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TS-participatie: vergaderingen in zicht

7
Kort geoogst

“Van boer tot bord”-
strategie
3

Brazilië: President Bolsonaro stelt voor om het ethanolgehalte in benzine te verlagen. Volgens het Brazili
aans persagentschap Agencia Estado beweert de president dat
ethanol benzine duurder maakt aan de pomp. Over het voorstel,
waartegen suikerfabrikanten zich zullen verzetten, moet met alle
belanghebbenden worden onderhandeld.
Polen: suikerproductie op het hoogste peil sinds drie
jaar. De Poolse vereniging van suikerproducenten (zeventien suikerfabrieken - vier suikergroepen) verwacht een productie
van ongeveer 2,26 miljoen ton suiker tegenover 1,99 miljoen ton
vorig jaar. De stijging is te danken aan een hoger suikergehalte van
de bieten (+1,5%) en een areaaltoename. De suikerproductie vertegenwoordigt ongeveer 0,13% van het Poolse BBP.
Verenigd Koninkrijk: British Sugar verhoogt bietenprijzen met 33% in 2022. De National Farmers’ Union
(NFU) en British Sugar hebben een akkoord bereikt over een prijs
stijging in het kader van een eenjarig contract vanaf 2022. Sommige telers stoppen evenwel met de teelt van bieten als gevolg van
bodemschade, ziekten, logistieke problemen en lage prijzen.

2
Voorzitters-

De Britse bietentelers kampen bij het begin van de
campagne met een tekort aan vrachtwagens. Het is
daardoor mogelijk dat de telers hun eigen tractoren en aanhangwagens zullen moeten gebruiken om hun oogst naar de fabriek te
brengen tijdens de campagne, omdat er in het hele land een tekort
aan vrachtwagenchauffeurs is. British Sugar stuurde een waarschuwing toen de campagne medio september begon.

fakkel CBB
doorgegeven

Frankrijk: Tereos gaat milieusaneringsmaatregelen op
de Schelde financieren na een industrieel ongeval dat in
april 2020 grote verontreiniging heeft veroorzaakt, aldus de Franse
krant 20 Minutes. Een van de maatregelen is het herstel van tien hectare aan de oevers van de Schelde om opnieuw gebieden te creëren
die gunstig zijn voor de voortplanting van vissen.
Frankrijks grootste suikergroep Tereos waarschuwt voor
stijgende energiekosten. Na de sterke stijging van de aardgas- en elektriciteitsprijzen heeft Tereos zijn klanten in augustus laten
weten dat de brandstofprijzen gevolgen hebben voor de suikerver
werking in Europa en de productiekosten aanzienlijk zullen toenemen.
De Franse opbrengsten zijn met 6% gedaald ten
opzichte van het vijfjarig gemiddelde 2015-2019 volgens
de plantersvereniging CGB, wat in combinatie met een kleiner
areaal zou resulteren in een suikerproductie van 4,2 miljoen ton in
2021. Volgens de vereniging WVZ zou de Duitse productie van witte
bietsuiker 4,38 miljoen ton bedragen (4,10 miljoen ton vorig jaar).
Wit-Rusland: de bietenoogst zou 5% boven het ge
middelde van de laatste vijf jaar liggen aldus het
Wit-Russische ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening.
Verwacht wordt dat Wit-Rusland ongeveer 38% van de binnenlandse suikerproductie zal exporteren.
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EDITO
Voorzitterschap CBB: Marcel Jehaes geeft de fakkel door aan Jef Cleiren
Op 29 september heeft het Bureau Jef Cleiren verkozen tot nieuwe voorzitter van CBB. In dit hoofdartikel brengen de
aftredende voorzitter, Marcel Jehaes, en zijn opvolger u respectievelijk hun laatste en eerste boodschap.

D

it is het moment om hier mijn laatste lijnen te schrijven, want mijn mandaat als voorzitter
van de CBB loopt ten einde. De fakkel die mij vier jaar geleden werd toevertrouwd door
Mathieu Vrancken ligt nu in handen van Jef Cleiren.
Ik kan u alleen maar geruststellen. Jef beschikt niet alleen over de onmisbare kwaliteiten
(verenigend, dynamisch en doelgericht) om de CBB te leiden en alle Belgische planters overal
doeltreffend te vertegenwoordigen. Hij is daarnaast ook perfect tweetalig, beschikt over een
lange syndicale ervaring en kent de Belgische bietenwereld door en door.
Om op deze laatste vier jaar terug te komen, zal ikzelf alvast een aantal sterke en nuttige lessen
voor de toekomst onthouden. Primo was er het eerste postquotum-voorzitterschap, of, beter
gezegd, de onvoorbereide en onbeschermde intrede in het contractuele systeem. Het resultaat
is helaas dramatisch voor de inkomsten uit de bietenteelt in heel Europa, met talrijke
fabriekssluitingen en grote suikergroepen die in moeilijkheden verkeren, maar zich redden door
hun diversificatie-activiteiten. Moeten we wanhopen? Neen, want onze drie Belgische
landbouwministers hebben dit begrepen en onze vraag om suiker te mogen indelen bij de
landbouwproducten die in aanmerking komen voor overheidsinterventie om het hoofd te
bieden aan de prijsdaling vanaf 2018 bij de Europese Raad verdedigd. We zijn er net niet in
geslaagd omdat slechts vier landen (Frankrijk, Polen, Duitsland en België, de belangrijkste
producenten) dit verzoek steunden. Ik ben ervan overtuigd dat we dit in een andere vorm
kunnen bereiken met meer bondgenoten, suikerfabrikanten met een meer realistische kijk op
de zaak, een intensievere Europese lobbying en vooral effectievere communicatiemiddelen. Op
die manier kunnen wij de suikerprijs stabiliseren en van de suikerbieten weer een aantrekkelijke
en rendabele vaste waarde maken. De regulering van de landbouwmarkten is geen instrument
uit het verleden, maar een noodzaak om te zorgen voor een duurzamere voedselsoevereiniteit
met doeltreffende sanitaire normen.
Als tweede les zal ik uw bereidheid onthouden om te investeren in de industriële verwerking
van bieten. De ervaring met COBT, de omzetting van een eerste schijf van de obligaties SOPABE-T
in aandelen Südzucker en de gehechtheid van de Iscal-planters aan hun participatievennootschap
SOPABE, tonen aan dat u nog gelooft in de suikerbietteelt op langere termijn, maar dat hiervoor
een gedeeltelijke of zelfs volledige verwerving van uw suikerfabrieken nodig is.
Als derde en laatste les zou ik de aandacht willen vestigen op de zorg van onze ministers van
Landbouw om doeltreffende, economische en rendabele oplossingen te vinden voor de
bescherming en het beheer van de bieten tijdens de groeiperiode. Na door sommigen ten
onrechte te zijn gestigmatiseerd met fundamentalistische redeneringen, beginnen wij nu te
worden gehoord en zelfs verdedigd. De vergelingsziekte in Frankrijk, die door haar spectaculaire
karakter ook verband houdt met de opwarming van de aarde, heeft de relevantie van onze
argumenten aangetoond. Natuurlijk moeten we de Europese autoriteiten, die selectief doof
zijn, nog overtuigen. Wat het onderwerp ook is, het logge Europese schip heeft tijd en ruimte
nodig om van koers te veranderen en terug te keren naar meer pragmatisme. Dat is veel werk
voor mijn opvolger, alleen al voor de onderwerpen die ik net noemde.
Tot slot wil ik iedereen bedanken die mij tijdens deze zeer turbulente periode zijn vertrouwen
heeft geschonken (het liep allesbehalve van een leien dakje), maar ik wil in het bijzonder mijn
erkentelijkheid betuigen aan al diegenen die mij tijdens mijn mandaat van dichtbij en van veraf
hebben geholpen. Ik hoop dat ik mijn steentje heb bijgedragen aan de
wederopbouw van de suikerbietensector en weet zeker dat Jef het
nog beter zal doen.

■

it is het moment om mijn eerste zinnen in De Bietplanter neer te schrijven, nu ik het CBB-voorzitterschap
overneem. Allereerst wil ik degenen danken die mij hebben verkozen om aan het hoofd van de Confederatie
te staan en alle Belgische suikerbietplanters te vertegenwoordigen. Ik wil Marcel Jehaes bedanken voor het werk
dat hij heeft verricht onder zeer moeilijke syndicale- en marktomstandigheden. Ik beloof dat ik in zijn voetsporen zal
treden en die van onze voorgangers aan het hoofd van CBB.
In dit eerste hoofdartikel zal ik het kort houden. Ik moet me nog meer verdiepen in allerlei nationale en Europese
dossiers, dus mijn avonden zullen goed gevuld zijn. Een van mijn belangrijkste doelstellingen die me na aan het
hart ligt, is het vormen van een efficiënt en hecht team, zowel binnen het Bureau als bij de CBB-équipe, om niet
alleen een grotere rentabiliteit, maar ook een duurzaam inkomen uit bieten te bereiken. Het is een strijd die op
verschillende niveaus moet worden gevoerd.

