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Heeft suikerbietenteelt
nog toekomst?
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Het Duitse bietenselectiebedrijf Strube nodigde eind mei veel mensen uit de bietenen suikerwereld uit in Wernigerode, tussen Hannover en Leipzig, voor een discussieforum over de toekomst van suikerproductie in Europa. – Patrick Dieleman
om de standpunten van de bietentelers
met betrekking tot de suikerhervorming
te verwoorden. “Het voorstel dat de
Europese Commissie in oktober 2011
lanceerde is eenvoudig: ze willen van alles
af zijn. Samen met de Europese vereniging van suikerproducenten CEFS vinden
we dat men een onevenwicht in de Europese suikermarkt riskeert als het quotum
zou worden afgebouwd. Onze kosten
liggen hoger dan die in Brazilië en we
hebben meer tijd nodig om ons aan te
passen. We verdedigen het voortbestaan
van de interprofessionele akkoorden
tussen de bietentelers en de industrie. We
zijn met veel kleine telers, en sommige
Europese suikerproducenten zijn zeer
groot. We hebben in het verleden al
bewezen dat we de waarde die door onze
activiteiten gecreëerd wordt, kunnen
delen.”
CIBE schat in dat er na 2015 een onstabiele markt komt. “De opbrengst/ha zit in
een stijgende rechte lijn, met meer dan
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De toekomst van de suikerbietenteelt zal
sterk beïnvloed worden door de hervorming van het Europese suikerreglement.
Tijdens het forum was het nog niet duidelijk wat hieromtrent precies in de compromistekst van de Europese Commissie zou
staan.
“We willen met jullie in discussie gaan
over mogelijke toekomstscenario’s voor
de Europese suikerproductie”, stelde Sina
Isabel Strube, CEO van Strube GmbH &
Co tijdens haar verwelkoming. “Als veredelaars zijn we het gewoon vooruit te
kijken, om zo met nieuwe toekomst
gerichte rassen tegemoet te komen aan
de noden van de markt. Het is ook typisch
voor ons dat we een problematiek vanuit
een breed perspectief en van verschillende kanten bekijken.”

Bietenplanters vragen extra tijd
De Deen Jørn Dalby, voorzitter van de
internationale confederatie van Europese
bietentelers CIBE, mocht de spits afbijten
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2% per jaar. Dit kan ons helpen om de
competitie met de rest van de wereld aan
te gaan.” Over de prijsontwikkelingen
maakte hij zich niet te veel illusies: “We
verwachten een lagere bietenprijs en een
kleiner aandeel in de waardeketen. Maar
we vinden het onrechtvaardig dat bietentelers ten gevolge van de hervorming
zouden gedwongen worden om te stoppen. Geef ons daarom de tijd om onze
kostprijs verder te verlagen.”

Suikerfabrikanten willen
in Europa blijven
“Onze vragen lijken sterk op die van de
telers”, stelde Thomas Kirchberg, lid van
de raad van bestuur van Südzucker AG.
“We zijn ervan overtuigd dat er ook na
2020 nog een suikerbeleid zal nodig zijn.
In vergelijking met andere sectoren is de
relatie tussen bietentelers en de suiker
fabrieken uniek. Wij hebben zekerheid op
lange termijn nodig. De wereldmarktprijs
mag misschien wel de kostprijs van de
akkerbouw | suikerbieten • 41

goedkoopste producent aangeven, maar
zeker niet de gemiddelde kostprijs. Hoewel het verschil in kostprijs met Brazilië
kleiner is geworden, zal er altijd een
verschil blijven. We moeten ook beseffen
dat er een zekere vorm van ondersteuning
is in alle productielanden. Ik wil geen
enkel land buiten Europa beschuldigen
omdat men andere productiestandaarden
heeft dan wij. Wel moet onze overheid met
dat verschil rekening houden, om te
vermijden dat de suikerproductie verdwijnt uit Europa.”
Kirchberg verwees ook naar het feit dat
de suikerbehoefte op wereldvlak tegen
2020 geraamd wordt op 200 miljoen ton.
“De vraag stijgt met 2% per jaar, maar wij
vragen ons af wie die suiker zal kunnen
leveren?” Thomas Kirchberg stelt vast dat
vandaag 50% van de export op de wereldmarkt afkomstig is uit Brazilië. “Dat land
heeft ook zijn beperkingen. Die suiker is
afkomstig uit een gebied in een straal van
1000 km rond Sao Paulo. Wanneer de
suiker van verder moet komen, zullen ook
de kosten stijgen.”

Wat betekent dit voor
de Belgische situatie?

