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Suiker
steun rietsuiker!

n tegenstelling tot de prijs 
van tarwe of maïs, is de prijs 
van suiker de lucht niet 
ingeschoten door de crisis. 

Daarom slagen heel wat landbouwers er 
niet meer in hun productiekosten terug te 
winnen. In Europa en de Verenigde Staten 
krijgen suikerproducenten echter een 
kunstmatig opgekrikte prijs via 
subsidiëringen. Om de suikerbiet te 
beschermen, heeft de Europese Unie de 
ontwikkeling van weinig rendabele 
bedrijven en een te overvloedige 
productie aangemoedigd. Resultaat? De 

Door rietsuiker te kopen
kunt u bijdragen tot de 
verbetering van de
levensomstandigheden 
van de 18 miljoen mensen 
die wereldwijd van deze 
teelt afhangen.

I

ETHIEK IN
DE SUIKERINDUSTRIE

We bekeken de sociale 
verantwoordelijkheid van 5 merken: 
Tiense Suiker, Grand Pont en Candico 
(3 dochtermaatschappijen van dezelfde 
groep), Oxfam en Ethiquable. Enkel de 
twee laatste hebben onze vragenlijst 
beantwoord. Voor de andere merken 
hebben we ons uitsluitend gebaseerd op 
publiek beschikbare gegevens. We 
bundelden de resultaten in drie fiches.

duizenden ton overschotten worden op de 
wereldwijde markten tegen lage prijzen 
van de hand gedaan, wat de prijzen naar 
beneden doet duiken. Dit systeem heeft de 
wereldwijde prijs van suiker doen dalen 
met naar schatting 17 %. Als reactie op dit 
economisch probleem zijn filières van 
eerlijke productie van rietsuiker 
opgedoken, dat hoofdzakelijk in de 
ontwikkelingslanden wordt gewonnen. 
Ook op sociaal vlak verdient de handel in 
rietsuiker een betere ondersteuning. Het 
werk op de velden is loodzwaar. In Brazilië
 »

TEELT
75 % van de 
wereldproductie 
komt van suikerriet
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Prijsstructuur van de ethische suiker van Oxfam

€ 0,23
Prijs betaald aan 
de producenten

€ 0,42
Vervoer, douane, 
verzekering en 
opslag

€ 0,19
Verpakking

€ 0,21
Productiekosten

€ 0,11
Bijdrage 
Biogarantie
en Max Havelaar

€ 1,16
Kostprijs voor 
500 g (verkoopprijs 
€ 1,65)

Ethisch profiel van de merken

Ethisch beleid
Beperkt
Waar komt de suiker vandaan?
Suikerbiet
Geografische oorsprong 
België (3 fabrieken) en Europa
Productietype
Intensieve teelt, afwisselend met teelt 
van granen en oliehoudende planten
Sociaal beleid
• Sociale normen binnen de EU: 
minimumlonen, geen discriminatie, 
preventieve veiligheidsmaatregelen enz. 
• Sociale akkoorden voor toekomstige 
herstructureringen (bv. fabriek van 
Brugelette)
Milieubeleid
• Minder gebruik van pesticiden en 
bemestingsmiddelen, minder verbruik 
van water en energie en een daling van de 
CO2-uitstoot.
• Afvalbeheer 
• Strijd tegen bodemerosie
• Milieuvriendelijkere verpakkingen
Prijs betaald aan producenten
De Europese minimale richtprijs
Gemiddelde prijs per kg (poeder)
• Fijne Tiense Suiker € 0,99
• Grand Pont € 0,98
Verkooppunten
Overal

Ethisch beleid
Uitstekend
Waar komt de suiker vandaan?
Suikerriet
Geografische oorsprong 
Paraguay, Costa Rica, Cuba, 
Filippijnen,Peru, Malawi
Productietype
Landbouwcoöperatieven
Sociaal beleid
Normen van de internationale organisatie 
die fair-trade-labels toekent (FLO); 
controle door een onafhankelijke 
organisatie: werkuren, fatsoenlijk loon, 
kinderarbeid, veiligheid, enz.
Milieubeleid
• Landbouw vaak op kleine schaal, dus 
minder agressief
• Fair-trade-label: minder gebruik van 
pesticiden en bemestingsmiddelen, 
minder verbruik van water en energie en 
een daling van de CO2-uitstoot, 
afvalbeheer, strijd tegen bodemerosie, 
milieuvriendelijkere verpakkingen
• Biolabel: idem, maar strengere eisen: 
verbod op chemische producten, normen 
inzake vervoer en verpakkingen enz.
Prijs betaald aan producenten 
• Minimumprijs vastgesteld door de FLO
• De meest winstgevende activiteiten 
zoals de verpakking gebeuren zoveel 
mogelijk in de producerende landen 
• Premies en investering van de winst in 
de landbouwcoöperatieven
Gemiddelde prijs per kg (poeder)
• Oxfam fair trade en bio (ruwe rietsuiker) 
€ 3,30
• Ethiquable (ruwe rietsuiker) € 4,40
Verkooppunten
• Oxfam: Carrefour, Match, Cora, Bio- en 
fair-trade-winkels, Oxfam Wereldwinkels
• Ethiquable: Champion, Intermarché (niet 
overal), fair-trade-winkelsBrazilië 