In de eerste plaats die van de teelttechnieken en de zaden. Op basis van de ervaring en de knowhow van het KBIVB
moeten we ervoor zorgen dat het verdwijnen van verschillende fytoproducten die van cruciaal belang zijn voor de
bietenteelt, niet leidt tot het verdwijnen van een doeltreffend instrumentarium voor de planter. Hier moeten
duurzaamheidsoverwegingen worden verzoend met economische eisen. Vervolgens moeten we blijven werken
aan de relatie tussen planters en fabrikanten, en vooral moeten we de suikerverwerkers bewust maken van de
lokale verankering van onze industrie en onze teelt. In dit verband lijkt het mij van essentieel belang de rol van
onze participatieverenigingen SOPABE en SOPABE-T te versterken om de banden tussen de suikerbietentplanters
en suikerfabrikanten te consolideren.
Tot slot mogen we de kwaliteiten van bieten op het gebied van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen
niet vergeten. Niet alleen moet onze sector attent zijn voor de bedreigingen die uit het beleid op dit gebied
kunnen voortvloeien, maar wij moeten ook bereid zijn deel te nemen aan de initiatieven die op dit gebied worden
genomen en de kansen te grijpen. Dit zijn de grote lijnen van mijn, of liever gezegd onze zorgen die ik met het hele
CBB-team wil verdedigen. Ik zal de komende weken de tijd nemen om velen van u te
ontmoeten en zal later zeker dieper op deze verschillende uitdagingen ingaan.

■

Jef Cleiren, Voorzitter van de CBB

Wie is Jef Cleiren?
De nieuwe voorzitter is geboren in 1958, in Lillo (provincie Antwerpen), als jongste telg
en enige jongen in een gezin met 5 kinderen. Het bedrijf van zijn ouders wordt
onteigend voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. Daarop besluiten ze in 1963 te verhuizen naar PetitHallet in Waals-Haspengouw. Jef volgt hierdoor alle studies in het Frans en is perfect tweetalig.
In 1982, na zijn legerdienst, neemt hij het familiebedrijf over, met zowel akkerbouw als veeteelt. In datzelfde
jaar levert hij ook voor de eerste keer bieten aan de Tiense Suikerraffinaderij. Vrij recent zette hij de veeteeltactiviteit stop, verkocht de oude boerderijgebouwen en verhuisde naar Hélécine, in Waals-Brabant, vlakbij de
taalgrens. Daar legt hij zich nu volledig toe op akkerbouw.
De nieuwe voorzitter heeft binnen de bietenorganisatie een ruime ervaring opgebouwd door de diverse
verantwoordelijkheden die hij opnam. Hij is sinds jaren lid van de Raden van Bestuur van de Fédé-RT en van
het Coördinatiecomité Haspengouw. Vanaf 2016 was hij ook genodigde binnen het CBB-Bureau.
Jef zetelt daarnaast in de Raad van Bestuur van SOPABE-T en vertegenwoordigde de participatievennootschap
drie jaar lang in de toenmalige Raad van Bestuur van de nv Tiense Suikerraffinaderij. Door zijn voorzitterschap
van de CBB legt hij zijn mandaat neer als voorzitter van het Fabriekscomité van Tienen, een opdracht die hij
jarenlang uitoefende.

■

Naast de drukke activiteiten op het eigen bedrijf en in de diverse geledingen van het bietensyndicaat, vindt
de kersverse CBB-voorzitter ontspanning in tuinieren en het volgen van sport.

Marcel Jehaes
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ACTUALITEIT
Geen landbouw zonder onderzoek en innovatie
Het Europees platform “Agriculture & Progress” stelt een
reeks aanpassingen voor aan de doelstellingen die de
Commissie met haar nieuwe groene strategie “van boer
tot bord” voor de landbouwsector wil bereiken.

Een realistische GBM-reductie
De voorgestelde streefcijfers voor de vermindering van het gebruik van
meststoffen en bestrijdingsmiddelen zullen een grote impact hebben
op de duurzaamheid van de landbouwbedrijven. De haalbaarheid
ervan moet dus grondig worden geanalyseerd en ze kunnen in dit
stadium niet bindend zijn. Een realistische en pragmatische aanpak van
de meest gevaarlijke plagen en ziekten is nodig om mislukte oogsten te
voorkomen. Agriculture & Progress onderstreept met name het belang
van een zaadbehandeling die de noodzaak van na-opkomsttoepassingen vermindert en die moet worden geëvalueerd in
vergelijking met andere praktijken.

Belangstelling voor nieuwe
selectietechnieken
Het Platform dringt ook aan op een dringend, pragmatisch en werkbaar
regelgevingskader voor nieuwe genoomtechnieken (NBT’s) dat zowel
tegemoetkomt aan de noodzaak van een hoog niveau van bescherming
van de gezondheid van mens en dier en van het milieu, als aan de
noodzaak om innovatieve technieken aan te moedigen. Het is van
mening dat het voorzorgsbeginsel geen belemmering mag vormen om
te profiteren van de wetenschappelijke vooruitgang en innovatie om
deze doelstellingen te bereiken.

Zorgen voor een gelijk speelveld
Agriculture & Progress roept de Commissie op regelgevende maat
regelen voor te stellen om ervoor te zorgen dat de EU-productienormen
worden nageleefd voor ingevoerde producten, niet alleen wat betreft
de maximumwaarden voor residuen in deze ingevoerde producten,
maar ook voor de inputs die worden gebruikt bij de productie van de

gewassen die tot deze ingevoerde producten leiden. Indien de
Commissie aan ingevoerde producten niet dezelfde eisen stelt als aan
de EU, zal de agro-voedingssector van de EU een concurrentienadeel
ondervinden. Dit zal leiden tot hogere kosten voor de consument, zoals
wordt beoordeeld in het technisch verslag van het Gemeenschappelijk
Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie.

Agriculture & Progress is een Europees platform waar de
landbouwindustrie en de primaire voedselverwerkende industrie hun
krachten bundelen voor een duurzame landbouwproductie en de
samenleving en beleidsmakers antwoorden en suggesties aan de hand
doen om een duurzame landbouwproductie te waarborgen en de
belangrijke rol van innovatie in dit verband te laten zien. Agriculture &
Progress pleit voor de ontwikkeling van een degelijk regelgevingskader
dat een evenwicht garandeert tussen gezondheid, milieubescherming
en een landbouwproductie van hoge kwaliteit en tegelijk een adequaat
inkomensniveau voor de landbouwers waarborgt.

■

“VAN BOER TOT BORD”-STRATEGIE
Wat denken de bietplanters van de “van boer tot bord"- en "biodiversiteit 2030"- strategieën van de Commissie ?
CIBE zette onlangs haar standpunten op een rij rond de
aanpak van de Europese Commissie om tot meer duurzame voedselsystemen te komen. We geven deze in 11
punten weer.
1. De “van boer tot bord”- of F2F-strategie van de Commissie is gebaseerd op becijferde doelstellingen die door de Europese landbouw en
landbouwers tegen 2030 moeten worden bereikt. De vier belangrijkste
doelstellingen zijn: (1) een vermindering met 50% van pesticiden en
van het gebruik van de gevaarlijkste pesticiden, (2) een vermindering
van de nutriëntenbelasting (een vermindering met 50% van het verlies
van nutriënten en een vermindering met 20% van het gebruik van
meststoffen), (3) ten minste 25% van de landbouwgrond in de EU voor
biologische landbouw, en (4) de doelstelling om 10% van het landbouwareaal te bestemmen voor landschapselementen met een hoge diversiteit.
2. In haar bijdrage aan de raadpleging over deze strategie in maart 2020
heeft CIBE er met name op gewezen dat arbitraire doelstellingen en termijnen onnodig, ongeschikt en niet haalbaar zijn, maar dat stimulansen
zoals snelle toegang tot nieuwe instrumenten en technieken (zoals
nieuwe veredelingstechnieken) en financiële steun voor de verbetering
van de duurzaamheid moeten worden bevorderd en toegepast. Meer in
detail heeft CIBE de vooruitgang gedocumenteerd die tot dusver is geboekt bij de vermindering van de inputs in de suikerbietteelt en haar
betrokkenheid bij de verbetering van goede praktijken, met sterke geloofsbrieven via haar EU-samenwerkingsverband voor de duurzaamheid van bietsuiker. CIBE benadrukte ook dat:
a. effectbeoordelingen, inclusief milieu- en economische effectbeoordelingen, moeten worden uitgevoerd voor alle besluiten die in de
F2F-strategie worden genomen;
b. de F2F-strategie en de herziening van de richtlijn betreffende het
duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen de kloof tussen
het snelle verlies aan werkzame stoffen en de beschikbaarheid en de
kosten van nieuwe instrumenten om gewasbescherming te garanderen, moeten aanpakken;
c. indien er doelstellingen worden opgenomen in de toekomstige "van
boer tot bord"-strategie, deze zorgvuldig moeten worden omschreven en beoordeeld in het licht van de beschikbaarheid van alternatieve instrumenten, pragmatisch en realistisch zijn en voor en door iedereen kunnen worden toegepast;
d. arbitraire kwantitatieve doelstellingen onnodig, onhaalbaar en misleidend zijn.

