Europa veroordeelt tot terugbetaling van meer dan 200 miljoen
euro verkeerd berekende productieheffingen
Tussen 2001 en 2006 hebben suikerfabrieken en suikerbietplanters te veel
productieheffingen betaald. De Europese Commissie werd veroordeeld om meer dan
200 miljoen euro terug te betalen aan de sector.60% van de productieheffing komt
toe aan de suikerbietplanters, 40% aan de fabrikanten.
Verschillende Europese suikerfabrikanten (België, Frankrijk, Duitsland,…) hadden een procedure
ingeleid om de foutieve berekening aan te vechten. Het Europees Hof van Justitie oordeelde op
27 september 2012 in de rechtzaak van de suikerfabrikanten Jülich, British Sugar en Tereos, dat
de Europese productieheffing in het verleden inderdaad verkeerd werd berekend. De Europese
Commissie zal nu het te veel betaalde bedrag aan de planters en de suikerfabrikanten moeten
terugbetalen.
Vóór de hervorming van 2006 bestond er een systeem van exportrestituties. De
productieheffing diende om deze exportsteun te financieren. 60% van de heffing werd betaald
door de planters, 40% door de fabrikanten.
De Europese Commissie zal in het totaal 214 miljoen euro terugbetalen (exclusief intresten). Bij
dit bedrag moeten de gerechtelijke intresten worden toegevoegd. Van de verschuldigde 295,5
miljoen euro wordt 25% afgetrokken voor inningskosten die de lidstaten jaarlijks ontvingen (in
België gebeurt de inning door het BIRB) en 10 miljoen euro die reeds in 2009 werden
terugbetaald. Het aandeel van de planters werd toen terugbetaald door een kleine verhoging
van de meerprijs op de quotumbieten.
De verordening werd op 2 december 2013 gepubliceerd. De Europese Unie legt aan de lidstaten
de verplichting op om de terugbetaling te organiseren. CBB en de suikerfabrikanten zullen hun
medewerking aanbieden om de rechthebbenden op te sporen, wat geen sinecure zal zijn met
alle omwentelingen die de sector sinds 2001 heeft doorgemaakt (stopzettingen, quotaoverdrachten, overlijdens, scheidingen en niet te vergeten de hervorming van 2006,…).
De terugbetaling zou vóór 1 september 2014 moeten gebeuren. Het terug te betalen bedrag zal
tussen 2,00€ en 2,50€ per ton bieten liggen, afhankelijk van het systeem dat wordt goedgekeurd
voor de berekening van de intresten.
Landbouwers die bieten geteeld hebben in de betrokken periode (campagne 2001/2002 tot
2005/2006) geven we de raad om zich zo snel mogelijk te melden bij de CBB.
Meldingen na 1 september 2014 worden door Europa als onontvankelijk beschouwd.

