origine: 18% Mauritius, 14 % Swaziland , 13 % Mozambique, 11 % Fiji, 9 % Soedan, 9 % Zimbabwe 

Bestemming: 27 % UK, 17 % DE, 13 % PT, 10 % IT en 10 % RO. 

Preferentiële invoer: TRQ (ton witte suiker equivalent): 

2014/2015 (certificaat-aanvragen t.e.m. 23 september 2015 in tel quel): 

CXL suiker: 147.037,954  t (of 22 % van 676.925 t) 
Balkan suiker: 179.720,134 t (of 90 % van 200.000 t) 
Moldavië: 7.875 t van de beschikbare 34.000 t in 2015 
Peru: 394 t van de beschikbare 23.320 t voor 2015 
Colombia: 23.559 t van  de beschikbare 65.720 t voor 2015 
Panama: 0 t van de beschikbare 12.720 t in 2015 
Centraal Amerika: 110.486 t van de beschikbare 159.000 t in 2015 
Oekraïne: 18.418 t van de beschikbare 20.070t suiker in 2015; 237 t isoglucose van de beschikbare 
10.000 t in 2015. 
Producten met meer dan 70 % suikergehalte: 140 t van de beschikbare 62.000 t in 2015. 
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Fysieke invoer 

De import voor de campagne 2014-2015 heeft 2.151.000 t bereikt in juli 2015 en minder dan de 2 

vorige campagnes met oorsprong: 77 % EPA/EBA, 9 % Midden Amerika, Colombia en Peru, 6 % 

Balkanlanden en 3 % vanuit Brazilië. 

Fysieke uitvoer 

De export voor de campagne 2014-2015 heeft  1.150.000 t bereikt en hoger dan de 2 laatste 

campagnes. 

Voorraad  

De voorraden stijgen eind april tot 5,295 Mt en 650.000 t minder dan in dezelfde periode van de 

vorige campagne (inschatting COM, 2 LS ontbreken). 

COM herhaalde dat in juli, augustus en september de suikerhoeveelheden komende van 

productie van de volgende campagne gespecifieerd moeten worden in de mededelingen van de 

voorraden. 

Balans 

Een nieuwe balans zal tijdens het volgende beheercomité suiker worden voorgesteld.  COM heeft 

ondertussen de situatie voorgesteld betreffende het de “overdracht van BQ naar Q suiker.  COM 

schat in dat 2,556 Mt (BE: 88.685,3 t) zal overgedragen worden naar de volgende campagne.  

Bepaalde LS hebben hun overdracht nog niet medegedeeld maar COM verwacht een overdracht 

van 2,956 Mt.  Deze vermindering zal een effect op de finale voorraden hebben. 

Volgens JRC (Ispra) zijn de rendementsvoorzieningen van suikerbieten van de meerderheid van 

de LS het gemiddelde van de 5 laatste campagnes met uitzondering van PL < 4%, ES en SE (> 4%). 

1.3 UITWISSELING VAN GEDACHTEN EN MENINGEN BETREFFENDE 
HET WERKDOCUMENT DIE DE REPRESENTATIEVE PRIJZEN EN 
BEDRAGEN VAN DE BIJKOMENDE INVOERRECHTEN VAN 
MELASSE IN DE SUIKERSECTOR VAN TOEPASSING VANAF  1 
OKTOBER 2015. 

Sinds de wijziging van de basiswetgeving en de nieuwe GMO (R1308/2013) is de COM niet meer 

verplicht om dit document voor te leggen aan de LS voor een stemming in het comité.  Het 

document wordt daarom ter inlichting voorgelegd.  De representatieve prijzen zijn voldoende 

hoog en de bijkomende invoerrechten moeten niet toegepast worden.  De invoerrechten 

vervallen ook. 

VOLGEND  BEHEERSCOMITÉ: 29 OKTOBER 2015  

VOLGEND SPECIAAL COMITÉ SUIKER: 29 OKTOBER 2015 

 

 

 

 



VERSLAG: Beheerscomité suiker 24 september 2015 

 

6 
www.vlaanderen.be/landbouw 

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 

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 

 

 


