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“Wat betreft macht. In de 
suikerindustrie is het echt extreem …” 

Onderzoeker: OK, wat zijn de 
mogelijkheden? 
Landbouwer: Er ontbreekt er nog één. 
Onderzoeker: Ja, er zijn er zeker meer. Ga 
verder. Ga verder.  
Landbouwer: Zijn eigen raffinaderij 
starten.  
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1. Inleiding 
Deze samenvatting is de neerslag van het teelt-rapport m.b.t. de productie van 
suikerbieten in België. Het doel van het rapport, dat via de webpagina toegankelijk 
is, is de aard te onderzoeken van de beleidsvereisten en de marktgebreken, en hun 
weerslag op de veerkracht van de teelt van suikerbieten in België, dit als onderdeel 
van het EU-gefinancierde Horizon 2020 project SUFISA (Sustainable finance for 
sustainable agriculture and fisheries, Een duurzame financiering voor een duurzame 
landbouw en visserij).  

 De suikerbiet in België 
De suikerbietenteelt werd in Europa ingevoerd als gevolg van de Napoleontische 
oorlogen, die leidden tot een blokkering van de suikerhandel. Napoleon stimuleerde 
de bouw van suikerbietraffinaderijen in Europa. Na de val van het Eerste Franse 
Keizerrijk stortte ook de suikerbietenindustrie in. Enkel als gevolg van 
regeringsondersteuning van de industrie en de geleidelijke doorvoering van 
invoerbeperkingen over heel Europa kon de suikerbietenindustrie zich herstellen 
(Draycott 2006). Rond 1872 kon men in België 174 suikerbietraffinaderijen vinden 
(CBB 2017). De teelt van suikerbieten werd in Europa zo succesrijk dat tegen het 
einde van de 19de eeuw er globaal genomen meer suiker geproduceerd werd uit 
suikerbieten dan uit suikerriet. Enkel de afschaffing van de heffingen op suikerriet 
veranderde de situatie opnieuw (Draycott 2006). De beperking van de 
overheidssteun leidde eens te meer tot een inkrimping van de suikerbietenindustrie. 
Vandaag blijven er slechts drie raffinaderijen over in België, die eigendom zijn van 
twee maatschappijen, nl. Iscal Sugar en La Raffinerie Tirlemontoise / De Tiense 
Suikerrafinaderij (CBB 2017).  

Ondanks de concentratie op bedrijfs- en raffinaderijniveau bleef het belang van de 

oogst onaangetast, wat een van de redenen kan geweest zijn waarom de 
suikerbietenteelt onder een quotaregeling viel tot eind 2017. Door deze quotaregeling 
genoten de landbouwers van prijzen boven gemiddeld tot 2016. Draycott (2006) 
noteert dat de suikerbietenindustrie waardevol was voor de economie van de landen 
vermits ze hen onafhankelijk maakte van import, het inkomen van de landbouwers 
stabiliseerde en een positieve bijdrage leverde tot de kwaliteit van de gronden. 

Innovatie is voor de suikerbietproductie een belangrijk aspect om de suikeropbrengst 

per hectare te verhogen. Het suikergehalte klom van aanvankelijk 12% tot 20%. 
Daarnaast experimenteerde de teelt nog met verbeteringen bijvoorbeeld op het vlak 
van weerstand tegen ziekten. Andere verbeteringen m.b.t. het kiemen van het gewas 
droegen ook bij tot een verhoogde productiviteit. Zonder deze innovaties zou een 
winstgevende suikerproductie uit suikerbieten niet mogelijk geweest zijn. Ondanks 
deze gestadige vooruitgang in termen van suikergehalte en opbrengst kan men zich 
afvragen of verdere verbeteringen van het gewas haalbaar blijven (Draycott 2006). 
Naast de zaadverbetering is ook het gebruik van pesticiden een kritisch item. De 
afschaffing van het gebruik van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen doet de 
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vrees rijzen dat de huidige opbrengsten in de toekomst niet meer kunnen gerealiseerd 
worden (VILT 2018c). 

België is de vijfde grootste suikerbietproducent in de EU met een totaal geoogst 
suikerbietareaal van ongeveer 60.000 hectare in het oogstseizoen 2014/2015. Dat 
vertegenwoordigt ongeveer 4,5% van het Belgische landbouwareaal. De totale 
suikerproductie uit suikerbieten bedraagt voor België ongeveer 646.000 ton (CBB 
2017). Er zijn ongeveer 7.500 suikerbietverbouwers in België verspreid over de 14 
agro-ecologische zones (CBB 2018; Peeters 2010). Het aantal suikerbiettelers is 
gestaag gedaald over de laatste tien jaar met een scherpe terugval tussen 2007 en 
2008. 

Terwijl het aantal raffinaderijen drastisch daalde sinds 1968 noteerde de 
suikerproductie een groeitendens. Al wijzen de feiten uit dat sinds de hervorming van 
2006 de trend eerder dalend is. Vermits de raffinaderijen proberen hun productie te 
verhogen in de post-quota periode, kan het outputniveau opnieuw stijgen (VILT 
2018a). Ondanks het dalend aantal suikerbietbedrijven en het kleiner wordend 
suikerbietareaal bleef de suikeropbrengst stabiel. 

Binnen België verbouwen de provincies Luik, Henegouwen en Waals-Brabant het 
meest suikerbieten. Onderzoek toont dat het gewas goed gedijt op leem en zand-
leem gronden, wat de kenmerken zijn van de gronden in deze provincies. De 
oogstopbrengst is daarom het grootst in de centraal gelegen provincies van België, 
die alle in het Waalse gewest liggen.  
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2. Context 

 Beleidsvoorwaarden en 
reglementen 

Sinds 1967 wordt de suikerproductie geregeld binnen de EEG, later door de EU en 
bijgevolg ook binnen België. Naast de internationale regels vanwege de 
Wereldhandelsorganisatie (World Trade Organization (WTO)) en het Generalized 
Agreement on Tariffs and Trade (GATT) zijn er een reeks Europese maatregelen voor 
de suikerindustrie geweest. In het begin wilde de Europese regelgeving de nationale 
suikermarkt en suikerbevoorrading beschermen. 