Geen misleidende argumenten aub
3. CIBE neemt nota van de eindeloos herhaalde argumentatie van de
Commissie, die grotendeels door NGO's wordt overgenomen, dat het
technisch verslag van het Joint Research Committee, dat gebaseerd is
op een modellering, de resultaten overschat en geen "effectbeoordeling als zodanig" is. Dit argument is om verschillende redenen volkomen
misleidend:
a. In de eerste plaats zijn bijna alle effectbeoordelingen die door de
Commissie op het gebied van het landbouw- of handelsbeleid van de
EU worden uitgevoerd, gebaseerd op een modellering (waarbij grotendeels gebruik wordt gemaakt van het CAPRI-model voor de landbouw) die inherent en in alle gevallen beperkingen met zich meebrengt en niet anders kan dan voorbijgaan aan sommige elementen
van de werkelijkheid. Daarom worden in dergelijke modellen doorgaans aanvullende gevoeligheidsanalyses opgenomen om deze beperkingen aan te pakken (bij de modellering van de jaarlijkse vooruitzichten voor de landbouwmarkten wordt rekening gehouden met de
verandering in het consumptiepatroon, bij effectbeoordelingen van
handelsovereenkomsten kunnen veranderingen in de wisselkoersen
worden geanalyseerd, enzovoort). In dit verband betreurt het CIBE
dat het JRC in zijn technisch verslag geen gevoeligheidsanalyse heeft
opgenomen waarin de mogelijke gevolgen van de Brexit zijn verwerkt. Dergelijke beperkingen beletten de Commissie echter niet om
al deze andere analyses als "vooruitzichten" of "effectbeoordelingen"
te beschouwen en er, ondanks hun inherente beperkingen, ruim over
te communiceren. Er is geen enkele reden om in dit specifieke geval
modellering als ongeschikt te beschouwen en niet in alle andere gevallen.
b. In de tweede plaats worden de bevindingen van het technisch verslag van het JRC (Joint Research Centre) bevestigd door alle andere
evaluaties die gebaseerd zijn op casestudies, empirische analyse of
andere modelleringsmethoden. Het is verontrustend dat de Commissie geen rekening houdt met deze andere studies die door academische instellingen of door de industrie zijn uitgevoerd.
c. In de derde plaats bevat het technisch verslag van het JRC een aantal

De realiteit is duidelijk: geen enkele innovatieve oplossing, of het nu gaat om GBM met een laag risico, nieuwe bio-actieve stoffen, ...zal
vóór 2028 op grote schaal beschikbaar zijn.
zeer optimistische veronderstellingen, met name wat betreft de penetratiegraad van nieuwe technologieën. De bevindingen ervan kunnen derhalve worden beschouwd als onderschat en niet als overschat. De realiteit vanuit het veld, de landbouwtechnische instituten,
de fytofarmaceutische industrie, de biocontrole-industrie en de veredelaars is duidelijk: geen enkele innovatieve oplossing, of het nu
gaat om GBM met een laag risico, nieuwe bio-actieve stoffen, nieuwe
variëteiten of nieuwe digitale apparatuur, zal vóór 2028 op grote
schaal beschikbaar zijn.
d. Ten vierde: als de reductiedoelstellingen in het JRC-model gepaard
gaan met gemiddelde veranderingen in kosten en opbrengsten, toegepast over de gehele periode, houden de auteurs in hun gevoeligheidsanalyse niet duidelijk rekening met bepaalde schokken, bijvoorbeeld als gevolg van de impact van mogelijke mislukte oogsten.
Dergelijke schokken zouden bijkomende uiterst negatieve gevolgen
hebben voor de productie op korte en lange termijn.
e. Ten vijfde is de bewering dat niets doen nog schadelijker zou zijn,
niet relevant: niemand roept op tot niets doen.

Aanvullende effectbeoordelingen dringend
nodig
4. Daarom roept CIBE de Commissie op een einde te maken aan deze
steriele argumentatie, verantwoording af te leggen voor haar voorstellen, met spoed alle aanvullende gevoeligheidsanalyses, aanvullende of
"alomvattende effectbeoordelingen" te verstrekken die zij nuttig acht,
en een transparant debat te openen, met name samen met academische instellingen die soortgelijke analyses hebben uitgevoerd.

De logica niet uit het oog verliezen
5. Feiten zijn niettemin feiten. CIBE merkt op dat alle studies en effectbeoordelingen over de gevolgen van F2F- en Green Dea-l doelstellingen
voor de EU-landbouw en EU-landbouwers de omvang van de uitdagingen bevestigen en tot vergelijkbare bevindingen leiden, waarvan in het
bijzonder voor akkerbouwgewassen: een aanzienlijke daling van de
opbrengsten en EU-productie, een belangrijke verslechtering van de
EU-handelsbalans, een stijging van de consumentenprijzen en een daling van de inkomsten van de landbouwers. CIBE kan niet anders dan
benadrukken dat de Europese suikerbietentelers nu al worden geconfronteerd met enorme uitdagingen en toenemende risico's bij de bescherming van hun gewas, met negatieve gevolgen voor de productie
en de kosten die zijn becijferd.
6. De productieverliezen zouden de netto-handelspositie van de EU
(uitvoer min invoer) met name voor granen en andere akkerbouwgewassen zodanig verslechteren dat dit niet alleen in eigen land enorme
gevolgen zou hebben in termen van voedselzekerheid en verlies van
concurrentievermogen, maar ook op de wereldmarkten en op de markten in landen die traditionele bestemmingen voor de uitvoer van de EU
zijn. Dit impliceert aanzienlijke en mogelijk destabiliserende gevolgen
voor naburige importerende derde landen.
7. In alle studies wordt voor de meeste landbouwproducten een aanzienlijke stijging van de EU-prijzen verwacht. Deze prijsstijgingen lijken
totaal onhoudbaar wegens de openstelling van de EU-markten voor de
wereldmarkten, maar ook gewoon omdat zij voor de EU-consumenten
(en detailhandelaren) niet houdbaar zouden zijn. De auteurs van het

technisch verslag van het JRC erkennen zelf hoe moeilijk het is om dergelijke grote prijsverschillen tussen de binnenlandse markten van de EU
en de wereldmarkten aan te pakken. Het is ook des te verbazingwekkender dat de consumentenorganisaties hun ogen sluiten voor deze
logische prijsontwikkelingen en de ongelijkheden die daaruit zullen
voortvloeien bij de toegang tot voedsel en deze tot een minimum beperken. Hoe kunnen deze verenigingen, gezien de reacties van vandaag
op de prijsstijging van sommige voedingsmiddelen, met name door de
consumenten, een dergelijke zienswijze toejuichen?
8. Als gevolg van de stijging van de kosten en de daling van de opbrengst zouden de inkomsten van de landbouwers voor bijna alle onderzochte produktencategorieën in zeer indrukwekkende mate dalen,
zoals wordt bevestigd in alle studies, ook die van het JRC.

Eerst zorgen voor gelijke spelregels
9. Gezien de schokken die deze strategieën voor de landbouwers en de
landbouwsector zouden betekenen, zou men denken dat de milieu-effecten ervan indrukwekkend zouden zijn. Maar dat is niet eens het geval. Wat de milieuvoordelen betreft, wordt in alle studies verwacht dat
de broeikasgasemissies van de landbouwsector zullen dalen, maar
meer dan de helft van deze voordelen, zo niet alles, zou verloren gaan
doordat de landbouwproductie naar derde landen wordt verplaatst
(koolstoflekkage) of doordat de koolstofvastlegging afneemt! Dit is op
zijn minst uiterst gênant. CIBE vindt het zeer zorgwekkend dat er tot nu
toe geen diepgaand debat tussen de EU-instellingen heeft plaatsgevonden over de gevolgen van deze koolstoflekkages en over de manier
waarop deze moeten worden aangepakt.
10. Concluderend kan worden gesteld dat deze strategie bij de belanghebbenden en de EU-instellingen grote bezorgdheid zou moeten wekken wat de voedselzekerheid van de EU, de rol van de EU op de wereldmarkten en de levensomstandigheden van de landbouwers in de EU
betreft. De redelijke weg vooruit is zeker niet om deze doelstellingen te
versterken door ze bindend te maken, maar om deze strategie te heroverwegen, om actie te ondernemen om ze realistisch, praktisch en effectief te maken voor boeren en samenleving. Het is tijd om andere
manieren te bespreken om ambitieuze doelstellingen op het gebied
van duurzaamheid en productiviteit in de landbouw te bereiken. De leden van het Europees Parlement mogen de landbouwers in de EU niet
in de steek laten: zij zijn het die het voortouw nemen, die handelen en
die de gevolgen van slecht beleid zullen ondervinden.
11. Tot slot herinnert CIBE aan de cruciale noodzaak van consistentie
van een "van boer tot bord"-strategie met het handelsbeleid van de EU:
het is van cruciaal belang dat overeenstemming wordt bereikt over ambitieuze en solide regels of "spiegelclausules" inzake duurzaamheid in al
onze handelsbetrekkingen om te zorgen voor voedselzekerheid, gelijke
concurrentievoorwaarden en eerlijke concurrentie voor de landbouwers in de EU, om het vertrouwen van de telers in het EU-handelsbeleid
van de 21e eeuw te herstellen en om achteruitgang en stopzetting van
met name de suikerbietenteelt in de EU te voorkomen. Over deze nieuwe regels moet overeenstemming worden bereikt voordat ambitieuze
doelstellingen op het gebied van de duurzaamheid van de landbouw in
de EU kunnen worden vastgesteld.

