
 

EU LANDBOUWBELEID EN DE BESCHIKBAARHEID VAN GROENE GRONDSTOFFEN 

 
In de transitie naar een Biobased Economy zullen steeds meer chemicaliën, materialen en brandstoffen 

worden vervaardigd uit plantaardige grondstoffen. Dit vereist een grotere hoeveelheid grondstoffen dan 

momenteel beschikbaar is. Deze notitie geeft achtergrond over de relatie tussen het Europese 

landbouwbeleid en de beschikbaarheid van groene grondstoffen. 

 

De belangrijkste doelen van het Europese landbouwbeleid zijn1: 

 de productiviteit van de landbouw te doen toenemen door de technische vooruitgang te 

bevorderen en door zowel de rationele ontwikkeling van de landbouwproductie als een optimaal 

gebruik van de productiefactoren, met name de arbeidskrachten, te verzekeren; 

 aldus de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te verzekeren, met name door de 

verhoging van het hoofdelijk inkomen van hen die in de landbouw werkzaam zijn; 

 de markten te stabiliseren; 

 de voedselvoorziening veilig te stellen; 

 redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers te verzekeren. 

 

Er zijn een tweetal stellingen waarover in het maatschappelijk debat de meningen uiteen lopen:  

1)  het EU landbouwbeleid zou braakligging op grote schaal stimuleren waardoor de prijzen voor agrarische 

grondstoffen in de EU te hoog zouden zijn, en  

2)  importtarieven en productiequota leiden tot gelimiteerde beschikbaarheid en hoge grondstofprijzen. 

 

 

Beperkte braaklegging  

 

In Europa is nauwelijks braakliggende grond2. Het huidige 

Europese landbouwbeleid stimuleert  geen braaklegging, 

hooguit in zeer beperkte zin om bijvoorbeeld uitspoeling 

richting aangrenzende natuur/water te beperken. 

In nieuwe lidstaten is nog wel enige braaklegging, 

voornamelijk omdat er in het laatste decennium weinig 

geïnvesteerd is in landbouw. Hier is dus nog potentieel 

aanwezig om het landbouwareaal uit te breiden of 

effectiever te benutten. Het huidige hogere prijsniveau van 

landbouwgrondstoffen stimuleert investeringen in 

landbouw. De hoge prijsvolatiliteit geeft investeerders 

echter minder vertrouwen. 

 

Stijging van de hoeveelheid beschikbare groene 

grondstoffen is vooral te realiseren door verhoging van 

gewasopbrengsten per hectare. Ook mondiaal is een 

stijging met name te realiseren door verhoging van 

opbrengsten per ha. 3 
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 EEG-Verdrag 1957 - art. 39; Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (Verdrag van Lissabon) - art. 39  
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Total landoppervlakte  432,5 mln ha 

Waarvan bos  153,6 mln ha 

Waarvan cultuurgrond  178,8 mln ha 

 Akker- en tuinbouw  ca 60% 

 Grasland  ca 33% 

 Permanente teelten  ca  7% 
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Importtarieven en productiequota voor suiker4 

  

De reguliere invoerheffing voor suiker bedraagt 419 

Euro per ton witte suiker. Deze invoerheffing geldt 

alleen voor toepassing van suiker voor de 

voedingsmiddelenindustrie. Ten behoeve van de  

levering van suiker aan de chemische industrie is 

400.000 ton aan suiker vrij van invoerheffingen. In 2010 

is daarvan slechts 14 % gebruikt. Dit plafond wordt 

jaarlijks vastgesteld. Mocht er behoefte zijn aan een 

hoger volume, dan is dat bespreekbaar. 

 

In Europa is er een quotum van 13,4 Mton voor de 

productie van suiker voor voedingsmiddelen. Een 

suikerproducent mag meer suiker produceren dan volgens het quotum is toegestaan. Het surplus zal dan 

echter geëxporteerd moeten worden of geleverd aan de sucrochemische industrie. Europese 

suikerproducenten kunnen dan ook onbeperkt suiker produceren voor de Europese markt ten behoeve van 

de sucrochemische industrie (industriële suiker).Wanneer het surplus aan suiker echter niet wordt 

geëxporteerd of afgenomen door de sucrochemische industrie, wordt het afgetrokken van het 

suikerquotum van het erop volgende jaar of belast met een sanctie van 500 Euro per ton. 

 

NB. De suikerprijs in de EU ligt momenteel onder de wereldmarktprijs voor suiker (sinds medio 2009). De 

suikerprijs voor de sucro-chemische industrie ligt momenteel 165 Euro lager dan de prijs die 

voedingsmiddelenproducenten voor suiker moeten betalen. 

 

 

Marktsituatie en importtarieven voor granen 

 

Tot 2006 bestond een regeling om de Europese sucrochemische industrie te compenseren voor het verschil 

in Europese en wereldmarktprijzen (productierestitutie). Bij de hervorming van het landbouwbeleid zijn 

deze privileges geschrapt. De Europese prijzen van granen behoren namelijk inmiddels tot de laagste in de 

wereld, en de EU is een netto exporteur van granen, zonder enige vorm van exportsubsidie.  

Voor tarwe van midden en lage kwaliteit geldt een regulier invoerrecht van 95 Euro per ton. De invoer van 

maïs is de laatste jaren heffingsvrij. 

 

 

De toekomst 

 

Uit recente voorstellen (medio oktober 2011) van de Europese Commissie voor het Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid na 2013 blijkt dat de Commissie voornemens is om het huidige suikerquotasysteem te 

beëindigen met ingang van het seizoen 2015/16. De productie van suiker zal dan niet langer beperkt blijven 

tot afgesproken hoeveelheden (momenteel maximaal 13,4 miljoen ton).  

Afhankelijk van een verdere uitwerking van de plannen van de Commissie, zouden het vrijgeven van 

productiequota kunnen leiden tot het vervallen van het huidige prijsverschil tussen suiker voor de 

voedingsmiddelenindustrie en de sucrochemische industrie.  
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