Hoe dan ook, mettertijd werden de regels versoepeld en werd de suikermarkt 
geleidelijk geliberaliseerd. Door deze regels ontstond een Common Market 
Organization (CMO) voor suiker die in 2013 omgevormd werd tot een Common 
Market Organization (CMO) voor landbouwproducten. Tot 2006 was een belangrijk 
aspect van de suikermarkt de invoering van het quota systeem. Onder de EEG/EU-

landen werden quota verdeeld onder raffinaderijen, die vervolgens verdeeld werden 
onder de telers. Quota konden onderscheiden in “A”, “B” en “C” quota, waarbij de 
laatste suiker was die verkocht werd aan wereldmarktprijs. Voor de andere quota 
types werd een minimumprijs ruim boven de wereldmarktprijs vastgelegd. De 
hervorming van 2006 leidde tot een betekenisvolle verlaging van de quota en van 
de minimumprijs, om de landbouwers voor te bereiden op de liberalisering van de 

markt. Daarenboven zouden deze maatregelen de competitiviteit van de 

binnenlandse suikermarkt vergroten. Een ander speciaal kenmerk van de EEG/EU-
maatregelen is dat ze de raffinaderijen aanzetten leveringsvoorwaarden (en tegen 
het einde van 2017 ook prijzen) te onderhandelen met de telersvereniging. 
Raffinaderijen mogen dus niet onderhandelen met individuele telers. Dit is een 
mechanisme dat vooral bij het aflopen van het quotasysteem de totstandkoming van 
een gelijk speelveld bevordert in deze hoogst geconcentreerde markt. 

De hervorming van 2006 leidde tot een vermindering van de quota, wat eveneens 
betekende dat het aantal bedrijven dat suikerbieten verbouwde, moest 
verminderen. Tegelijkertijd nam de grootte van de bedrijven gestadig toe. Voor het 
plantjaar 2017/18 groeide het zaai-areaal van suikerbieten (CBB 2017). Dit is mogelijk 
door de beëindiging van het quota system, wat betekent dat er geen beperkingen 
meer zijn voor de omvang van de suikerbietenteelt. Het is een open vraag welke 
effecten dit gaat hebben. Overproductie kan leiden tot een instorting van de prijs, 

wat de teelt van suikerbieten verlieslatend kan maken (VILT 2018b).  

Draycott (2006) benadrukt dat, terwijl de suikerproductie uit suikerbieten 
beschermd werd in de EU tot 2017, de bescherming in de VS al meer dan 30 jaar 
geleidelijk afliep. Sindsdien werden in de VS zoetmakers uit suikerbiet vervangen 
door andere bronnen zoals maïs. Vandaar dat landbouwers in de VS overstapten 
naar meer winstgevende gewassen. Gelijkaardige ontwikkelingen kunnen zich nu 

“We hebben 
gewaarschuwd 
dat we 
afstevenen op 
dezelfde weg 
als de melk, 
maar 
schijnbaar 
tevergeefs.” 
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ook voordoen in de EU. Toch wordt de volledige verdwijning van de suikerbiet in 
twijfel getrokken dit wegens zijn positieve agronomische kenmerken.  

 Markten en commercialisering  
In België hebben suikerbiettelers slechts één enkel verkoopkanaal, via de 
Confederation of the Belgian Beet Growers (Confederatie van de Belgische 
Bietenplanters – CBB), een producentenorganisatie opgericht in 1965. Volgens de 
CBB is zijn doel de vertegenwoordiging en de verdediging van de belangen van de 
Belgische suikerbiettelers op lokaal, regionaal en nationaal niveau (CBB). In dat 
opzicht is een van zijn belangrijkste taken onderhandelen over de verkoop van de 
oogst met de suikerraffinaderijen. Los hiervan controleert de CBB ook de ontvangst 
van de oogst in de raffinaderijen. Dat betekent dat in elke fabriek maximum vijf 
inspecteurs van de CBB permanent aanwezig zijn om het werk van het personeel van 
de suikerraffinaderij te controleren en na te gaan of alle ontvangstvoorwaarden 
vervuld zijn. Daarenboven controleren zij de pulp en rapporteren hun resultaten aan 
de telers (CBB 2017). 

De suikerbietcommercialisatie is geregeld door interprofessionele overeenkomsten 
gesloten tussen de raffinaderij en het landbouwerssyndicaat (CBB). Zoals hierboven 
aangegeven werd de minimumprijs vastgesteld door de Europese Commissie. Vermits 
een premie betaald werd in jaren met hogere wereldmarktprijzen, kon de prijs niet 
vallen onder deze minimumprijs. Ook waren de telers zeker dat hun productie 
afgenomen werd door de raffinaderij. Sinds 2006 zakte nochtans de minimumprijs 
en met de afschaffing van het quotasysteem kunnen de prijzen zelfs nog verder 
zakken. In het verkoopjaar 2016/17 hadden de twee raffinaderijen Iscal Sugar en La 
Raffinerie Tirlemontoise / De Tiense Suikerrafinaderij een verschillende aanpak. 
Terwijl Iscal Sugar zijn vroegere prijsstrategie handhaafde, daalde de prijs die La 
Raffinerie Tirlemontoise / De Tiense Suikerrafinaderij betaalde. In de komende jaren 
zal men zien hoe de prijzen verder evolueren en of Iscal Sugar gedwongen zal worden 
zijn prijzen eveneens te doen dalen. Een ander aspect is echter dat de transparantie 
vermindert vermits de basissuikerprijs op een verschillende manier vastgelegd wordt. 
Bijvoorbeeld, terwijl het ene bedrijf de suikerbiet gebruikt zonder de top (die bevat 
minder suiker en wordt daarom afgehakt), gebruikt een ander bedrijf de ganse 
suikerbiet maar trekt een bepaald percentage af om de kleinere suikerinhoud te 
compenseren. 

Onze analyse met betrekking tot het inkomen van de landbouwers wijst uit dat de 
productiekosten stijgen, maar dat het inkomen vanuit suikerbieten per hectare 
vermindert. Ook al stijgt het inkomen vergeleken met de kosten, toch wordt het 
duidelijk dat de algemene winstgevendheid van de suikerbietenteelt aan het dalen 

was. Intensifiëring en uitbreiden van de bedrijfsgrootte zijn  tot dusver is een van de 
belangrijkste strategieën om deze ontwikkeling tegen te gaan.  