Contracten

ig

yr

op

C

42 • akkerbouw | suikerbieten

nd

en

er

ht

Bo

De voedingsindustrie
Gaby Symonds, tot voor kort hoofdaan
koper suiker voor Nestlé, plaatste enkele
kritische noten bij het verhaal van de
bieten- en suikerproducenten. Wat competitiviteit en efficiëntie betreft, heeft het
volgens haar totaal geen zin om suikerbieten te telen in Finland of Griekenland.
De bieten hebben er irrigatie nodig en
krijgen respectievelijk te weinig of te veel
zon, en dat heeft zijn weerslag op de
opbrengst per ha. Ze stelt vast dat in de
goede suikerproductielanden, zoals
Frankrijk en Duitsland, de kostprijs onder
de actuele prijs op de wereldmarkt ligt.
Brazilië heeft een gemiddelde kostprijs
van 42 eurocent/kg, in de efficiëntste
regio’s van Europa komt de kostprijs uit
op 53 cent. Brazilië produceert echter
bruine suiker en geen witte, waarvoor de
industrie een toeslag betaalt van ongeveer 22 cent/kg. “Zelfs als die zou dalen
tot 13 cent blijft de Europese suikerindustrie competitief ten opzichte van Brazilië.
Voor de Braziliaanse suiker moeten ook
het transport en invoerrechten meegerekend worden. Daarom denk ik dat de
Europese suikerindustrie zeer concurrentieel is op de Europese markt, zelfs
zonder verdere efficiëntiewinst.”
Vervolgens ging ze in op het tweede
argument van de industrie, namelijk een
stabiel aanbod verzekeren. “De theorie is
dat het aanbod van suiker op de wereldmarkt instabiel is, en dat de Europese
suikerindustrie een stabiel aanbod verzekert in Europa.” Aan de hand van statistie-

een aantal belangrijke zaken geregeld. Het gaat onder meer om de
receptievoorwaarden die vastleggen
hoe de kwantiteit en kwaliteit worden
gemeten, de productievoorwaarden
(aan welke eisen moeten bieten
voldoen?) en de logistieke voorwaarden. Die geven bijvoorbeeld uitsluitsel
over de vraag wie het transport van de
suikerbieten naar de fabriek moet
bekostigen. Verder worden ook de
betalingstermijnen vastgelegd en hoe
en door wie mogelijke geschillen
worden opgelost. Ook kan worden
afgesproken wat er zal gebeuren in
het geval van een overaanbod of een
tekort. Al deze zaken kunnen collectief worden afgesproken. Nadien kan
de bietenteler, individueel of collectief
via zijn producentenorganisatie, met
de fabrikant negotiëren over prijs en
volume. De bietsuikersector heeft er
al een lange traditie van interprofessioneel overleg op zitten.
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Marc Rosiers, adviseur van de
voorzitter, volgde jarenlang het
suikerbeleid op. We toetsten bij hem
de relevantie van de inbreng van de
sprekers in het debat. “De kritiek
klopt dat de quotaregeling de gemiddelde producent beschermt en dus
een rem is op een verdere ontwikkeling van de efficiëntie”, reageert
Rosiers. “Quota generen immers een
quotarente, de prijs die men moet
betalen om ze te verwerven. Zolang
quota verhandelbaar zijn (voldoende
grote markt in aantal en waarde van
de transacties) kan deze kritiek echter
worden weerlegd. Tegenover dat
nadeel staan wel 2 andere vormen van
bescherming. In de Europese GMO
Suiker worden zowel quota voor
saccharose (bietsuiker) als isoglucose
(suiker op basis van granen) vastgelegd. Het afschaffen van de quota zal
ongetwijfeld een impact hebben op
hun respectieve marktaandelen.
Bovendien beletten quota per lidstaat
dat internationale groepen met
fabrieken in meerdere landen hun
suikerproductie gaan verhuizen om
die te concentreren in bepaalde
lidstaten.”

Marc Rosiers wijst erop dat wanneer
de quota er niet meer zouden zijn, er
op een andere manier afspraken
tussen bietenplanters en suikerfabrikanten moeten worden gemaakt.
“Fabrieken kunnen nu eenmaal niet
zonder bieten en bietenplanters niet
zonder fabrieken. In de interprofessionele akkoorden worden vandaag al

ken toonde ze dat ook na de vorige hervorming de import van suiker in de EU
vanuit de minst ontwikkelde landen en de
ACP relatief stabiel bleef.
“Daarmee kom ik bij het derde argument
van de industrie, namelijk dat die landen
meer tijd moeten krijgen om in hun
infrastructuur te investeren. Ik ga er
volledig mee akkoord dat dit een riskante
situatie is. We moeten onze engagementen nakomen, maar de vraag is of we dat
moeten doen door hen een hoge prijs voor
hun suiker te garanderen. Kunnen we hun