■
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“VAN BOER TOT BORD”-STRATEGIE
Europese Green Deal zou productiedaling in de hand werken
Meer dan een jaar na de publicatie van de strategie "van
boer tot bord" door de Commissie, is er nog steeds geen
officiële analyse van het effect van de aangekondigde
doelstellingen voor de landbouw om klimaatneutraliteit
te bereiken, zijnde:
- de verliezen van voedingsstoffen in de bodem verminderen;
- het gebruik van bestrijdingsmiddelen halveren;
- de toepassing van meststoffen beperken met 20%;
- het areaal biologische producten verdubbelen tot 25%;
- voedselverspilling verminderen.
Begin september heeft de universiteit van Kiel (Duitsland) een studie
gepubliceerd waaruit blijkt welke gevolgen de tenuitvoerlegging van
de strategie "van boer tot bord" zal hebben voor de Europese
voedselproductie en voor de toekomst van de landbouw. De conclusies
van de tot dusver gepubliceerde studies van universiteiten en waar
nemers wijzen alle in dezelfde richting en baren de sector zorgen.

Dalende landbouwproductie in EU en meer
invoer
Wat de productie betreft, zou de tenuitvoerlegging van de strategie
"van boer tot bord" leiden tot een sterke daling van de productie. De
auteurs van de studie uit Kiel vermelden een afname tot 20% voor
rundvlees, 6,3% voor melk, 21,4% voor granen en 20% voor
oliehoudende zaden voor de EU als geheel. Evenals andere studies
voorspelt de Duitse studie een sterke prijsstijging. De grootste
prijsstijgingen worden verwacht in de sectoren rundvlees, varkensvlees
en rauwe melk met respectievelijk 58%, 48% en 36%. In de plantaardige
sector zouden de prijzen toenemen met 15% voor groenten en fruit,

Wat de handel betreft, zijn de conclusies duidelijk. Als alle maatregelen
van de strategie "van boer tot bord" tegelijk worden uitgevoerd, zou de
EU van een netto-exporteur van granen en rundvlees veranderen in een
netto-importeur van deze producten.

Geen effect op klimaatverandering
Het Wetenschappelijk Comité Risicobeoordeling (GCO), dat bestaat uit
deskundigen in hun vak en deel uitmaakt van het Europees agentschap
voor chemische stoffen, heeft hierover een rapport gepubliceerd. Volgens
dit verslag zouden de Green Deal-maatregelen er inderdaad kunnen voor
zorgen dat de broeikasgasemissies van de landbouwsector in de EU met
ongeveer 28% afnemen. Maar de verwachte productieverlaging zou
leiden tot meer invoer (vooral van oliehoudende zaden, groenten, fruit en
vlees), waardoor circa 51% van de milieuwinst teniet zou worden gedaan
door een toename van de broeikasgasemissies in derde landen. De
conclusie luidt dat de "van boer tot bord"-strategie geen doeltreffende
strategie is om de klimaatverandering tegen te gaan.

Landbouworganisaties vragen debat op
basis van een impactanalyse
In een reactie op de studies verklaarde Christiane Lambert, voorzitter
van Copa (vertegenwoordiger van de Europese landbouworganisaties):
"De landbouwgemeenschap van de EU is klaar om de nodige
omschakelingen te maken en het aantal initiatieven hiertoe neemt op
lokaal en mondiaal niveau toe. We worden nu echter geconfronteerd
met een echt methodologisch probleem in de manier waarop de "van

Door het implementeren van de “van boer tot bord”strategie (minder meststoffen en bestrijdingsmiddelen,
groter areaal voor bio
p roductie,...) zou de
EU-graanproductie afnemen met 21%
boer tot bord"-strategie in Brussel wordt uitgevoerd. De Europese
Commissie en het Europees Parlement mogen hun ogen niet sluiten
voor deze publicaties en de sociale, economische en milieugevolgen
ervan. We kunnen niet aanvaarden dat de doelgerichte aanpak van de
strategie contraproductief blijkt te zijn. De Commissie moet een echte
dialoog aangaan met de landbouwgemeenschap en werken aan
concrete oplossingen als we gemeenschappelijke antwoorden willen
vinden op fundamentele kwesties zoals koolstoflekkage, voedsel
soevereiniteit en een eerlijke verdeling van de inspanningen.”

■

De strategie "van boer tot bord" zal worden besproken tijdens de
plenaire vergadering in oktober.

Signalen voor prijshandhaving of
-verhoging staan op groen
De hogere vrachtkosten, het herstel van de consumptie
en de afnemende voorraden zouden de prijsstijgingen
moeten ondersteunen.

Europese suikermarkt: lichte stijging
Uit het rapport van het Prijzenobservatorium van de EU tot en met juli
2021 blijkt een gemiddelde prijs voor de EU-27 voor witte suiker (af
fabriek) van 400 euro/ton in juli 2021, wat 3 euro/ton meer is dan de 397
euro/ton in juni 2021.
Volgens de regio’s evolueert de prijs als volgt:
Noord- en Oost-Europa:
391 €/t (392 €/t in juni 2021);
West-Europa (BE, FR, DE, NL):
392 €/t (389 €/t in juni 2021);
Middellands Zeegebied:
459 euro/t (456 euro/t in juni 2021).
In het rapport van Platts-Kingsman werden voor de laatste week van
september 2021 de volgende spotprijzen genoteerd: West-Europa geleverd 573 €/t, Mediterraan Europa - geleverd 563 €/t, Verenigd
Koninkrijk - geleverd 660 €/t, Frankrijk - geleverd 660 €/t.

Prijs witte suiker 2016-2021 (€/t)
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met 18% voor oliehoudende zaden en met 12,5% voor granen.
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De spotprijzen zijn meestal voor “last minute” verkopen en betreffen
kleine hoeveelheden. Ze wijzen niettemin op een krappe markt. De
suikervoorraden van de EU zijn zelden zo laag geweest: 1 miljoen ton
suiker voor een verbruik van 14 à 15 miljoen ton, d.w.z. minder dan 10%
van de voorraden. Er is derhalve reden om aan te nemen dat de
verkoopprijzen voor suiker in de EU kunnen blijven toenemen.

Wereldmarkt: productietekort en consumptie
groei
Op de wereldmarkt blijft witte suiker boven 430 euro per ton voor de
volgende drie termijnen (oktober 2021, december 2021 en maart 2022).
Veel indicatoren wijzen erop dat de stijging zou kunnen aanhouden. De
Internationale Suikerorganisatie (ISO) heeft het wereldsuikertekort voor
2020/21 (verschil tussen wereldverbruik en -productie) geraamd op
1,45 Mt en verwacht een nieuw tekort van 3,83 Mt voor 2021/22.
De vrachtkosten staan op het hoogste peil als gevolg van de hoge
olieprijzen, maar ook omdat de wereldhandel weer op gang komt, een
teken dat de consumptie aantrekt. In Brazilië gaat de oogst door, maar
3% van het totale suikerrietareaal van de belangrijkste suiker
producerende regio is getroffen door branden, aldus de Braziliaanse
organisatie van suikerproducenten, Unica. Ten slotte interpreteert de
markt het besluit van de Indiase regering om dit jaar, in tegenstelling tot
de drie voorgaande jaren, geen uitvoersubsidies voor suiker toe te
kennen, als een teken dat de hoge prijzen zullen aanhouden en dat de
wereldprijs bijgevolg voldoende lonend zal zijn voor de Indiase
suikerexporteurs.
Ook Europa oefent druk uit op de prijzen, aangezien de EU door haar
suikertekort over zeer lage voorraden beschikt en het Franse ministerie
van Landbouw een bietenoogst aankondigde die onder het gemiddelde
ligt als gevolg van een daling van het suikergehalte na een koude en
regenachtige zomer.

■

CICHOREI OREYE

Tien landen produceren 70% van
de suiker in de wereld
Momenteel produceren circa 110 landen suiker uit
suikerriet of suikerbieten en acht landen produceren suiker
uit zowel suikerriet als suikerbieten. Gemiddeld neemt
suikerriet bijna 80% van de wereldsuikerproductie voor zijn
rekening. In het campagne oktober-september waren de
tien grootste producerende landen (zie onderstaande
tabel) goed voor bijna 70% van de wereldproductie.
De belangrijkste afzetmarkten voor suiker zijn India, de EU, China,
Brazilië, de Verenigde Staten, Indonesië, Rusland, Pakistan, Mexico en
Egypte.
Indonesië, China en de VS zijn de grootste importeurs ter wereld. In
2021 is Indonesië 's werelds grootste importeur van ruwe suiker en in
2022 zal het naar verwachting 4,9 Mt ruwe suiker invoeren, aldus
Czarnikow. Als dit cijfer klopt, zou het land voor het tweede jaar op rij 's
werelds grootste importeur van ruwe suiker zijn en zou Thailand
Indonesië's grootste leverancier van ruwe suiker zijn, waarnaar het in
totaal 2,5 Mt zou exporteren.

