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Bietencampagne 2012-2013 gaat van start: Belgische suikerbietplanters roepen 

Europese politici op om objectief en gefundeerd te beslissen over de toekomst van de 

suikerquota 

Persbericht CBB (Confederatie van de Belgische Bietenplanters), 18 september 2012 

2012-2013: GEEN RECORDCAMPAGNE ZOALS 2011, MAAR PRODUCTIEPROGNOSES SCHOMMELEN ROND TIENJARIG GEMIDDELDE 

Bij de Tiense Suikerraffinaderij ging dit weekend de bietencampagne 2012-2013 van start. Volgende week zal ook bij Isal 

Sugar de suikerproductie weer op volle toeren draaien. 

Hoewel de uitzaai relatief vroeg kon plaatsvinden dit voorjaar, zorgde de koude in de maand april en de slechte 

weersomstandigheden tijdens de maanden mei, juni en juli voor rendementen die volgens de laatste voorspellingen van het 

Koninklijk Belgisch Instituut voor de Verbetering van de Biet (KBIVB) rond het gemiddelde van de voorbije 10 jaar zouden 

moeten schommelen. Het warme weer in augustus en begin september zorgde voor een inhaalmanoeuver op het vlak van 

suikergehalte, doch de wortelopbrengst blijft relatief laag. 

Na de recordopbrengst van 2011 (90 ton bieten aan 16° suikergehalte per hectare) wijzen de prognoses voor dit jaar 

veeleer op gemiddelde opbrengsten van om en bij de 78 ton bieten per hectare aan 16°Z. In het oosten van het land zou de 

opbrengst iets hoger moeten liggen, gelet op de vroegere uitzaai en de gunstigere weersomstandigheden. 

OPROEP AAN DE EUROPESE POLITICI: NEEM UW BESLISSING OP EEN OBJECTIEVE EN GEFUNDEERDE BASIS 

Terwijl de nieuwe campagne in de meeste suikerproducerende landen in Europa van start gaat, debatteren Europese politici 

verder over de toekomst van de sector. Precies één jaar geleden reageerden de Belgische en Europese suikerbietplanters 

geschokt op het voorstel van de Europese Commissie om het huidige suikerreglement* af te schaffen na 30 september 2015 

(*het huidige suikerreglement omvat niet alleen de triptiek van de suikerquota, de interprofessionele akkoorden en de 

minimumbietprijs, maar ook de instrumenten voor marktbeheer die de Commissie kan inzetten in geval van een suikertekort 

of suikeroverschot om zo de stabiliteit op de Europese suikermarkt te garanderen). 

Het Europees Parlement en de Europese Raad zullen zich dit najaar en in de loop van 2013 buigen over het voorstel van de 

Commissie. Sinds het Verdrag van Lissabon van kracht werd, moeten beslissingen op basis van co-decisie genomen worden. 

Het Europees Parlement heeft zich met het rapport Dess in juli 2011 en met het rapport Dantin in juli 2012 reeds twee keer 

openlijk voor de verlenging van het huidige suikerreglement uitgesproken en binnen de Europese Raad is een grote 

meerderheid van lidstaten eveneens voorstander van een verlenging van de suikerquota tot 2020. De Commissie blijft 

echter bij haar standpunt. 

De Belgische suikerbietplanters roepen de politieke verantwoordelijken op om in dit dossier een beslissing te nemen op een 

objectieve en gefundeerde manier. Ze vragen de beleidsmakers op Europees niveau met aandrang om rekening te houden 

met de nefaste gevolgen die een voorbarige afschaffing van het huidige, goedwerkende suikerreglement zou kunnen 

inhouden voor de consument, de suikerverbruikende industrie, de suikerfabrikanten en de bietplanters in Europa. 