“Gezien het feit 
dat we als een 
georganiseerde 
producentenorg
anisatie worden 
behandeld, zijn 
we nog lang niet 
in staat onze 
doelen te 
bereiken. We 
worden 
helemaal niet 
gewaardeerd.” 
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3. Methode 
Kern van de gekozen benadering is de landbouwers zelf centraal staan, met het oog 
op het verkrijgen van hun visie op de kritieke punten die moeten worden bekeken. 
Vooreerst werd een media-onderzoek uitgevoerd (dit omvatte nationale, regionale 
en gespecialiseerde media van 2005 tot 2016), evenals een desk-based analyse van 
marktvoorwaarden en -marktreglementeringen (de doorgenomen bronnen 
omvatten academische publicaties, regerings- en beleidsdocumenten, 
marktonderzoek en consultancy verslagen; rapporten van de industrie en NGO 
documenten), aangevuld met negen interviews met Vlaamse telers van suikerbieten. 
Op basis van de analyse van de daaruit voortgekomen gegevens werden twee 
focusgroepsgesprekken (FGs) georganiseerd met Vlaamse suikerbietentelers op twee 
verschillende locaties in Vlaanderen. Deze stap werd gevolgd door een workshop 
samengesteld uit stakeholders betrokken bij de productie van Belgische suikerbieten. 
Ons baserend op de bevindingen van deze onderzoeksfasen werd een survey bij 
producenten opgezet. Suikerbietentelers uit gans België kwamen in aanmerking om 
deel te nemen aan een online survey.  

4. Resultaten 

 SWOT analyse 
De SWOT analyse wordt gebruikt als een integratieve assessment tool met als doel 
een relatie te vinden tussen externe en interne voorwaarden. Sterkten en zwakten 
zijn interne omstandigheden, terwijl kansen en bedreigingen extern zijn.  

Sterkten (Strengths)
•Vakkennis (Knowhow)
•Institutionele organisatie

Zwakten (Weaknesses)
•Verminderd belang van het 
landbouwerssyndicaat

•Gebrek aan (kennis van) alternatieve 
teelten

Kansen (Opportunities)
•Afschaffing  quotasysteem (vrijheid)
•Nevenproducten
•Nabijheid van de fabrieken en van de 
exportmarkt

•Agronomische omstandigheden

Bedreigingen (Threats)
•Afschaffing quotasysteem (prijsverlaging)
•Machtsongelijkheid (teler-fabriek)
•Gebrek aan beschikbare gronden
•Klimaatsverandering

SWOT
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Sterkten: 
Het landbouwerssyndicaat zou mogelijk een tegengewicht kunnen vormen voor de 

vergroting van de marktconcentratie op raffinaderijniveau binnen België (en 
eveneens in de Europese Unie). Nochtans schijnt de macht van deze 
institutionalisering van de belangen van de landbouwers te verminderen. De oorzaak 
van deze vermindering is niet alleen dat een bepaalde fabriek ogenschijnlijk probeert 
om deze instelling te omzeilen door het sluiten van individuele contracten. Het 
probleem lijkt te zitten geworteld in de perceptie van de landbouwers dat de invloed 
en de macht van het landbouwerssyndicaat beperkt is. Dit (waargenomen) gebrek 

aan macht en invloed van het landbouwerssyndicaat maakt dat de landbouwers 
zich afvragen wat het echte nut van deze organisatie is. Dit proces zorgt er op zijn 
beurt voor dat de fabrieken de institutionalisering verder kunnen verzwakken. Het 
landbouwerssyndicaat is nog altijd een interne factor. Het is dus binnen het bereik 
van landbouwers om strategieën te ontwikkelen om deze institutionalisering te 
versterken. Het plan om een nieuwe coöperatieve raffinaderij op te richten kan 
gezien worden als een stap in die richting (VILT 2018d). 

De tweede belangrijke sterkte is de kennis van de landbouwers. Deze sterkte kwam 

samen met andere externe omstandigheden zoals klimaat naar voren toen we 
vroegen naar het concurrentievermogen van de Belgische suikerbiettelers. De kennis 
van de landbouwers zal nog belangrijker worden in een vrije marktomgeving, daar 
de concurrentie zal toenemen. Andere factoren met betrekking tot het 
concurrentievermogen, zoals het klimaat of de productiekosten, kunnen niet 
beïnvloed worden door de landbouwers. Dit is dus hun enige mogelijkheid om hun 
competitief voordeel te versterken. Er moet vermeld worden dat de productiekost 
dan verminderd kunnen worden. Volgens de landbouwers werden alle maatregelen 
om dit te realiseren al genomen. Zo wordt de vermindering van de hoeveelheden 
inputs maximaal geëxploiteerd. De prijzen van de inputs kunnen niet beïnvloed 
worden door de landbouwers. De optie dat het landbouwerssyndicaat over de prijs 
gaat onderhandelen met input bedrijven, werd afgewezen. Niettemin kunnen deze 
twee punten (kostreductie en onderhandelingen met de bedrijven die de inputs 
leveren) gezien worden als aspecten die kunnen omgevormd worden tot sterkten. 

Zwakten: 
Eén zwakte, de vermindering van het belang van het landbouwerssyndicaat, werd 

al besproken. Een tweede is het gebrek aan kennis van alternatieve teelten. 

Inderdaad, alternatieve teelten zijn beperkt zowel door de algemene agronomische 
omstandigheden als door de economische levensvatbaarheid van deze alternatieven. 
Niettemin maakten de interviews duidelijk dat de landbouwers wel nadenken over 
alternatieven, maar dat (voorlopig) geen alternatief kon gevonden worden. Het 
gebrek aan alternatieve teelten is duidelijk een zwakte wanneer de prijzen voor 
suikerbieten sterk dalen. 

Kansen: 
Een aantal kansen konden geïdentificeerd worden voor Belgische suikerbiettelers, 
zoals nevenproducten. Desalniettemin wordt het bestaan van deze kans bepaald 

door de wereldmarktprijzen van fossiele brandstoffen. Ontwikkelingen in deze sector 
zullen ook afhangen van grote spelers zoals Brazilië. 

Betreffende competitieve voordelen vormt de transportkost een voordeel voor de 

Belgische landbouwers. De nabijheid van de fabrieken resulteert in lagere 
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productiekosten, een duidelijk competitief voordeel voor de Belgische telers van 
suikerbieten. De geografische omstandigheden vormen kansen. Niet alleen is de 

nabijheid van fabrieken een sleutelfactor, maar ook betekent de nabijheid van een 
vaarroute naar de zee een kans. Het openstellen van de markt kan de export 
aanzwengelen. De nabijheid van havens kan bijdragen tot het toekomstig 
concurrentieel voordeel van de Belgische suikerindustrie. Toch is het niet duidelijk wie 
het meest zal profiteren van deze kansen, de landbouwers of de fabrieken.  

Ook het klimaat draagt bij tot de ‘pole positie’ van de Belgische suikerbiettelers in 

termen van opbrengsten. Over het algemeen zijn de klimaats- en de 
bodemomstandigheden gunstig voor de suikerbietproductie. Toch moet erop 
gewezen worden dat dit in de toekomst kan veranderen door de 
klimaatsverandering. Het seizoen 2016/2017 illustreerde het negatieve effect van 
overdadige regen. Dus vormt het klimaat een bedreiging omdat meer extreme 
weersgebeurtenissen hoogstwaarschijnlijk negatieve effecten zullen hebben op de 
suikerbietproductie.  