■

Land

Suikerproductie
Bevolking 2021
2020 (in miljoen ton) (in miljoen inwoners)

Brazilië

37,3

214,0

India

26,6

1.393,4

China

11,5

1.444,2

Thailand

10,0

69,9

Verenigde Staten

7,7

332,9

Pakistan

6,1

225,2

Mexico

6,0

130,3

Rusland

5,2

145,9

Frankrijk

4,7

65,4

Australië

4,4

25,8

Cichoreicampagne is in volle gang!
Aarzel niet om voor problemen, opmerkingen, vragen,... contact op te
nemen met de vertegenwoordiger van uw organisatie in de fabriek op
het nummer 0479/124 786, of met het secretariaat van de organisatie
via e-mail: acdalcq.opco@gmail.com.

Intussen werd al een cichoreihoop met rot veroorzaakt door Erwinia vast
gesteld. Controleer dus uw hopen (op aanwezigheid van schimmel,
damp,...), vooral als de tijdspanne tussen het rooien en het laden vrij lang is.
Neem contact op met uw agronoom en het syndicaat in geval van twijfel.
Om in aanmerking te komen voor de logistieke efficiëntiepremie van 5
euro, vragen wij u de maximale rooiperiode vóór het laden in afwachting

van het groen licht in acht te nemen en ons schriftelijk of via het portaal
in kennis te stellen van de werkelijke rooidatum en van de wens om te
reinigen tijdens de periode waarin dit niet verplicht is.

■

We wensen u nog een voorspoedig verloop toe van deze campagne!
OPCO
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De suikerbiet
en haar teelttechniek
PVBC - PROGRAMMA VOORLICHTING BIET CICHOREI, IN HET KADER VAN DE PRAKTIJKCENTRA
Rubriek opgesteld en medegedeeld onder de verantwoordelijkheid van het KBIVB, met de financiële steun van de Vlaamse overheid.

Focus op IPM in suikerbieten
Sinds 1 januari 2014 moet elke professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen de regels rond geïntegreerde gewasbescherming (IPM) toepassen. IPM vereist een
andere manier van denken in de strijd tegen plagen.
De principes van geïntegreerde gewasbescherming
De regelgeving is gebaseerd op 8 basisprincipes die algemeen moeten worden toegepast op alle teelten. Het gaat om (1) preventieve maatregelen, (2) monitoring van de
schadelijke, (3) rekening houden van de schadedrempels voor een bespuiting, (4) voorkeur voor niet-chemische bestrijding, (5) middelen zo doelspeciﬁek mogelijk, (6)
correct gebruik van het gewasbeschermingsmiddelen (dosis en spuittechniek), (7)
anti-resistentiestrategie en (8) registratie van de bestrijdingsresultaten.
Veel akkerbouwers passen de principes van IPM al correct toe. De veranderingen op het
gebied van gewasbescherming zijn ingrijpend: veel actieve stoﬀen worden niet hernieuwd op Europees niveau en verdwijnen dus. De actieve stoﬀen worden vervangen
door andere middelen met andere werkwijzen. Tegelijkertijd maken nieuwe of bijna
verdwenen gewasbelagers hun opmars (bv. knolcyperus, doornappel, coloradokever,
bladluizen …). Landbouwers staan dus voor grote uitdagingen.

Indien een behandeling nodig is, zijn er vaak verschillende commerciële middelen voorhanden. In het kader van IPM is het wenselijk om producten in te zetten die zo min mogelijk schadelijke eﬀecten hebben op de menselijke gezondheid, nietdoelwitorganismen en het milieu. Objectieve kennis van de eigenschappen van gewasbeschermingsmiddelen is nodig.
Met een goede kennis, zowel over de plagen als over de bestrijdingstechnieken, kunnen
de landbouwers inschatten of ingrijpen nodig is.



Handelen bij de beheersing van ziekten en plagen



Rekenen: stilstaan bij de ﬁnanciële impact van gekozen strategieën

Toepassing van IPM hoeft niet noodzakelijk te leiden tot extra onkosten of verlies van
opbrengst of kwaliteit. De kost voor producten en arbeid kan aardig oplopen. Een afweging maken welke impact een ingreep heeft op de teelt is dan ook onontbeerlijk.

Demoproeven in suikerbieten

Demoproject “IPM in akkerbouw”
Met het demonstratieproject ‘IPM in de akkerbouw’ geﬁnancierd door de Vlaamse Overheid willen de praktijkcentra PCA, Inagro, KBIVB en de Hooibeekhoeve de kennis rond
IPM in aardappelteelt, granen, suiker- en voederbieten aanscherpen. Het doel van demonstratieprojecten is landbouwers bewustmaken van nieuwe mogelijkheden op het
vlak van duurzame praktijken en technieken en ze door demonstraties in de praktijk
ingang te doen vinden op onze Vlaamse bedrijven.
In het kader van het demonstratieproject wordt er gefocust op een aantal belangrijke
actuele problemen in elke teelt. Voor de teelt van granen is dat bladluizen. Voor de teelt
van aardappelen zijn dat bladschimmelziekten, coloradokever, de toepassing van maleïnehydrazide, loofdoding en kiemremming. Voor de teelt van suiker- en voederbieten zijn dat bladziekten en de bladluizen.
De kern van het betoog van deze demonstratieproject bestaat uit (her)kennen, handelen en rekenen.



Kathleen Antoons (KBIVB vzw - IRBAB asbl)

(her)kennen

In Vlaanderen werden vier demoproeven aangelegd: Bertem (Vlaams-Brabant), Lennik
(Vlaams-Brabant), Tongeren (Limburg) en Zottegem (Oost-Vlaanderen). Bij deze proeven werd de aanwezigheid van plagen, vooral bladluizen, opgevolgd. Bladluizen zijn
vectoren van virale vergeling in suikerbieten. Symptomen van virale vergeling kunnen
worden waargenomen vanaf eind juni-begin juli. De bladeren van door virale vergeling
aangetaste bieten zijn verdikt en geeloranje van kleur. Virale vergeling is een complex
van verschillende virussen. De opbrengstverliezen zijn variabel, maar kunnen oplopen
tot 50%. Om virale vergeling te bestrijden en opbrengstverliezen te beperken, kan het
nodig zijn de bladluizenpopulatie onder controle te houden door een insecticidebehandeling toe te passen.
In deze vier demoproeven werd de bladluispopulatie wekelijks gecontroleerd vanaf de
zaai tot het sluiten van de rijen (midden juni), d.w.z. tijdens de kritieke periode. Op basis
van deze waarnemingen werden gewasbeschermingsbehandelingen tegen bladluizen
toegepast wanneer de behandelingsdrempel werd bereikt, d.w.z. twee ongevleugelde
groene bladluizen per 10 planten, en niet systematisch.
Hoe bladluizen waarnemen?

De erkenning van de ziekten, plagen maar ook de nuttige organismen is essentieel om de juiste beslissing te nemen. Naast de erkenning is het nodig om voldoende te
weten over de levenscyclus van de
schadelijke en nuttige organismen
maar ook over de schade die ze
kunnen veroorzaken.
Foto 1 : Herkent u de insecten aanwezig op deze biet?
In het midden, in het geel, zijn twee
springstaarten te zien. Deze insecten
worden vaak verward met bladluizen.
Onderaan, op grondniveau, zijn twee
metaalblauwe kevers aanwezig.
Het gaat om aardvlooien.

Om te bepalen of een gewasbeschermingsbehandeling nodig is
om bladluizen te bestrijden,
wordt aanbevolen wekelijks
waarnemingen uit te voeren
vanaf het kiemlobstadium. Idealiter moeten 40 planten, willekeurig over het perceel verdeeld,
worden geobserveerd. Het aantal
bladluizen moet op deze 40 planten worden geteld. Begin bij
voorkeur met de oudste bladeren
en eindig met de jongste centrale bladeren. Ook de jonge bladeren in het hart die nog niet
volledig zijn ontplooid, moeten
gecontroleerd worden.
Foto 2 : Links van het potloodpunt verbergen zich enkele groene perzikluizen in het jonge blad in het
hart van de biet.
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In elk perceel werd één zone nooit met een insecticide behandeld om de evolutie van
de populatie te volgen en de schade van door bladluizen overgebrachte virale vergeling
te evalueren. In de behandelde zones werden alleen selectieve insecticiden toegepast.
Er werden geen insecticiden op basis van pyrethroïde toegepast om nuttige insecten in
de percelen te houden.

Symptomen van virale vergeling werden alleen waargenomen in de onbehandelde zone, terwijl in de behandelde zone geen symptomen werden waargenomen.

