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Europa heeft in 2006 beslist dat de bietenplanters minder suiker mochten produceren met als argument dat 
dit kaderde in de WTO-onderhandelingen en dat de EU daar niet onderuit kon. Tegelijkertijd werden de prij-
zen aan de planters voor de periode tot 2010 en later tot 2016 vastgelegd op een bedenkelijk laag niveau, 
waarbij de initiële prijsdaling voor 60% gecompenseerd werd onder de vorm van een hectaretoeslag. Na de 
volgende hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in 2014 verdampte de hectaresteun in de 
afgebouwde bedrijfstoeslag, nu de zogenaamde basisbetaling, tot een fractie van wat ooit bedoeld was als 
inkomenscompensatie voor de verliezen. Intussen is de teelt van suikerbieten grondig geherstructureerd met 
de inlevering van quota, het afstoten van bepaalde productiezones en sluiting van fabrieken in de periode 
2006-2007 als opvallendste en meest voelbare gevolgen. Daarbij hebben de planters zich steeds constructief 
en loyaal opgesteld in het belang van de gans de sector en in open dialoog met de fabrikanten. Alle inspan-
ningen die we toentertijd vanuit de plantersorganisaties en als planters geleverd hebben dreigen nu helemaal 
waardeloos te worden als we mogen voortgaan op de teneur van de laatste overlegvergadering tussen de 
planters van de Tiense Suikerraffinaderij en de directie van de Tiense. Bij de andere suikerfabrikant, Iscal 
Sugar, daarentegen is er wél een aanvaardbaar akkoord voor de campagne 2017 uit de bus gekomen.

Enkele weken geleden bleek dat de onaanvaardbare lage prijsvoorstellen van om en bij de € 21 per ton bie-
ten voor de postquotum bieten de enige zijn waarover nog gesproken kan worden door de directie van de 
Tiense. Diverse studies tonen aan dat je daarmee €10 per ton tekort komt. Een slag onder de gordel voor de 
plantersvertegenwoordigers en heel de groep bietenplanters. Een totaal gebrek aan respect, dat is de enige 
uitdrukking die op zijn plaats is op vandaag. Anders kan je het niet uitdrukken. De planters verdedigen sinds 
jaar en dag hun belangen via de erkende organisatiestructuren en de interprofessionele akkoorden en relaties 
dienden jaren als voorbeeld voor veel andere sectoren. Met het afschaffen van het Europese quotumsysteem 
na de huidige bietencampagne lijken de Duitse eigenaars van de Tiense er van overtuigd dat hun visie de enige 
juiste is en dat zij vanuit Duitsland geen rekening moeten houden met het bestaan van en het toepassen van 
interprofessionele akkoorden, zelfs al zijn die spelregels op Europees niveau nog steeds duidelijk omschreven, 
ook in het postquotum tijdperk.

We kijken met Argusogen naar de verdere afwikkeling van de, op vandaag geblokkeerde, situatie. We kunnen 
ons echter niet van de indruk ontdoen dat dit een zoveelste staaltje van machtsmisbruik is door mastodonten, 
Südzucker in dit geval, ten aanzien van de kleine producent-leverancier. Wanneer het beslissingscentrum van 
een dergelijk bedrijf niet in België ligt wordt het nog moeilijker in te schatten wat de uiteindelijke gevolgen 
kunnen zijn. We herkennen in dit verhaal alvast veel gelijkenissen met het verhaal FrieslandCampina waar 400 
melkveehouders gedumpt werden bij concullega-melkerijen om de belangen van eigen coöperatieve leden te 
vrijwaren. Sudzucker is ook een coöperatie, in Duitsland. Van je collega’s moet je het hebben…

De Tiense suiker smaakt er alleen maar zuurder door.
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Zure suiker op instructie van Duitse collega’s?
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