De troeven van suiker
Een vergelijking met diverse substituten voor suiker leert ons dat bietensuiker nog steeds veel troeven heeft.
Suiker heeft in de voedingsnijverheid
meerdere functies: zoetstof, conserveermiddel, textuur & viscositeit, bulk
agent (het geeft volume aan het
product waarin het verwerkt zit),
stabilisator, smaak en energie. De
meeste zoetstoffen hebben een of
meerdere zwakke punten. Zo kan
aspartaam bijvoorbeeld niet toegepast
worden in zeer warme of zeer koude
omstandigheden. Sacharose scoort
echter goed op al die kenmerken.”

suikernijverheid niet op een meer directe
manier helpen? Op dit moment hebben
deze landen a casting vote, een beslissende stem bij de prijsontwikkelingen in
de EU. Als ze veel suiker leveren dalen de
prijzen, als ze niet genoeg leveren, stijgen
die. Ik denk niet dat we hen die machtspositie moeten geven. Ik denk dat invoerrechten een veel effectievere manier zijn
om de markt te regelen dan een quotasysteem.”
Vervolgens beschreef Gaby Symonds
welke verwachtingen ze heeft van haar
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Wanneer de suiker van verder
moet komen, zullen ook de
kosten stijgen.
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Nestlé heeft een leverancierscode ontwikkeld die door iedere nieuwe leverancier
ondertekend moet worden. “Van onze
suikerleveranciers verwachten we naast
duurzaamheid een stabiele en flexibele
bevoorrading. We kunnen ons niet permitteren dat onze fabrieken stilvallen bij een
gebrek aan suiker. We willen traceerbaarheid, zodat we weten waar de suiker
vandaan komt en hoe hij geproduceerd
werd. De productiemethode moet aan
ethische standaarden beantwoorden. Ik
vraag me dus af waarom jullie ongerust
zijn. Behalve misschien de discussie over
de prijs, zou ik – wanneer ik de keuze
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suikerleveranciers. “We verwachten dat
de juiste kwaliteit op tijd wordt geleverd.
Meestal hebben we daarover niet te
klagen. Aan het tweede aspect, competitieve prijsvorming, hebben we wel een
hele kluif. Het feit dat Europese producenten niet kunnen concurreren op de wereldmarkt heeft ook zijn implicaties
binnen de groep Nestlé. Dat maakt dat
snoep soms door een andere fabriek van
de groep elders in de wereld wordt gemaakt. We zijn niet zozeer uit op de
laagste prijs, maar wel op een redelijke
winstmarge. Wat innovatie betreft, hebben
we al heel wat evolutie gezien. We zouden
jullie graag gewassen zien telen met een
hoger gehalte aan micronutriënten en
met hogere opbrengsten per ha. Ook
suiker met een verhoogde functionaliteit
zou jullie concurrentiekracht op heel wat
markten sterk verhogen. Ik persoonlijk
zou bijvoorbeeld erg blij zijn met suiker
die minder calorieën bevat.”
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Tijdens het afrondende debat was het vaak 3 tegen 1: planters, zaadfirma en suikerfabriek tegenover
de voedingsindustrie.

heb – liever suiker uit Europa dan uit
Brazilië kopen. Die heeft de juiste kwaliteit, is wit en komt op tijd aan. Ik krijg niet
te maken met kinderarbeid of gedwongen
arbeid, en moet me nergens zorgen om
maken.”
Vervolgens stelde Gaby Symonds dat
quota volgens haar niet in het voordeel
van de boeren spelen. “Zonder quota
zouden de efficiëntste boeren hun teelt
kunnen uitbreiden en sneller innoveren.
We verwachten dat de suikermarkt de
komende 10 jaar zal groeien. Wanneer de
Europese productie op het huidige niveau
blijft, zullen jullie marktaandeel verliezen.
Wij geloven in de werking van de markt en
denken dat jullie daar een aandeel in
moeten hebben.” Volgens Symonds zou
een geliberaliseerde markt betekenen dat
de suikerproductie geconcentreerd zou
worden in Duitsland, Frankrijk, Polen en
het Verenigd Koninkrijk. Het zou ook
mogelijk maken dat suikerfabrieken het
jaar rond zouden kunnen werken, deels
met suikerbieten, deels met suikerriet. De
witte Europese suiker zou verkocht
worden met een toeslag in vergelijking
met de bruine wereldmarktsuiker. De
prijzen zouden op dezelfde manier
schommelen als die op de wereldmarkt.
De minst ontwikkelde landen zouden hun
suiker niet in Europa moeten verkopen,
maar wel waar dit in de markt het meeste
economische nut heeft. De landbouwers
zouden ook beter het rendement van
diverse teelten vergelijken. De stabiliteit
van de suikervoorziening zou volgens haar
niet in het gedrang komen. n
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