Proef te Lennik
In ﬁguur 1 hieronder staan de resultaten van de waarnemingen in Lennik. De behandelingsdrempel werd bereikt op 12 mei. De eerste insecticidenbehandeling is op 15 mei
uitgevoerd. Op 18 mei werden waarnemingen gedaan in de behandelde zone (blauw)
en in de onbehandelde zone (oranje). Er werd geen enkele bladluis waargenomen, zelfs
niet in de onbehandelde zone. De waarnemingen werden gedaan toen het regende. De
bietenbladeren waren nat en vol aarde. Deze omstandigheden zijn niet ideaal voor
waarnemingen... Waarnemingen moeten bij voorkeur worden uitgevoerd bij droge omstandigheden. De behandelingsdrempel werd op 14 juni voor de tweede maal bereikt.

Wij danken de landbouwers van Bertem, Lennik en Zottegem en ook PIBO voor de toestemming om deze proeven op hun percelen uit te voeren.

Er werden bieten uit de demoproeven gerooid om het eﬀect van virale vergeling op de
wortelopbrengst en het suikergehalte te meten. Wordt vervolgd...

Opleidingen
Deze zomer hebben wij landbouwers op de hoek van een veld ontmoet om hen te herinneren aan de belangrijkste bladziekten bij bieten. In totaal hebben ongeveer 50 boeren aan deze opleidingen deelgenomen. Eén van de doelstellingen van de opleiding
was het onderscheiden van de symptomen van twee ziekten: pseudomonas en cercospora.
Pseudomonas wordt gekenmerkt door een donkere vlek van onregelmatige vorm en
grootte. De vlekken van cercospora zijn grijsachtig van kleur met een duidelijke donkerbruine tot paarse rand. In het midden van de afgeronde vlek worden systematisch sporendragers in de vorm van zwarte stippen waargenomen. Deze zwarte stippen in het
midden van de vlek helpen om cercospora van pseudomonas te onderscheiden. Het
onderscheid tussen deze twee ziekten is essentieel omdat bij pseudomonas niet hoeft te
worden ingegrepen. Pseudomonas is een bacterie, waardoor een fungicidenbehandeling niet doeltreﬀend zal zijn. Tegen cercospora moet vroegtijdig worden opgetreden,
d.w.z. zodra 5% van de bladeren door cercospora is aangetast.

Figuur 1 : Aantal ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten in de proef te Lennik. Vanaf 18
mei werden waarnemingen uitgevoerd in de onbehandelde zone (oranje histogrammen ).

Wat virale vergeling betreft werden er verschillen waargenomen tussen de verschillende zones: onbehandelde zone, zone die één keer is behandeld bij de eerste drempelwaarde en zone die twee keer is behandeld bij de eerste en de tweede drempelwaarde.
In de zone die tweemaal werd behandeld zijn slechts op enkele individuele planten
symptomen van virale vergeling waargenomen. In de zones die eenmaal of niet behandeld werden komen de symptomen van virale vergeling voor in de vorm van haarden.
Proef te Tongeren
Figuur 2 hieronder toont de resultaten van de tellingen in Tongeren. In Tongeren is
slechts één insecticidenbehandeling toegepast omdat de behandelingsdrempel slechts
één keer werd bereikt. Na de behandeling konden in de proef nog maar weinig bladluizen worden waargenomen, zelfs in de onbehandelde zone. Nuttige insecten waren aanwezig en hielpen de bladluispopulatie te reguleren.

Foto 3 & 4 : Symptoom van cercospora links en van pseudomonas rechts

Afspraak volgend jaar!
Wij zien u graag volgend jaar in het voorjaar voor een opleiding om u te helpen de belangrijkste plagen van suikerbieten te herkennen, zoals aardvlooien, bietenkevers, bietenvliegen, bladluizen en ook nuttige insecten. Er zullen tips en tricks worden gegeven
om goede waarnemingen uit te voeren.

Foto 5 : Opleiding georganiseerd door het KBIVB in 2021

Figuur 2: Aantal ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten in de proef te Tongeren

Het project ”IPM in akkerbouw” wordt
gefinancierd door de Vlaamse Overheid. .
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Vergaderingen gepland in januari 2022
In januari 2022 zullen de planters van TS worden
uitgenodigd om te beslissen over een nieuwe fase in de
voortzetting van de participatie.

T

ijdens deze vergaderingen zal aan de planters een dubbel
voorstel worden voorgelegd: enerzijds de omzetting in
Südzucker-aandelen van de obligaties van de derde en vierde
participatieschijven, en anderzijds de geleidelijke integratie van
de coöperatieve vennootschap Sopabe-T in de structuren van de
Duitse coöperatie SZVG, de meerder
heidsaandeelhouder van
Südzucker.
Normaal gezien diende deze beslissing al in januari 2021 te
worden genomen, maar door de maatregelen ter bestrijding van
de covidpandemie was het niet mogelijk fysieke vergaderingen te
organiseren voor de circa 4.000 planters TS. Daarom besloot de
algemene vergadering van Sopabe-T op 26 november 2020 de
bijeenkomsten uit te stellen tot januari 2022.
Waarom nog participeren? Wat houden de volgende stappen
concreet in? In de volgende nummers van "De Bietplanter" zullen
we uitvoerig op deze vragen ingaan. Dit artikel werpt een
terugblik op het prille begin van de participatie TS en op de
redenen waarom ze werd opgestart.

Bietenparticipatie: bestaat reeds dertig jaar
Eind 1989 was er een donderslag bij heldere hemel in de Belgische
suikersector: de Duitse suikergroep Südzucker kocht de Tiense
Suikerraffinaderij, die door zijn Belgische aandeelhouder te koop was
gezet. Onmiddellijk daarna stelden de Duitse planters die Südzucker
controleren aan de Belgische planters voor om te participeren in het
kapitaal van TS. In 1991, na vele besprekingen tussen de planters
verenigingen, TS en Südzucker, werd de bietenplantersvennootschap
voor TS-participatie, Sopabe-T, opgericht en werd aan de planters een
participatieproject voorgesteld. Het was gebaseerd op een verbintenis
van Südzucker om vier belangrijke punten in acht te nemen:
1. samen het nationale quotastelsel verdedigen;
2. het Belgische quotum niet buiten België overdragen in geval van
wijziging van de quota, zolang de bevoorrading van bieten
toereikend blijft;
3. bij eventuele afschaffing van de quotaregeling streven naar
ondersteuning van de Belgische bieten- en suikerproductie;
4. handhaving van TS als een afzonderlijke juridische entiteit met een
toereikend investeringsprogramma.

Eerste stap: de Belgische verankering
ondersteunen
Tussen 1992 en 2015 werden vier opeenvolgende inschrijvingen of
participatieschijven aangeboden. Vanaf het begin hebben de TSplanters het participatieproject massaal gesteund.
Voor de eerste inschrijving (1992-1996) bedroeg de gevraagde
participatie-inspanning 100 Belgische frank (2,5 euro) per ton
bietenquotum gedurende vijf jaar. Het doel van deze eerste
participatieschijf (1992-1996) was in de eerste plaats deel te nemen in
het kapitaal van de Belgische dochteronderneming TS. In 1996 heeft de
omzetting van de eerste participatieschijf het mogelijk gemaakt
1.200.000 aandelen TS te verwerven, hetgeen vandaag 0,69% van het
kapitaal van TS vertegenwoordigt (in België: suikerfabrieken TS,
Candico, Lebbe ...).

Toenadering tot de Duitse planters
Voor de daaropvolgende schijven (1997-2015) kozen de planters voor
een participatie in Südzucker-aandelen, in de vorm van converteerbare
obligaties, die op een later tijdstip, na overleg met de planters, in
aandelen Südzucker zouden worden omgezet. Het idee was dat de
Belgische participatie, die in dit stadium zeer gering was, gerecht
vaardigd was vanuit het oogpunt van de verdediging van de belangen
van de sector op Europese schaal. Deze optie gaf ook verscheidene
voordelen. Financieel gezienzijn de Südzucker-aandelen beursgeno
teerd. Op politiek vlak bood het meer perspectieven, aangezien de
besluitvorming in Duitsland gebeurt. Vanuit professioneel oogpunt
betekende de beslissing om rechtstreeks in het kapitaal van Südzucker
te participeren ook het begin van een partnerschap met de Duitse
telers.
Bij elke inschrijving heeft bijna 90% van de planters individueel
toegezegd te zullen blijven participeren, ondanks de onzekerheden die
deze periode voor de sector inhield en de geleidelijke daling van de
rentabiliteit van de bietenteelt. Een van de belangrijkste gebeurtenissen
in deze periode was de hervorming van de suikerregeling in 2006 met
de verlaging van de Europese suikerquota, de openstelling van de EUgrenzen voor suiker uit de minst ontwikkelde landen en de geleidelijke
vermindering van de steun, die uiteindelijk leidde tot de afschaffing van
de quota en het einde van de minimumprijs in 2017. De opeenvolging
van deze omwentelingen en de spanningen tijdens de onderhandelingen
over de interprofessionele akkoorden na het quotum lieten weinig
ruimte voor vooruitgang in het samenwerkingsproject met de Duitse
telers. Bijgevolg werd de omzetting van obligaties in Südzuckeraandelen pas in 2019 aan de telers aangeboden.