Externe omstandigheden zijn omstandigheden die niet kunnen beïnvloed worden 
door de  landbouwers, maar die invloed uitoefenen op hun strategieën en prestaties. 
Interne omstandigheden laten landbouwers toe te reageren op de externe 
omstandigheden. Middelen om actief externe omstandigheden te veranderen zijn erg 
beperkt, omdat ze afhangen van vele andere omstandigheden die buiten de 
onmiddellijke invloedssfeer van de landbouwers vallen. Dit is een belangrijke 
vaststelling, daar het een oproep is tot de beleidsmakers om de omstandigheden te 

veranderen waarmee de landbouwers geconfronteerd worden of om hen te steunen 
in de ontwikkeling van sterkten. Een voorbeeld van de macht van de beleidsmakers 
is het quotasysteem, dat ingevoerd werd en nu is afgeschaft door een beleidsbeslissing. 

Bedreigingen: 
Het afschaffen van het quotasysteem is in de SWOT analyse terug te vinden in zowel 

de categorie kansen als bedreigingen. Door het afscahffen van het quotasysteem 
zullen de landbouwers meer vrijheid hebben om te kiezen hoeveel suikerbieten zij 
wensen te telen. Toch zullen ze niet volledig vrij zijn omdat de beslissing tot het telen 
van suikerbieten nu veel meer zal beïnvloed worden door de marktkrachten. 

Daarenboven wordt de vrijheid van de landbouwers om andere teelten te kiezen 
beperkt door de respectievelijke agronomische omstandigheden. Het effect van het 
afschaffen van het quotasysteem houdt niet enkel verband met de hoeveelheid die 
kan geproduceerd worden, maar ook met de evolutie van de prijzen. Deze hangt in 
België ten zeerste af van de respectievelijke fabriek. De huidige prijsvoorstellen van 
La Raffinerie Tirlemontoise / De Tiense Suikerrafinaderij betekenen een bedreiging 
voor de suikerbietentelers omdat hun economische levensvatbaarheid verder zou 
beperkt worden. Uit de interviews blijkt dat de lage aangeboden prijs verband houdt 
met de machtsongelijkheid op de binnenlandse suikerbietenmarkt. Bijgevolg vormt 
deze machtsongelijkheid een bijkomende bedreiging.  

Een andere bedreiging is het gebrek aan beschikbare grond. De kosten van de inputs 

werden al vermeld. De kosten van grond en de beschikbaarheid ervan zijn definitief 
een bedreiging voor de Belgische suikerbiettelers. De wens om de productie te 
vergroten houdt verband met de hoge kosten voor de aankoop of de pacht van 
grond en wordt beperkt door het ontbreken van beschikbare grond.  
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De uitgevoerde SWOT analyse is erg gelijkend op die uitgevoerd in 2013 door de CBB. 
Dit vergroot enerzijds de validiteit van de hier voorgestelde analyse. Anderzijds laat 
de tijdspanne die tussen de SWOT analyse uitgevoerd in 2013 en de huidige analyse 
toe om te zien of bepaalde aspecten veranderd zijn. Helaas is er een ontwikkeling 
die een bijkomende bedreiging schijnt te vormen. Hoewel de relatie tussen de 
raffinaderijen en de landbouwers goed was in 2013, is dit nu niet langer het geval. 
Vooral de sfeer tussen het landbouwerssyndicaat en La Raffinerie Tirlemontoise / De 
Tiense Suikerrafinaderij schijnt slechter geworden. (VILT 2018b). In 2013 werden de 
raffinaderijen nog gezien als partners met de komst van de postquotaperiode. Nu 
worden ze echter beschouwd als tegenstrevers. Op het moment dat deze 
samenvatting geschreven wordt, vinden de tweede postquota onderhandelingen 
plaats. Het zal blijken of de relatie tussen telers en raffinaderijen opnieuw verbetert 
of niet.  

5. Veerkracht 
Telers moeten een aantal strategieën ontwikkelen om zo te kunnen omgaan met 

veranderende omstandigheden en schokken. Een veerkrachtig landbouwsysteem is 
een systeem dat rendabel blijft ondanks veranderende omstandigheden en schokken. 
Daarnaast kan veerkracht ook betekenen dat een bedrijfsoperatie doelbewust 
stopgezet wordt als een strategie om veranderende omstandigheden of schokken 
aan te pakken. De analyse ontdekte meerdere (mogelijke) strategieën toegepast 
door de landbouwers of die ze in de toekomst kunnen toepassen. 

De geïdentificeerde strategieën zijn:  

Strategieën Een andere raffinaderij kiezen 

Verticale integratie 

Innovatie 

Intensifiëring - schaalvergroting 

Branding 

Alternatieve teelten 

Alternatieve eindproducten 

Extra inkomen 

Staken voor betere prijzen 

Sterker suikerbietensyndicaat 

Keuzevrijheid 

Risicomanagement 

 

Hoewel deze lijst er veelbelovend uitziet, moet erop gewezen worden dat vele van 
deze strategieën al worden toegepast. De verdere uitvoering van deze strategieën 
om de situatie van de telers te handhaven of zelfs te verbeteren is dus beperkt. 
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Niettemin kan het afschaffen van het quotasysteem in dit opzicht wat meer ruimte 
bieden.  

 Feedback uit de focusgroepen en 
de workshop: drijfveren, 
strategieën en toekomstige 
prestaties 

Twee focusgroepen en één workshop vonden plaats in Vlaanderen in 2017. Deze 
kwalitatieve onderzoeksfasen hielpen de onderzoekers de eerder verzamelde data 
te valideren en een beter inzicht te krijgen in de omstandigheden en de mogelijke 
stategieën die de landbouwers kunnen toepassen.  

Machtsongelijkheden  
Het topic machtsongelijkheid omvatte: a) de rol van de CBB, b) het aantal 
landbouwbedrijven, c) het ontbreken van alternatieve verkoopkanalen, d) 
multinationals, e) het aandeel gehouden door de telers in de raffinaderij, f) 
winstmarge, g) risicospreiding, en h) biofysische omstandigheden. Al deze factoren 
dragen bij tot de machtsongelijkheden in de suikerindustrie. Omdat de landbouwers, 
bijvoorbeeld, geen alternatief verkoopkanaal hebben, zijn ze verplicht de 

voorwaarden aangeboden door de raffinaderijen te aanvaarden. Verder hangt de 
mate waarin telers deze voorwaarden accepteren af van de alternatieven die telers 
hebben voor het genereren van hun inkomsten. Dit wordt (onder meer) bepaald 
door de biofysische omstandigheden. Er zijn dus een aantal factoren die moeten 
bekeken worden om het probleem van de machtsongelijkheden aan te pakken.  