 



PLEIDOOI VOOR HET BEHOUD VAN DE SUIKERPRODUCTIE IN BELGIË EN IN EUROPA 

Na de suikerhervorming van 2006 werd Europa netto-importeur voor 15% van haar suikerconsumptie. De 

zelfvoorzieningsgraad voor suiker daalde tot 85 %. Het huidige suikerreglement (inclusief het quotasysteem) zijn een 

garantie voor de sector om de suikerproductie in België en in Europa te behouden en om de Europese Unie niet te veel 

afhankelijk te maken van de uiterst volatiele wereldmarkt. Suikerquota zorgen daarnaast voor de aanwezigheid van 

voldoende beschikbare suiker voor de consument en de suikerverbruikende industrie. 

FOCUS OP DE RISICO’S VAN DE AFSCHAFFING VAN DE SUIKERQUOTA: WAT TEGENSTANDERS VAN DE QUOTA NIET (WILLEN) 

ZIEN 

De daling van het inkomen voor de suikerbietplanters is uiteraard één van de grote bekommernissen van de CBB. De 

onzekerheid op het vlak van rentabiliteit van de teelt vormt een regelrechte bedreiging voor de toelevering van 

grondstoffen voor de suikerfabrieken en brengt de voedselzekerheid voor de consument en de suikerverbruikende industrie 

in het gedrang. Tegenstanders van de suikerquota associëren de afschaffing van de suikerquota vaak met een grotere 

beschikbaarheid van suiker aan lagere prijzen. Ze baseren hun redenering op de theorie dat “in een vrije markt, de meest 

competitieve planters hun productie zullen kunnen opvoeren”. Maar tegenstanders vergeten in hun analyse rekening te 

houden met één sleutelelement: de prijs voor de suikerbieten en de mogelijkheid die landbouwers hebben om, indien de 

suikerbietenteelt niet meer rendabel wordt, zonder te veel inspanningen, over te schakelen naar alternatieve teelten. De 

opbrengst van alternatieve teelten vormt bij de teeltkeuze een heel belangrijke factor. 

Een ander groot risico verbonden aan de afschaffing van de quota is de aantasting van de competitiviteit van de biet-

suikerketen. De huidige GMO Suiker (Gemeenschappelijke Marktordening) creëert een stabiele omgeving die investeringen 

en inspanningen in onderzoek en ontwikkeling stimuleert. Die investeringen zijn cruciaal om de keten toe te laten nog meer 

vooruitgang te boeken op het vlak van productiviteitswinsten. 

WAAROM VRAGEN WIJ UITSTEL TOT 2020? GEEF ONS TIJD OM ONS PROCES VAN COMPETITIVITEITSVERBETERING AF TE RONDEN! 

De Europese suikerhervorming van 2006 was drastisch, maar ze heeft de verdienste gehad dat ze de competitiviteit van de 

sector, zowel in ton bieten per hectare als in ton suiker per hectare heeft verhoogd. Het proces van 

competitiviteitsverbetering is vandaag nog niet afgerond en de Europese suikerindustrie is vandaag de dag -of morgen in 

2015- nog niet klaar om de concurrentie op de wereldmarkt aan te kunnen. Op de wereldmarkt zijn de belangrijkste 

suikerproducenten groeilanden met een ontluikende economie. Ze hebben hierdoor een veel voordeligere kostenstructuur 

waartegen onze Europese fabrikanten momenteel onmogelijk kunnen concurreren. Doch de kosten evolueren snel in de 

groeilanden en het comparatief kostenvoordeel neemt jaarlijks af. Met onze vraag om het huidige suikerreglement te 

verlengen tot minstens 2020 hopen we dus, enerzijds, de concurrentiële handicap van onze sector op kostenvlak te 

verminderen en, anderzijds, onze rendementen nog te optimaliseren. Sinds het jaar 2000 stijgt het rendement in suiker per 

hectare in de Europese Unie jaarlijks gemiddeld met 2 tot 4%. Met ambitieuze R&D-projecten rond de genetica van de 

suikerbiet hoopt de keten haar competitiviteit te maximaliseren. 

De Belgische suikerbietplanters verenigd binnen de CBB vragen de Europese beleidsmakers om rekening te houden met hun 

argumentatie wanneer zij zich over het voorstel van de Commissie, om het huidige suikerreglement vanaf 2015 af te 

schaffen, zullen moeten buigen. 
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