Vooruitgang
Wat de participatie betreft, werd de periode die voorafging aan het
einde van de quota en de daaropvolgende crisis in de sector niettemin
gekenmerkt door belangrijke ontwikkelingen. In de eerste plaats heeft
de coöperatie Sopabe-T een plaats gekregen in de raad van bestuur van
TS. De vertegenwoordiger van Sopabe-T kreeg toegang tot de financiële,
industriële en commerciële informatie die aan de bestuurders van TS
werd verstrekt.
Vanaf 2005 is tussen Sopabe-T en de directie van Südzucker een
overeenkomst gesloten over de jaarlijkse betaling van een gegarandeerd
preferent dividend van 0,45 euro per aandeel TS voor de 1.200.000
aandelen TS die Sopabe-T in handen heeft. Dit zelfs indien het
nettoresultaat van de Tiense Suikerraffinaderij niet volstaat om een
dergelijk dividend uit te keren.

De suikerfabrieken en de bietenteelt in België behouden is
de belangrijkste uitdaging van de participatie

In deze periode werd de toenadering tot de Duitse telers geïntensiveerd
door de organisatie van informele bijeenkomsten tussen vertegen
woordigers van SZVG en vertegenwoordigers van Sopabe-T om
informatie en standpunten uit te wisselen over de verdediging van de
belangen van de suikerbiettelers.

Het behoud van de suikerfabrieken en de bietenteelt in België was van
wezenlijk belang voor de participatie. In die periode werd de vrees
gevoed door de veranderingen in de landbouwsector. Het quotasysteem
begon onder druk te staan. Bij elke vernieuwing van het GLB werd het
quotastelsel fel verdedigd tegen de voorstanders van de ontmanteling
van het GLB en de afschaffing van de melk- en suikerquota en tegen de
voorstanders van de liberalisering van de wereldhandel. De her
structurering van de Europese suikerindustrie, met de sluiting van
fabrieken en overnames buiten de nationale grenzen, was al ver
gevorderd.

Ten slotte kon, na de afschaffing van de quota, dankzij de participatie de
contractuele band tussen elke participerende planter en TS worden
gehandhaafd, aangezien het basiscontract voor de levering rechtstreeks
gekoppeld was aan het tonnage bietenquota voor 2016 waarop de
participatie betrekking had. Elke participerende planter kon zo zijn
leveringsrechten behouden, ongeacht de afstand tot de fabriek en de
geleverde hoeveelheid. In ruil daarvoor hielp de link tussen participatie
en leveringsrechten ervoor te zorgen dat de fabrieken bevoorraad
werden en in bedrijf bleven.

Een andere belangrijke beweegreden was om zich op lange termijn bij
een grote Europese landbouwcoöperatie aan te sluiten ten einde samen
met de Duitse telers de gemeenschappelijke belangen van de suiker
sector te verdedigen.

PARTICIPATIE TS

Investeren in en samenwerken met Duitse
telers
Begin 2019 hebben de planters TS, samen in obligatiehouderskringen,
besloten alle obligaties van de tweede participatieschijf en de helft van

De planter aan de ingang van de hoofdzetel van Südzucker
in Mannheim symboliseert het meerderheidsbelang van
de planters in de groep
de derde schijf om te zetten in Südzucker-aandelen. In het verlengde
daarvan hebben zij ook besloten de eerste stappen te zetten in de
richting van een samenwerking tussen Sopabe-T en de Duitse
participatiecoöperatie SZVG. Dit besluit was gebaseerd op drie
hoofdbeginselen die erop gericht zijn de historische verworvenheden
te consolideren en zelfs te versterken.
Het eerste is de geleidelijke participatie van Sopabe-T in het kapitaal
van Südzucker door de aankoop van Südzucker-aandelen op de beurs.
Dit brengt de Belgische participatiecoöperatie dichter bij de echte
besluitvormingscentra van het concern in Duitsland.
Het tweede is de toenemende integratie van Sopabe-T in de structuren
van SZVG, de Duitse coöperatieve holding, die de meerderheids
aandeelhouder van Südzucker is. Op die manier versterkt Sopabe-T zich
en sluit zich aan bij de Duitse telers die reeds meer dan 60% van het
kapitaal van Südzucker in handen hebben.
Het derde en laatste beginsel is een concreet gevolg van het tweede.
Naarmate de integratie vordert, zullen de Duitse en Belgische
suikerbietentelers met één stem spreken op de management- en
algemene vergaderingen van Südzucker.

Hoe werkt dit in de praktijk?
Concreet worden de investeringen en de samenwerking geleidelijk aan
steeds belangrijker en intensiever. Volgens de overeenkomst tussen
Sopabe-T en SZVG zijn er vier fasen, waarvan er reeds twee zijn voltooid.
De eerste stap werd gezet in 2020 met de aankoop van Südzuckeraandelen. SOPABE-T is en blijft de eigenaar en kan de aan zijn aandelen
verbonden stemrechten vrij uitoefenen in de algemene vergadering
van Südzucker. In ruil daarvoor kregen de Belgische telers twee
waarnemersposten in de raad van toezicht van SZVG. De raad van
toezicht is de Duitse benaming voor het bestuursorgaan van een
onderneming en is dus vergelijkbaar met de Belgische raad van bestuur.
In 2021 zal Sopabe-T voldoende in Südzucker hebben geïnvesteerd om
naar de tweede fase over te gaan. Als gevolg hiervan kunnen twee
belangrijke veranderingen worden opgemerkt. Ten eerste heeft
Sopabe-T zich ertoe verbonden om op de jaarlijkse algemene
vergadering van Südzucker samen met SVZG te stemmen. Hierdoor kan
de participatie van bijna 60% dat SZVG in Südzucker heeft, worden
samengevoegd met de Oostenrijkse aandeelhouders-planters die
ongeveer 10% van het kapitaal van Südzucker in handen hebben.
Vervolgens is Sopabe-T nu een volwaardig lid is van de raad van toezicht
van SZVG en een van de twee waarnemersposten behoudt.
In januari 2022 zullen de obligatiehouderskringen moeten beslissen of
het Belgisch-Duitse investerings- en samenwerkingsproject wordt
voortgezet en versterkt (fase 3 en 4). Alle informatie hierover zal u
terugvinden in de volgende edities van de Bietplanter.

■

Participatie in een paar cijfers
Tussen 1992 en 2015 werd elk jaar een bedrag per ton bietenquotum ingehouden van de betaling voor de bieten van het jaar om
de participatie te vormen.
Geleidelijk aan investeerde elke planter TS afzonderlijk het equivalent van 13,35 euro per ton basiscontract aan 18°Z.
Gezamenlijk hebben de planters van TS zo meer dan 40 miljoen
euro geïnvesteerd in de participatie. Ongeveer 60% van dit bedrag
is gebruikt voor de verwerving van 0,69% van de aandelen TS en
0,69% van de aandelen Südzucker. Het restant bestaat nog uit converteerbare obligaties van Sopabe-T voor de verwerving van Südzucker-aandelen. Het is over de conversie van deze obligaties
waarover de planters tijdens de vergaderingen van de obligatiehouders in januari 2022 zullen kunnen stemmen.
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Vernieuwde website CoCo Vlaanderen vzw – Verbond Suikerbietplanters vzw
Op deze plaats geen uitvoerig artikel over het actuele verloop van de campagne –
daarvoor is er te veel tijd (± 10 dagen) tussen het schrijven van een artikel en de dag
dat de Bietplanter in je bus valt. Al de actuele info vind je daarom voortaan op onze
vernieuwde website http://www.suikerbiet.eu.