Markt 
M.b.t. marktomstandigheden werden twee voornaamste punten besproken: de 
vraag en globalisering. Terwijl wereldwijd de vraag naar suiker toeneemt, neemt de 

Europese vraag af. De liberalisatie van de markt zet de Belgische landbouwers onder 
druk om bijvoorbeeld te produceren aan dezelfde prijs als de Braziliaanse 
landbouwers. Toch zijn Belgische landbouwers, gezien het verschil in standaarden, 
niet in staat met hen te concurreren.  

Politiek 
De politieke voorwaarden zijn divers: a) gering belang van de landbouwers, b) focus 
op de consumenten, toenemende lasten, c) het suikerbietensyndicaat als rolmodel, d) 
plattelandspolitiek tegenover landbouwbeleid, en e) steun van grootschalige 
actoren. Voor de landbouwers is er een verschil tussen de politici die hen vragen te 
handelen als zakenmensen, terwijl ze hen vragen om meer de nadruk te leggen op 
milieubescherming. Hoewel ze in theorie zo zouden willen handelen, ontstaan er 
spanningen als de economische situatie hen niet toelaat zo te handelen. Bijvoorbeeld, 
de promotie van grootschalige spelers of het maatschappelijk gebrek aan 
waardering voor het werk van de landbouwers is in strijd met de focus op 
milieubescherming.  

 
 

“Omdat 
vandaag de prijs 
die suikerbieten-
telers krijgen 
per hectare 
vergeleken met 
wat de 
suikerfabriek 
per hectare 
verdient, laat 
ons zeggen dat 
het twee 
verschillende 
niveaus zijn. 
Onze winsten 
zijn een fractie 
van de hunne. 
Iedereen rond 
deze tafel weet 
dat.” 
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Duurzaamheid 
M.b.t. duurzaamheid moeten er twee zeer belangrijke aspecten bekeken worden. 
Vooreerst de verderzetting van de suikerbietenteelt in België, en ten tweede het 
milieu-aspect. Dit laatste houdt een vergelijking in tussen de teelt van suikerbieten 
en die van suikerriet. Stakeholders wijzen erop dat de teelt van suikerbieten 
milieuvriendelijker is dan die van suikerriet. Aangezien in Westerse landen bepaalde 
sociale standaarden gevolgd moeten worden, is de sociale duurzaamheid daar ook 
hoger. Afgezien van puur economische overwegingen kan de voortzetting van de 
suikerbietenteelt de duurzaamheid dus positief beïnvloed hebben.  

 Strategieën 
Om de hierboven opgelijste problemen aan te pakken werden meerdere strategieën 
besproken. Toch moet gesteld worden dat de stakeholders niet erg optimistisch zijn 
m.b.t. deze strategieën. Gedurende de workshop bleek dat de belangrijkste strategie 
innovatie kan zijn.  

Een andere raffinaderij kiezen 
Hoewel er in België twee raffinaderijen zijn, is het kiezen van de raffinaderij die de 
beste voorwaarden biedt, geen optie. Gezien de vervoerskosten zijn de landbouwers 
gebonden aan de dichtstbij gelegen raffinaderij.  

Verticale integratie 
Verticale integratie was één van de strategieën die tijdens de interviews naar voren 
kwam, maar het was eerder gerelateerd aan het feit dat telers meer aandelen van 
de raffinaderij kochten of dat de raffinaderij meer betrokken zou raken bij de 
landbouwactiviteiten. Er werd een andere strategie voorgesteld tijdens de 
focusgroepen: de landbouwers die hun eigen raffinaderij opzetten. Deze risicovolle 
strategie geeft de ernst weer van de situatie van de suikerbiettelers. 

Grond verkopen aan de raffinaderij is een zeer omstreden optie. Niettemin stellen de 
landbouwers dat zij verplicht zijn dit te doen als een laatste redmiddel. Dit is zeker 
geen welkome strategie vermits de landbouwers niet langer in staat zouden zijn hun 
bedrijf door te geven aan hun nakomelingen. Ook zouden telers door zo’n stap niet 
langer ondernemers zijn maar werknemers worden, wat evenmin gezien wordt als 
een gunstige situatie.  
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Innovatie 
Innovatie wordt voorlopig gezien als de belangrijkste strategie om de opbrengsten te 
vermeerderen en zo hopelijk het inkomen te vergroten. 

Intensifiëring – schaalvergroting 
De landbouwers geven aan dat zij geen invloed hebben op de prijzen, dus de enige 
mogelijkheid om hun inkomen te vergroten is meer te produceren. De vergroting van 
de productie is de enige factor die de landbouwers zelf kunnen beïnvloeden. 
Anderzijds wordt aangehaald dat telers beter niet meer gaan produceren omdat dit 
zal leiden tot een hogere productie en dus lagere prijzen. De landbouwers stellen voor 
dat de premies niet zouden moeten toenemen met de hoeveelheid geleverde 
suikerbieten maar dat er eerder een vlakke premie betaald zou moeten worden. 

De uitbreiding van het landbouwareaal is een aanpak die door de landbouwers 
ondernomen kan worden, indien mogelijk. Toch betwijfelen ze dat dit een echte 
remedie is en zij stellen vast dat het enkel een middel zou zijn om de structuur te 
verbeteren. Overigens wordt aangegeven dat zij nooit in staat zullen zijn te 
concurreren met grotere landen, die over het algemeen veel grotere oppervlakten 
grond bezitten. Bijkomend twijfelen de telers of de vergroting van de stukken grond 
zal resulteren in hogere prijzen. Over het algemeen kan het vergroten van de 
percelen, wat gerelateerd is aan het verminderen van het aantal bedrijven, gunstiger 
zijn voor raffinaderijen dan voor de telers zelf omdat dit de transactiekosten zal 
verminderen. 

De bevoorrading beperken lijkt een veelbelovendere strategie te zijn. Voor hen is dit 
een middel om de prijzen te stabiliseren. Deze strategie is gebaseerd op de 
veronderstelling dat een toegenomen productie kan leiden tot dalende prijzen. Dus 
terwijl individuele telers kunnen wensen hun landbouwareaal te vergroten om een 
hoger inkomen te hebben, streven de landbouwers in het algemeen ernaar de 
productie te stabiliseren. 

