nd
bo
en
er
Bo
ht

co

py

rig

Wordt de
suikerbietteelt
opnieuw
rendabel?
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Sinds de afschaffing van het quotumsysteem en de bijbehorende
Europese minimumprijs voor suiker(bieten), kwam de suiker(biet)sector in een prijzenstorm terecht die vandaag blijkbaar in kracht is
afgenomen. Klaart de horizon nu stilaan op?
Eric Van Dijck, Coco Vlaanderen
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nalisten baseren hun inschat
tingen op cijfergegevens die ze
her en der sprokkelen, zoals
wereldmarktevoluties, cijfers van het
Europees Suikercomité, traders en der
gelijke. Ze maken vergelijkingen met
andere gewassen zoals aardappelen,
granen, mais en vlas. Hun conclusie is
wat iedereen weet: een bietenprijs van
20 euro per ton is niet rendabel. Maar
met deze uitspraken zouden ze de
indruk kunnen wekken dat die 20 euro
per ton alom realiteit is. Dat is hele
maal niet het geval. Het wordt voor
analisten moeilijker om ‘algemene uit
spraken’ te doen over hoe het er con
creet aan toe gaat bij ‘individuele sui
kerondernemingen’, in het bijzonder in
ons land. Mede door de grote verschil
len tussen Tiense Suiker (TS) en Iscal
op het vlak van onder meer schaal
grootte, bestuur, verkooppolitiek en
interprofessioneel akkoord (IPA).
Niet enkel de analisten, maar ook de
suikerondernemingen zelf blikken
terug op de voorbije financieel woelige
postquotumjaren (met verlies of sterk
gedaalde winsten). Ze trachten strate

gieën uit te tekenen om hun aandeel
houders opnieuw betere resultaten te
kunnen voorleggen.
En tot slot maken ook de planters hun
eigen analyse: wat brengt de teelt me
nog op, waar kan ik besparen, wat zijn
mogelijke alternatieven en welke zijn
de toekomstverwachtingen?

Einde quotum, einde
gegarandeerde minimumprijs
De sector was vooraf gewaarschuwd.
Er stonden moeilijke jaren voor de
deur. Sommige ondernemingen ver
hoogden hun productie en hoopten
met lage suikerprijzen de concurrentie
uit de markt te duwen. Aan de grond
stoffenleveranciers werd gevraagd dit
moeilijke parcours samen af te leggen.
En de boer, hij ploegde voort, trouw
aan zijn grond en trouw aan zijn sui
keronderneming. En hij betaalde in
sommige gevallen het gelag. Afhanke
lijk van de suikeronderneming was
2017 gemiddeld een kostendekkend tot
licht winstgevend bietenjaar. Maar
2018 was gemiddeld verlieslatend,
waar ook de bieten geleverd werden. ->

De boer ploegde voort, trouw aan zijn grond en
aan zijn suikeronderneming.
Boer&Tuinder • 3 januari 2020
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Iscal slaagde er in 2017 in de vroegere
gewaarborgde minimumprijs uit te
betalen (26,29 euro aan 16% suikerge
halte (SG) of 29,84 euro aan 17,5% SG).
Daarbovenop kwam nog een pulpver
goeding van 3,96 euro/ton netto. Een
prijsschok bleef dus gelukkig uit, zodat
2017 met een gemiddelde opbrengst
van 88,7 ton met een SG van 17,53%
met een omzet van gemiddeld
2850 euro/ha kon worden afgesloten.
Bij TS was er wel een grote prijsschok.
De in het IPA opgedrongen prijstabel
voorspelde weinig goeds, ook al zou
den er normale productieomstandig
heden zijn! Er was wel steeds de moge
lijkheid van een prijssupplement dat de
pijn, mocht die er zijn, zou verzachten.
Het uiteindelijke financiële bilan was
een bietenprijs van 23,52 euro/ton aan
17% SG, goed voor een kostendekkende
omzet van 2530 euro/ha (gemiddeld
rendement van 96 ton aan 18,06% SG).
Op het einde van de campagne 2017
was het al snel duidelijk dat 2018 niet
beter zou worden. De suikerprijzen
kelderden en een herstel van de markt
liet op zich wachten. De schokgolf was
groot. Voor het eerst deelden ook de