D

e website beoogt een regelmatige en efficiënte communicatie tussen de plantersvereniging en haar leden
met actuele info, cijfers, wetenswaardigheden en commentaren op wat zich voordoet in en rond de suikerbietcampagne. De website kan geconsulteerd worden op pc, tablet of gsm.
Op de “homepage” kan een contactformulier ingevuld worden, net als op de pagina waar je info vindt m.b.t.
het indienen van een klacht mocht je twijfels hebben bij de juistheid van (één van) je resultaten.
Het contactformulier kan je ook gebruiken om je mening te geven over één of ander of je kan ons foto’s doorsturen van (moeilijke) veldwerkzaamheden of ons attent maken op bijzondere gebeurtenissen … en zoals
steeds: je suggesties zijn zeker welkom!
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Een greep uit de inhoud:
- “Dagboek” campagne Iscal 2021; -“Dagboek” campagne Tiense; -Ledenblad “De Bietplanter”; - Wat bij afwijkende resultaten? - Interprofessioneel Akkoord ISCAL – 2021; - Wat als ik te weinig bieten lever? - Rekentabel
perspulp ISCAL 2021; Bestuursverkiezingen Verbond Suikerbietplanters vzw.
Eric Van Dijck, Secretaris

■

ALLERLEI SUIKER
Tereos voorspelt een daling van het
bietenvolume
De nieuwe bietencampagne is op 13 september van start gegaan in de
negen Franse suikerfabrieken van de suikergroep Tereos. De
weersomstandigheden waren tijdens de campagne 2021/22 ongunstig.
De late vorst heeft 17.000 ha bieten vernietigd. Bovendien zijn op 6.600

Nederland: Cosun wil meer bietentransport
per binnenschip
Cosun Beet Company onderzoekt de mogelijkheid om meer bieten per
binnenschip naar de fabriek in Hoogkerk te vervoeren. In eerste
instantie zou het gaan om ongeveer 270.000 ton per jaar, of iets minder
dan 10% van de bevoorrading van de fabriek in Hoogkerk.
Cosun Beet Company begint dit jaar met een toename van het vervoer
per binnenschip naar de fabriek in Dinteloord, na een succesvol
proefproject vorig jaar. Het project heeft aangetoond dat het vervoer
van bieten per binnenschip (binnenschip zonder motor, getrokken door
een sleepboot) de CO2-uitstoot, het vrachtverkeer en de vervoerskosten
aanzienlijk vermindert.
Het vervoer over water naar de fabriek in Hoogkerk zal worden
onderzocht voor wat betreft de wijze van en de voorzieningen voor het
lossen en de plaats van de laaddokken. Dit transport is gericht op de
meest afgelegen bieten. Bieten die relatief dicht bij de fabriek worden
geteeld, zullen nog over de weg worden vervoerd.

■

India verliest mogelijk bij WTO
Het panel voor geschillenbeslechting van de Wereldhandelsorganisatie
(WTO) zal naar verwachting zijn uitspraak bekendmaken over de
exportsubsidies voor suiker in India, die sinds 2019 worden bekritiseerd
door Brazilië, Australië en Guatemala. Het Indiase beleid inzake
landbouwsubsidies is tijdens de toetsing van het handelsbeleid begin
2021 ook aangevochten bij de WTO door Canada, de VS en Australië, die
zich erover beklagen dat India zijn landbouwexportsubsidies al meer
dan acht jaar niet heeft aangegeven. Volgens Brazilië hebben de
langdurige steunmaatregelen van India voor suiker de wereldprijzen
met bijna 25% gedrukt.
In antwoord op klachten van deze landen heeft India verklaard dat een
groot deel van de steun bestemd is voor kleine en marginale
landbouwers en in overeenstemming is met zijn WTO-verbintenissen.
Ter herinnering: India stimuleert de suikerexport via binnenlandse
financiële steunmaatregelen en uitvoersubsidies die ten goede komen
aan de suikerindustrie en de suikerriettelers; een sector die werk biedt
aan meer dan 50 miljoen boeren in politiek gevoelige regio’s.
India, dat de zaak waarschijnlijk zal verliezen, heeft tot dusver getracht
de uitspraak te vertragen door zich te beroepen op de pandemie, de
onmogelijkheid om fysieke bijeenkomsten te houden en de
mogelijkheid van beroep.
De Indiase regering zou stoppen met het subsidiëren van de
suikerexport omdat de sterke stijging van de wereldprijzen het voor
Indiase suikerfabrieken gemakkelijker maakt om suiker te verkopen op
de wereldmarkt.

■

ha bieten onkruidbestrijdingsmiddelen gebruikt die niet aan de
voorschriften voldeden, zonder dat de planters ervan op de hoogte
waren. De bieten die zijn behandeld met deze twee niet-conforme
producten, Marquis en Goltix Duo, zijn ongeschikt voor consumptie.
De suikerbieten behandeld met het product Marquis, dienden te

Handelaar Louis Dreyfus meldt winstgroei
Een van de grootste grondstoffenhandelaars, de Louis Dreyfus Company
(LDC) groep, heeft een winstsprong van 167% aangekondigd voor de
eerste helft van zijn boekjaar, meldt Sugaronline. Dit is met name te
danken aan de suikersector, die goed heeft gepresteerd. LDC is
verheugd dat het dankzij doeltreffende afdekkingsstrategieën in staat is
geweest de risico’s te beheersen ondanks een aanhoudend volatiel
klimaat. LDC kon ook profiteren van de over het algemeen hoge prijzen
voor de belangrijkste producten van de groep en van de verstoringen
van de bevoorradingsketen als gevolg van containertekorten die
resulteerden in hogere vrachttarieven.

■

Ierland: suikertaks om sport te stimuleren
De Ierse sportfederatie heeft de regering opgeroepen een deel van de
opbrengst van de suiker- en weddenschapsbelasting te investeren in
onderwijs en programma’s om lichaamsbeweging te bevorderen, aldus
The Irish Examiner. De sportfederatie wil dat een deel van de opbrengst
van de belasting op gesuikerde dranken (1,35 miljoen euro) wordt
gebruikt voor de financiering van een campagne om zwaarlijvigheid te
bestrijden en sport te bevorderen. Dit zou betekenen dat 4,5% van de
suikerbelasting wordt gebruikt voor het stimuleren van participatieve
projecten in scholen en na schooltijd, met name voor kinderen en
tieners die gewoonlijk niet aan sport doen.

■

Verenigd Koninkrijk: AB Sugar optimistisch
voor suiker en ethanol
AB Sugar, die eigenaar is van suikerfabrieken in Spanje en van de vier
fabrieken van de enige suikerproducent in het Verenigd Koninkrijk,
British Sugar, verwacht dat de vraag op de Europese markt ook dit jaar
groter zal zijn dan de productie, wat de suikerprijzen zal ondersteunen.
In 2020/21 bedroeg de totale productie van Britse suiker 0,9 miljoen
ton, een forse daling ten opzichte van de 1,19 miljoen ton van het
voorgaande jaar, die te wijten was aan het slechte weer bij het zaaien en
de nadelige impact van de vergelingsziekte. Voor de lopende
suikercampagne wordt verwacht dat de productie meer dan 1,0 miljoen
ton zal bedragen ondanks de inkrimping van het bietenareaal met meer
dan 10% omdat veel planters ervoor hebben gekozen op andere
gewassen over te schakelen na ongekende opbrengstverliezen in 2020
als gevolg van de vergelingsziekte.
Wat betreft ethanol zijn de werken om de ethanolproductie-eenheid
van haar dochteronderneming Vivergo begin 2022 opnieuw op te
starten goed gevorderd. Het recente besluit van de Britse regering om
over te schakelen van E5 op E10 (10% in benzinemengsels) ondersteunt
de sterke vraag naar bio-ethanol van de brandstofmengers in het land.

■

worden vernietigd. De bieten waarop het niet-geregistreerde product
Goltix Duo werd toegepast, zullen worden gebruikt voor de productie
van ethanolbrandstof. Tereos zal dus dit jaar minder bieten kunnen
verwerken, hoewel de bevoorrading nog steeds groter zal zijn dan
tijdens de campagne van 2020 met een grote impact van de
vergelingsziekte.

■

Cristal Union: productie dicht bij het vijfjarig
gemiddelde
Voor de campagne 2021 verwacht de coöperatie Cristal Union een
gemiddelde opbrengst van ongeveer 13,5 ton suiker per hectare, wat
dicht bij het vijfjaarlijkse gemiddelde ligt voor al haar acht fabrieken.
Volgens Cristal Union “zijn de ziekten vrij goed onder controle gehouden
en is de aanwezigheid van vergeling op percelen die niet met
neonicotinoïden zijn beschermd, beperkt gebleven”. De voorzitter van
de coöperatie, Olivier de Bohan, verklaarde dat met het herstel van de
suiker- en alcoholmarkt de coöperatie nu al uitzicht heeft op een hogere
vergoeding: “een gemiddelde prijs van ten minste 27 euro per ton
bieten (tegen 25,5 euro in 2020). Het doel is om op middellange termijn
30 euro/ton te bereiken”.

■

Nederland: aanbevelingen voor nationale
suikertaks
Volgens een rapport van de Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid (WRR) zou de invoering van een suikertaks de
nationale kosten voor de gezondheidszorg verlagen en de gezondheid
van de Nederlandse bevolking verbeteren. Ook de Nederlandse
Gezondheidsraad heeft gepleit voor de invoering van een nationale
suikertaks.

■

Volkswagen investeert in onderzoek naar
het gebruik van ethanol in elektrische
voertuigen
De groep Volkswagen is een onderzoekspartnerschap aangegaan met
de Braziliaanse universiteit Unicamp. Het zal twee onderzoeksprojecten van Unicamp ondersteunen
over het gebruik van ethanol in
elektrische en hybride voertuigmotoren, aldus een mededeling van de
universiteit.
Deze projecten zijn gericht op de ontwikkeling van een “reformer” voor
ethanol en een ethanolbrandstofcel, waarmee accu’s kunnen worden
gevoed zonder dat het voertuig hoeft te stoppen om op te laden. Via de
reformer maken de ethanolmoleculen de waterstof vrij die de
brandstofcellen nodig hebben om elektriciteit te produceren. Dankzij
deze technologie zou kunnen worden vermeden dat in het hele land
infrastructuur moet worden gebouwd om elektrische voertuigen op te
laden.

■