Branding 

“Het enige wat 
wij als telers 
kunnen doen, is 
een hogere 
opbrengst in 
kilo’s krijgen, 
zodat we 
mogelijk ons 
inkomen kunnen 
vergroten.” 
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M.b.t. branding zien de telers geen mogelijkheden. Enerzijds realiseren ze zich dat dit 
al deels gedaan werd, maar zij wijzen er tevens op dat deze activiteiten geen positief 
effect hebben voor hen. Dit is gelinkt aan het probleem van de machtsongelijkheden. 
De landbouwers stellen dat winsten enkel stroomafwaarts de bevoorradingsketen 
(supply chain) voortgebracht worden, maar niet op niveau van het landbouwbedrijf.  

Alternatieve teelten 
Terwijl de keuze van alternatieve teelten inderdaad een strategie is die de 
landbouwers moeten ondernemen, indien de prijzen niet aanvaardbaar zijn, is de 
uitvoerbaarheid ervan ver van eenvoudig. Meerdere aspecten moeten bekeken 
worden, zoals de vraag naar de alternatieve teelt of de klimaats- en bodemcondities 
noodzakelijk voor de verbouwing van de alternatieve teelt. Daarenboven zijn de 
landbouwers zich ervan bewust dat wanneer vele telers overschakelen op een 
alternatieve teelt, dit zou kunnen leiden tot verminderde winsten uit de respectieve 
teelt. Verder beschouwen de landbouwers de suikerbiet als een goed rotatiegewas 
om de kwaliteit van de bodem te bewaren. Zo kan de afbouw van de teelt van 
suikerbieten een nadelig effect hebben op de bodem. Tenslotte kunnen de telers niet 
simpelweg stoppen met de teelt van suikerbieten zonder bepaalde gevolgen te 
overzien. Indien een teler niet langer suikerbieten wenst te verbouwen, moet hij/zij 
zijn/haar aandelen in de raffinaderij verkopen. 

Alternatieve eindproducten 
Bio-plastic en bio-ethanol zouden alternatieve eindproducten kunnen vormen voor 
de suikerbiet. Tot hiertoe zien de landbouwers in deze strategie een beperkte 
oplossing, vermits de vraag onvoldoende groot is. Daarenboven wijzen ze erop dat 
voedsel gebruiken voor de productie van deze alternatieve eindproducten verband 
houdt met het voedsel-versus-brandstoffendebat.  

Bijkomend inkomen 
Het genereren van extra inkomen is een gangbare strategie die door telers wordt 
toegepast. Vaak hebben hun partners een bijkomende job en veel telers zoeken 
eveneens een tweede inkomensbron. Meestal vinden de telers een job buiten de 
landbouwsector. Overigens wijzen ze op de beperkingen om een bijbaantje te vinden, 
omdat de telers gewoonlijk geen andere opleiding hebben die hen zou toelaten goed 
betaald werk te vinden.  

Een ander punt aangehaald door de deelnemers aan de focusgroep is de 
afhankelijkheid van regeringssubsidies. Terwijl men erkent dat subsidies voor een 
basisinkomen zorgen, wordt dit niet als iets positiefs beschouwd. De telers verklaren 
dat het niet nodig zou moeten zijn subsidies voor de landbouwers te voorzien om hun 
voortbestaan te garanderen. Landbouw moet op zich zelf winstgevend genoeg zijn.  

Staken voor betere prijzen 
Deze strategie werd snel opzij geschoven in de focusgroep. Theoretisch zou het een 
redelijke optie zijn. Toch wijzen de landbouwers erop dat indien de raffinaderij haar 
werking moet stoppen gedurende een seizoen, ze haar activiteiten volledig zou 
beëindigen. De kosten voor de raffinaderij zouden hoger zijn dan ze aankunnen 
wanneer ze een jaar niet produceren. 

Sterker suikerbietensyndicaat 
Het onderwerp omtrent het creëren van een sterker landbouwerssyndicaat werd niet 
in detail besproken. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat het 
landbouwerssyndicaat al beschouwd wordt als een effectief instrument. Niettemin 

“Ik denk dat als 
het aankomt op 
de kosten 
verminderen, 
we het einde 
van de weg 
bereikt hebben.” 
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wordt de effectiviteit van de organisatie beperkt door het beleid dat uiteenlopende 
comparatieve voordelen creëert zowel in Europa als wereldwijd.  

Risicomanagement 
Deze strategie houdt verband met de strategie van keuzevrijheid. Telers die in een 
ongunstige periode moesten leveren kregen een bepaald bedrag om het verlies te 
compenseren. Terwijl deze strategie goed werkte in het verleden, schijnt ze haar 
effectiviteit te verliezen. Dit is omdat de raffinaderijen proberen de campagneduur 
te verlengen, wat als gevolg heeft dat meer telers moeten leveren in een ongunstige 
periode. Ten tweede, het geld voor de compensatie wordt hoofdzakelijk bijgedragen 
door de telers zelf. Het geld komt van de premie die de landbouwers kregen. Maar 
als het inkomen van de landbouwers en dus de premie vermindert, loopt het fonds 
voor de compensatie droog. Dus wordt deze strategie bedreigd door twee 
verschillende factoren. 

 Resultaten van de survey 
We onderzochten verder een selectie van topics die naar voor kwamen gedurende 
de interviews, de focusgroepen en de workshop in de producentensurvey 
(bijvoorbeeld de omstandigheden die de telers tegenkomen, welke strategieën zij 
toepasten in het verleden of kunnen toepassen in de toekomst, en hoe efficiënt deze 
strategieën zijn). De globale uitwerking van de survey gebeurde door het SUFISA-
consortium. Voor onze observationele cross-sectionele studie gebruikten we een online 
survey die elektronisch verspreid werd door de CBB tussen november 2017 en maart 
2018. In totaal werd de survey beantwoord door 241 suikerbiettelers die bevestigden 
dat de teelt van suikerbieten minstens deel uitmaakten van hun 
landbouwactiviteiten tijdens de campagne 2016/17. Na het schrappen van de 
uitschieters (outliers) en de waarnemingen met onlogische antwoorden1 beschikken 
we over een resterende selectie van 182 Belgische suikerbietentelers. 