30

lijke suikerbietprijs (pulp inbegrepen),
noch over het prijssupplement kan of
wil geen enkele verantwoordelijke van
TS vandaag een uitspraak doen. Het
voorschot van 17 euro geeft geen enkele
indicatie voor het eindresultaat. De
TS-leveraar moet wachten tot eind juni
2020 alvorens de definitieve suiker
bietprijs 2019 te kennen en te ontvan
gen. Dat is dus lang nadat de uitzaai
2020 is gebeurd. Ook voor 2020 wordt
of kan er geen enkel prijsvooruitzicht
gegeven worden, maar de planter zal bij
lage suikerprijzen wel (onder voor
waarden) kunnen genieten van een
gegarandeerde minimumprijs voor
70% van zijn productie binnen con
tract.

er

Wat brachten 2017 en 2018?

Iscal-planters in de klappen met een
suikerbietprijs van amper 23,15 euro
aan 17,5% SG, te vermeerderen met
4 euro pulpvergoeding. Met een
gemiddeld (tegenvallend) rendement
van 77,65 ton aan 18,43% SG, viel de
omzet terug op 2230 euro/ha.
Ook de planters van TS zagen de bui
weer hangen. Südzucker boekte gigan
tische verliescijfers, wellicht mede het
gevolg van gigantische productiehoe
veelheden waarvan een groot deel afzet
moest vinden op de wereldmarkt. Dit
bracht een suikerbietprijs met zich mee
van 21,5 euro aan 17,5% SG, pulp en
prijssupplement inbegrepen.
Met 81,16 ton/ha aan 18,64% SG
bedroeg de gemiddelde omzet 2000
euro/ha (inclusief pulp, exclusief pre
mies en boetes).
Het hoeft niet gezegd, het vertrouwen
in de suikerbietteelt kreeg na de
afrekening van de campagne 2018
een flinke knauw. Heel wat planters
wachten nu het eindresultaat van
de campagne 2019 af vooraleer te
beslissen over hun uitzaai 2020 of
het verder zetten van de teelt.

Bo

Wat een schril contrast met de jaren
vóór 2017! Algemeen kan gesteld wor
den dat de planters bereid waren om
gedurende één of twee jaar deze storm
mee te trotseren, maar dat de storm zo
hevig zou woeden kon niemand voor
spellen.
In overleg met de ondernemingen
trachtten de plantersorganisaties
zekerheid in te bouwen door interpro
fessionele akkoorden af te sluiten die
– in normale productieomstandighe
den – minstens een kostendekkende
teelt zouden moeten waarborgen én
ook uitzicht geven op een meerwaarde
van zodra de suikermarkt gunstig is.
Dat dit niet altijd vlot verliep, bewijst
de aanstelling van twee ‘verzoeners’ bij
de totstandkoming van het inter
professioneel akkoord 2017 bij TS.

Wat brengt campagne 2019?
Iscal zegt dat ze voor de bieten van de
lopende campagne opnieuw de vroe
gere minimumprijs zal kunnen uitbe
talen. Met de huidige productiever
wachtingen van gemiddeld 84,5 ton
aan 17,55% SG en een pulpvergoeding
van 4,3 euro/ton, zou het gemiddelde
omzetcijfer 3000 euro/ha bedragen.
Volgens Iscal kondigt 2020 zich gema
tigd positief aan met de verwachting
dat minstens dezelfde prijs als in 2019
zal kunnen worden uitbetaald. Het in
onderhandeling zijnde interprofessio
neel akkoord 2020 en 2021 zou ook uit
zicht kunnen geven op een licht hogere
suikerbietenprijs.
Bij TS is het nog afwachten wat de
campagne 2019 precies zal opleveren.
De gemiddelde opbrengstverwachting
van 88,2 ton/ha aan 17,78% SG is
bemoedigend, maar over de vermoede

