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Afschaffing suikerquota  -  Impact

Op 30 september 2017 eindigde het suikerquotasysteem, dat van start ging in 1968. Het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid wenste op die manier een stap verder te zetten in de 
transitie naar een meer competitieve en marktgerichte suikersector. 

Deze beslissing zorgde voor veel commotie bij de Europese suikerboeren. Europa telt nog 
ongeveer 145.000 suikerbietplanters grotendeels geconcentreerd in het noorden van 
Frankrijk, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Polen. Nu goed een jaar na de 
afschaffing wordt het duidelijk dat de bietenboeren en de suikerfabrieken de grootste 
slachtoffers zijn van deze beslissing. De bietensector kende een erg moeilijk jaar, met 
historisch lage prijzen. Zo was de prijs voor een ton witte suiker op haar dieptepunt nog 
slechts 346 euro waard, dat is maar liefst 147 euro per ton minder sinds het afschaffen 
van de quota. Tel daar nog eens de zeer slechte Vlaamse oogst bij ten gevolge van de 
droogte, dan is de rekening van een rampjaar snel gemaakt. De Tiense Suikerraffinaderij 
vraagt dan ook actieve maatregelen van de Europese Commissie om een duurzaam 
herstel te garanderen voor alle partijen in de sector.

De Commissie is echter niet van plan om reeds in te grijpen in een sector die zich volop 
aan het herstellen is, klinkt het. Er wordt dan ook een afwachtende ‘wait and see’-
houding aangenomen. 

In het kader van deze ontwikkelingen had ik graag volgende vragen gesteld.

1. Wat was de gemiddelde prijs voor een ton suiker na de afschaffing van het quotum? 
Hoeveel bedraagt het gemiddeld verschil met de prijs van voor de afschaffing? 

2. Hoeveel suikerbietentelers hebben hun activiteit stopgezet na de afschaffing? Ligt dit 
aantal hoger dan eerdere jaren? 

3. Hoe verhoudt deze berichtgeving zich ten opzichte van de vooruitzichten die 
opgesteld werden na de afschaffing (minder import, meer export, meer productie, 
hogere prijs)? Wordt er op Europees niveau verder onderhandeld over eventuele 
actieve maatregelen, oplossingen? 
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1. De Europese prijsevolutie (zie grafiek) volgt met een zekere vertraging de prijsevolutie 
op wereldvlak. De wereldprijs is de laatste jaren gedaald doordat er suikeroverschotten 
op de wereldmarkt waren. De afschaffing van de suikerquota vond plaats op 1 oktober 
2017. In die periode zien we een scherpe daling van de Europese prijs naar het niveau 
van de wereldprijs toe (zie ook suikermarktobservatorium1). Er moet wel opgemerkt 
worden dat de Europese suikerprijs voor de afschaffing van de suikerquota enkel de 
consumentenprijs was. Er was een aparte industriële suikerprijs die lager was en enkel 
beschikbaar voor de industrie. Na de afschaffing van de suikerquota is de industriële 
prijs samengevoegd met de consumentenprijs en vormt de samengevoegde prijs de 
Europese suikerprijs.

2. Sinds 2000 is het aantal Belgische bietentelers gedaald van 15.490 naar 7.044 in 2018. 
In 2007 zien we een sterke daling van 12.996 naar 8.649 telers (suikerhervorming van 
2006) en vervolgens 7.414 in 2016 naar 7.044 telers in 2018 (na de afschaffing van 
de suikerquota).  

3. De Europese Commissie verwachtte een daling van de Europese suikerprijs omwille van 
de dalende wereldprijs en de verwachting dat er meer areaal zou ingezaaid worden in 
de EU met als gevolg dat er meer Europese suiker zou geproduceerd worden. Door de 
afschaffing van de suikerquota waren er geen uitvoerrestricties meer in het kader van 
de Wereldhandelsorganisatie (WTO2). De Europese Commissie verwachtte meer uitvoer 
en minder invoer, wat ook het geval was, maar er zijn vele parameters die de 
suikermarkt bepalen en dit maakt het voor de Europese Commissie moeilijk om zeer 

1 https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/market-observatory/sugar/doc/market-situation_en.pdf
2 https://www.wto.org/

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/market-observatory/sugar/doc/market-situation_en.pdf
https://www.wto.org/


gedetailleerde prognoses te maken. Een sterk bepalende parameter die de Europese 
Commissie niet voorzien heeft, is de overproductie van witte suiker op wereldniveau. 

Naar aanleiding van de moeilijke situatie in de Europese suikersector en de dringende 
oproep van lidstaten om maatregelen te nemen (zoals het toepassen van particuliere 
opslag wanneer de Europese suikerprijs onder de referentieprijs komt) heeft de 
Europese Commissie een High Level Expert Groep suiker opgestart bestaande uit een 
reeks vergaderingen met de lidstaten en stakeholders om de huidige situatie van de 
Europese suikersector te bespreken met de experten binnen de lidstaten. Een eerste 
vergadering vond plaats op 29 januari. Tijdens deze vergadering heeft de Europese 
Commissie de mogelijke maatregelen binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
toegelicht. Een volgende High Level Expert Groep suiker is voorzien op 19 maart. Hierop 
zullen ook de stakeholders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie 
betreffende maatregelen en oplossingen.