Kenmerken van de landbouwer en van het landbouwbedrijf 
De steefproef bevatte meer mannen dan vrouwen (94.94% vs. 5.36%). De regio is 
ongeveer gelijk verdeeld tussen de respondenten. 50.55% van de respondenten woont 
in Vlaanderen, terwijl 49.45% van de respondenten in Wallonië leeft. Qua leeftijd is 
de meest voorkomende categorie die van 51-65 jaar (n=88). Nagenoeg alle 
respondenten zijn jonger dan 65 jaar (n=178). De meerderheid van de respondenten 
heeft een vaste relatie (80.77%) en de respondenten hebben gemiddeld 2.1 kinderen. 
Meer dan een derde van de respondenten heeft een hogeschool- of 
universiteitsdiploma. 73.03% van de respondenten rapporteerde dat ze een specifieke 
landbouwopleiding hadden gevolgd. Het totale gemiddelde landbouwareaal 
gebruikt per bedrijf (d.i. in pacht of in eigendom) is 144 ha, waarvan gemiddeld 13.48 
ha verbouwd wordt voor suikerbieten. De totale gemiddelde suikerbietenproductie 
in de campagne 2016/17 bedraagt 1223 ton. 

                                                        
1 We hebben alle dubbele observaties gewist. Dubbele observaties zijn twee waarnemingen die hetzelfde 
IP-adres hebben en/of hetzelfde email adres. Als twee waarnemingen beschouwd worden als dezelfde, 
hebben we beide gewist (n=14). Vervolgens hebben we de waarnemingen uitgesloten waarvan het 
totale landbouwareaal kleiner is dan het totale suikerbietenareaal (n=13) en/of waarvan de totale 
suikerbietenproductie (in ton) onevenredig is ten opzichte van het totale landbouwareaal en het totale 
suikerbietenareaal (n=44). Tenslotte hebben we ook uitschieters uitgesloten op basis van de 
suikerbietenprijs (n=3). 
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Verkoopkanalen 
Alle ondervraagde landbouwers zijn lid van een landbouwersorganisatie, die meestal 
het ontwerp van het contract en de transactievoorwaarden met de verkoper 
ondersteunt. De landbouwers zouden enkele dingen willen veranderen indien ze het 
landbouwerssyndicaat zouden kunnen verbeteren, namelijk de impact van elke 
individuele teler vergroten binnen de organisatie, de samenwerking met organisaties 
van suikerbietentelers in buurlanden verbeteren, betrokken worden in de 
suikerproductie, en de communicatie binnen het landbouwerssyndicaat verbeteren.  

Kenmerken van de verkoopovereenkomsten 
De indicatieve gemiddelde prijs per eenheid die de landbouwers ontvingen in deze 

verkoopovereenkomst bedroeg 27.89 €/ton voor de campagne 2016/17. De prijs van 
suikerbieten bepaald door de overeenkomst is gebaseerd zowel op geleverde 
hoeveelheid en kwaliteit als op het aandeel in de winst van de organisatie. Volgens 
de verkoopovereenkomst 2016/17 krijgen de landbouwers een voorschot betaald op 
22 december, een tweede voorschot op 31 januari en het saldo op 22 december van 
volgend jaar (informatie volgens de CBB). De landbouwers stellen vast dat de 
raffinaderijen meer invloed hebben op de prijsbepaling dan zijzelf. 

60.44% van de respondenten leveren aan de suikerraffinaderij La Raffinerie 
Tirlemontoise / De Tiense Suikerrafinaderij en 39.56% aan Iscal Sugar. M.b.t. de 
afstand tussen het landbouwbedrijf en de raffinaderij, zijn 43 respondenten gelegen 
op minder dan 30 km afstand van de suikerbietenraffinaderij waaraan ze leveren. 
78 respondenten zijn tussen 31 en 70 km verwijderd van de raffinaderij waaraan ze 
leveren. 33.52% liggen op meer dan 70 km van de raffinaderij. 23 respondenten 
geven zelfs aan dat de afstand tussen hun landbouwbedrijf en de 
suikerbietenraffinaderij meer dan 100 km is. Slechts 17 respondenten vervoeren zelf 
hun suikerbieten naar de raffinaderij.  

Een groot aantal respondenten (48.62%) rapporteerde ofwel “helemaal tevreden” 
ofwel “enigszins tevreden” te zijn over de verkoopovereenkomst. 25.97% is noch 
tevreden noch ontevreden over deze verkoopovereenkomst, terwijl 24.86% “enigszins 
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tevreden” of “volledig tevreden” is. De landbouwers geven aan dat de reden van hun 
ontevredenheid over deze verkoopovereenkomst het feit is dat zij geen alternatieve 

mogelijkheid hebben om hun producten te verkopen, de kosten verbonden aan deze 
verkoopovereenkomst te hoog zijn, en deze verkoopovereenkomst niet meer 
mogelijkheden voorziet om de prijzen te onderhandelen. Overigens zien we dat de 
tevredenheid over de verkoop voor de campagne 2017/18 lager is dan voor de 
campagne 2016/17. Dit zou te wijten kunnen zijn aan de veranderende 
omstandigheden als gevolg van de afschaffing van de quota in september 2017. 

Duurzaamheid 
Deze paragraaf verwijst naar de mogelijke impact van de verkoopovereenkomst op 
duurzaamheid. Een groot aantal van de respondenten (49.44%) rapporteerde dat zij 
“helemaal akkoord” of “enigszins akkoord” zijn dat de productiekeuzes die ze 
maakten op basis van hun belangrijkste verkoopovereenkomst hen hielp de 
biodiversiteit te bewaren. De antwoorden op de andere duurzaamheidsitems 
vertonen een gelijklopend patroon, behalve voor de elfde stelling (“de 
productiekeuzes die ik maakte gebaseerd op mijn belangrijkste overeenkomst 
hielpen me de producten te verkopen in moeilijkere perioden wanneer de prijzen 
laag waren.”) Deze stelling toont minder uitgesproken resultaten. 24.29% van de 
respondenten gaat niet akkoord met deze stelling, terwijl 39.98% ermee instemt. 

Drijfveren van de landbouwstrategieën  
De meest voorkomende factoren die de beslissingen van de telers m.b.t. hun productie 

en landbouwstrategieën voor suikerbieten beïnvloeden, zijn: nadelige 

klimatologische omstandigheden en ziekten, fluctuatie van jaar tot jaar van de 
prijzen van de inputs, veranderingen in het gedrag en/of in de voorkeuren van de 
consumenten, verandering van het landbouwbeleid, en de sterke daling van de 
marktprijzen. Toegang tot leningen en kredieten werd beschouwd als minder 
belangrijk.  