Het voorschot van
17 euro geeft geen
enkele indicatie voor
het eindresultaat.
Interprofessionele akkoorden
2020 en 2021
Met de hete adem in de nek van een
eventuele derde speler op de Belgische
markt, de Coopérative des Betteraviers
Transformateurs die vanaf 2022 in Sen
effe een nieuwe suikerfabriek wil
opstarten, worden vandaag de IPA’s
voor 2020 (TS) en 2020 en 2021 (Iscal)
onderhandeld.
Het nieuwe IPA bij Iscal, dat volop in
bespreking is (zie kader), voorziet in

co

py

nd
bo
er

en

© MARCEL BEKKEN

Campagne Iscal
vordert (te) traag
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een (snellere) plantersdeelname in de
meerwaarde vanaf een gemiddelde sui
kerverkoopprijs van 409 euro/ton sui
ker. In het quotumtijdperk was dit pas
het geval vanaf 445,9 euro, maar dit was
uiteraard een periode met veel hogere
suikerprijzen. Als de suikermarkt echt
herstelt, zou het nieuwe IPA eindelijk
kunnen leiden tot een iets hogere bie
tenprijs.
Ook de ‘onderhandelingen’ met TS over
het interprofessioneel akkoord zitten in
een eindfase. Een gegarandeerde mini
mumprijs voor 70% van de gecontrac
teerde bieten moet de planters enigs
zins kunnen beschermen bij lage
suikerprijzen. Een voorwaarde is wel
dat de planter zich engageert om ook in
2021 minstens evenveel bieten te con
tracteren als waarover hij beschikt bin
nen de participatie in 2020. Een betere
suikerbietprijs dan in 2019 wordt bij TS
in het vooruitzicht gesteld als de gemid
delde gerealiseerde suikerverkoopprijs
van de Südzuckerfilialen in Polen, Bel
gië, Duitsland en Frankrijk samen hoger
is dan 500 euro. Situeert de prijs zich
tussen 400 en 500 euro, dan is er een
prijsdaling! Begrijpe wie begrijpe kan,
verklare wie verklaren kan! De nieuwe
prijzentabel is daarenboven zeer inge
wikkeld en de meegedeelde prijzen
bevatten ook de gemiddelde leverings
premies vroeg en laat, de gemiddelde
grondtarraboete en de gemiddelde Top
Texpremie die men verwacht (in 2020!)
te zullen uitbetalen. Hoe ingewikkeld de
structuur van de prijsberekening ook
mag zijn, wat telt is de uiteindelijke
omzet per ha. We komen hier uitgebreid
op terug tijdens de wintervergaderin
gen van het Verbond Vlaamse Suiker
bietplanters Tiense.
Intussen zijn de productiekosten fors
gestegen, onder meer door het wegval
len van enkele gewasbeschermingsmid
delen, waarvoor de alternatieven – als
ze al bestaan – niet steeds het ver
hoopte resultaat opleveren. De suiker
bietplanter moet nu meer dan ooit goed
zijn rekening maken! n

Een gereduceerde dagelijkse verwerkingscapaciteit gekoppeld aan een
hoger dan voorzien rendement, brengt de campagneduur in Fontenoy
op 130 dagen. Het einde van de campagne is voorzien op 1 februari.
Dit heeft tot gevolg dat het saldo dat normaal uitbetaald wordt
op 31 januari met vertraging zal worden uitbetaald.
De gemiddelde productieverwachting is 84,5 ton/ha aan 17,55% SG,
de grondtarra gemiddeld ± 5,5%, de koptarra ± 7,7% (op brutobiet),
dit is ± 8,1% op de nettobiet.
De perspulp heeft gemiddeld 23,17% DS met een pH van 5,3. De
inspanningen die de fabrikant deed om een betere kwaliteit van de
perspulp te waarborgen, hebben duidelijk vruchten afgeworpen.
Onverwachte omstandigheden zoals een fabrieksstilstand kunnen wel
roet in het eten gooien, vandaar de oproep aan de pulpafnemers om
steeds waakzaam te blijven en bij de minste twijfel over de kwaliteit
van de geleverde perspulp de landbouwkundige hierover aan te
spreken en goede afspraken te maken om dit op te volgen.
De levering van suikerbieten uit de Eeklose en Scheldepolder aan
Suiker Unie verlopen zoals gepland. De plaatselijke verantwoordelijken
volgen deze leveringen van nabij op met het oog op een evenwaardige
behandeling ervan als zouden ze geleverd zijn in Fontenoy.
De gesprekken met de fabrikant over het interprofessioneel akkoord
2020 en 2021 zijn intussen afgerond. De belangrijkste wijziging betreft
een snellere verdeling van de meerprijs. De afspraken worden nu in
tekst gegoten en zullen worden toegelicht tijdens de voorjaars
vergaderingen van het Coördinatiecomité Suikerbietplanters
Vlaanderen in februari.
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