De meerderheid (53.85%) plant de huidige activiteitenschaal te handhaven in de 

komende vijf jaar omdat ze willen wachten en willen zien hoe de markt zich 
ontwikkelt, ze geen toegang hebben tot de noodzakelijke grond, of de teelt 
verlieslatend is. Slechts acht telers geven aan dat ze zinnens zijn te stoppen met 

landbouw, vooral omdat ze er niet genoeg geld mee kunnen verdienen. Als de 

suikerbietenteelt niet langer winstgevend is, zou de meerderheid van de telers 

(77.33%) overschakelen op een andere teelt, vooral groenten en aardappelen, of zij 
(13.33%) zullen een niet-landbouw gerelateerde bron van inkomsten toevoegen. Het 
ontbreken van alternatieve teelten werd beschouwd als de belangrijkste hindernis 
om de suikerbietenteelt te vervangen, gevolgd door het gebrek aan aantrekkelijke 
markten voor alternatieve producten, de moeilijkheid tot uitbreiding van het bedrijf, 
en de onzekerheid over de alternatieve markten. 

De landbouwers in onze vragenlijst gaven aan dat de strategieën innovatie 

(verbetering van het zaaigoed, bescherming van de planten, landbouwpraktijken) 
en risicomanagement (de keuze van zaai- en oogsttijd in functie van het weer) het 

belangrijkste waren in het verleden om hun inkomen uit de suikerbietenteelt te 
handhaven of te vergroten. Kijkend naar de toekomst denken de landbouwers dat 
de strategieën die verband houden met innovatie, alternatieve teelten 

(overschakelen op een andere teelt), en alternatieve eindproducten (de ontwikkeling 
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van bio-plastic of bio-ethanol) het belangrijkste zullen zijn om in de toekomst hun 
inkomen uit de suikerbietenteelt te handhaven of te doen toenemen. 

44.75% van de respondenten rapporteerde dat zij op dit ogenblik geen 
verwachtingen hebben voor de opvolging van het bedrijf, terwijl 35.91% aangaf dat 

zij verwachten dat een lid van de familie het landbouwbedrijf zal overnemen.  

6. Besluiten 
We gebruikten een gemengde methode en konden besluiten dat de resultaten van 
de vragenlijst de resultaten van het kwalitatieve onderzoek ondersteunen. 

Volgens het kwalitatief onderzoek en de producentensurvey weten we dat de telers 
minder tevreden zijn met hun huidige situatie, waarbij ze geconfronteerd worden 
met de liberalisering van de markt. Gedurende de interviews en de focusgroepen 
wezen de landbouwers op de beperkte transparantie van de prijsmechanismen en 

op hun beperkte impact op de prijs. 

Beide factoren werden verder onderzocht in de producentensurvey. Bijvoorbeeld, de 
meerderheid van de landbouwers stellen dat zij wensen te weten hoe de prijzen 
bepaald worden. Verder geeft de perceptie van de landbouwers of de gekregen prijs 
dichter ligt bij die van de raffinaderij of bij de voorstellen van de telers, aan dat de 
telers denken dat zij minder impact hebben op de prijzen. Toch wordt de recent 
verkregen flexibiliteit verwelkomd omdat een meerderheid van de landbouwers 
stellen dat zij meer flexibele mechanismen van prijsbepaling verkiezen om mogelijk 
hogere winsten te bekomen. 

In België zijn alle suikerbietentelers verplicht lid van het landbouwerssyndicaat CBB). 
Het kwalitatieve onderzoek wees uit dat sommige landbouwers graag 
veranderingen zouden zien in de institutionele regels van de CBB. De 
producentensurvey bracht aan het licht dat de landbouwers de rol van de organisatie 
zouden willen zien toenemen. Bovendien wensen de landbouwers betrokken te 
worden in de suikerproductie en plannen ze de oprichting van een coöperatieve 

raffinaderij omdat ze ontevreden  zijn over de huidige prijssituatie.  

In het verleden hebben de landbouwers diverse strategieën ontwikkeld en toegepast 

om hun financiële toestand te bewaren of te verbeteren. In het kwalitatief onderzoek 
werd een lijst van strategieën geïdentificeerd. Om de relevantie van elk van deze 
strategieën te analyseren werden hier verder vragen over gesteld in de 
producentensurvey. Bijvoorbeeld werd erop gewezen dat uitbreiding van de teelt 
niet meer mogelijk was door het gebrek aan beschikbare gronden. Daarom was de 
vergroting van het landbouwbedrijf een strategie in het verleden maar is dit minder 
belangrijk in de toekomst. Een gelijkaardige vaststelling werd gedaan voor “extra 
inkomsten”. Interessant ook “actief worden in de suikerproductie” was een meer 
relevante strategie in het verleden dan het in de toekomst zal zijn. Dit resultaat kan 
de gemiste kans weergeven om in het verleden aandelen te kopen van La Raffinerie 
Tirlemontoise / De Tiense Suikerrafinaderij. De verminderde winstgevendheid van de 
suikerbietenteelt kan de reden zijn waarom “alternatieve teelten” beschouwd wordt 
als een voor de toekomst meer relevante strategie. Dit is een belangrijke vaststelling 



 
 

17 

omdat het ontbreken van alternatieve teelten het belangrijkste obstakel was voor 
de landbouwers om de suikerbietenteelt te vervangen. Andere vermeldenswaardige 
hindernissen waren het ontbreken van aantrekkelijke markten en het gebrek aan 
gronden voor uitbreiding. Daarom beperken deze factoren de flexibiliteit van de 
landbouwers om te reageren op de nieuwe marktsituatie. 

Turbulente tijden kunnen van de landbouwers vergen dat ze nieuwe terreinen 
verkennen en nieuwe strategieën ontwikkelen. In de workshop werd innovatie 
beschouwd als de belangrijkste toekomstige strategie voor de landbouwers. 

Niettemin geeft de producentensurvey aan dat innovatie geen sleutelfactor is. 
Daartegenover leggen de landbouwers meer de nadruk op intensifiëring. 
Intensifiëring moet tegemoet komen aan duurzaamheidseisen om geen verdere 
problemen te scheppen die in de toekomst moeilijker op te lossen zijn (zoals 
verminderde bodemkwaliteit en biodiversiteit). M.b.t. toekomstige strategieën 
bracht de producentensurvey aan het licht dat de landbouwers nog geen concrete 
plannen hebben, wat erop zou kunnen wijzen dat ze nu eerst wensen te zien hoe de 
toestand zal evolueren.  

Mijn eigendom verkopen aan de raffinaderij

Actief worden in de suikerproductie

Een sterker suikerbietensyndicaat

Bijkomend inkomen

Alternatieve eindproducten

Intensifiëring

Innovatie

Fonds om verliezen te compenseren

Staken voor betere prijzen

Alternatieve teelten

De zaai- en oogstperiode kiezen

Kiezen van een andere raffinaderij 

Branding

Andere

Toename van de bedrijfsgrootte

Verzekeringen

Strategieën

Toekomst

Verleden

Verdeling van gemiddelde punten
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