(rietsuiker)

VS 
(biet- en rietsuiker)

Australië 
(rietsuiker)

China 
(biet- en rietsuiker)

India
(rietsuiker) Thailand  

(rietsuiker)

Mexico 
(rietsuiker)

EU 
(bietsuiker)

Ethisch beleid
Beperkt, behalve voor fair trade en bio
Waar komt de suiker vandaan?
Suikerriet
Geografische oorsprong 
• Klassieke producten: Afrika, Caraïben, 
gebied rond de Stille Oceaan
• Fair-trade-producten: Zambia, Malawi
• Bioproducten: Paraguay
Productietype
• Klassieke producten: geen informatie
• Fair-trade-producten: coöperatieven
Sociaal beleid
• Klassieke producten: geen informatie
• Fair-trade- en bioproducten: bestek van 
de labels, zie fiche Oxfam/Ethiquable
Milieubeleid
• Klassieke producten: geen informatie
• Fair-trade- en bioproducten: bestek van 
de labels, zie fiche Oxfam/Ethiquable
Prijs betaald aan producenten
• Klassieke producten: geen informatie
• Fair trade-producten: bestek van de 
labels, zie fiche Oxfam/Ethiquable
Gemiddelde prijs per kg (poeder)
• Klassieke Candico (ruwe rietsuiker) 
€ 1,87
• Candico bio (ruwe rietsuiker) € 3,09
• Candico fair trade (wit) € 1,98
Verkooppunten
Overal

BELANGRIJKSTE  
SUIKERPRODUCERENDE LANDEN 
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Ruwe suiker bevat minder 
sacharose (ongeveer 90 %) en meer 
mineralen en organisch materiaal, 
waaraan deze suiker zijn bruingrijze 
kleur en specifiek aroma ontleent. 

Cassonade is ruwe 
rietsuiker, die werd 
verkregen door het 
inkoken van het sap van 
suikerriet. De suiker die in 
België onder de naam 
cassonade wordt verkocht, 
is echter vaak 
basterdsuiker, die niet uit 
suikerriet, maar uit 
suikerbiet wordt 
gewonnen.

Basterdsuiker is 
ruwe suiker uit 
suikerbiet. Deze 
geparfumeerde suiker 
met zachte textuur wordt 
verkregen op basis van de 
siroop van de raffinage van 
witte suiker, die 1 maal 
wordt ingekookt voor de 
blonde versie en 2 maal voor 
de bruine. In België onder 
meer te vinden onder de 
naam "cassonade Graeffe".

Kandijsuiker 
wordt verkregen door 
ruwe (biet- of riet)suiker 
te laten kristalliseren door 
afkoeling. Door karamelisatie 
krijgt de suiker een bruinige 
kleur. Deze suiker wordt 
vaak gebruikt in 
huisgestookte likeuren.  

Wilt u de producenten uit het Zui-
den steunen, kies dan voor rietsui-
ker met het label van eerlijke han-

del. Momenteel hebt u de keuze tussen drie 
merken: Ethiquable, Oxfam en Candico. Deze 

producten zijn wel twee tot vier keer zo 
duur, maar het gaat om kleine bedragen 
voor producten die niet zo vaak worden 
gekocht. De meerprijs zal niet doorwegen 
op uw budget.

Eerlijke suiker blijft betaalbaar 

»
verloren al arbeiders het leven. De 
werkdagen zijn erg lang, de lonen 
miserabel, er is kinderarbeid ... Eerlijke 
handel bant al die wanpraktijken.
Wat het milieu betreft, zijn bevloeiing en 
het gebruik van chemische producten 
nefast. Dat geldt zowel voor de teelt van 
riet- als van bietsuiker, als er sprake is van 
intensieve teelt, wat vaak het geval is.

De ommezwaai van de industrie
Onder druk van onder meer de 
Wereldhandelsorganisatie zijn de uren van 
het subsidiesysteem geteld. Door de 
hervorming zullen de minst rendabele 
fabrieken in Europa sluiten en zullen de al 
lage voorkeurprijzen, die landen uit het 
Zuiden krijgen voor hun export naar de 
EU, worden afgeschaft. Ook de vaste 
tarieven voor de productie binnen de EU 
zullen worden teruggeschroefd. Kortom, 
de sector staat aan de vooravond van een 
heuse omwenteling die pijn kan doen, 
zowel hier als elders. ¬

GENIET, MAAR VARIEER

Witte suiker is de meest geraffineerde 
suiker en bestaat voor minstens 

97 % uit sacharose. Deze suiker 
wordt gebruikt in de kristal-, 

poeder- of klontjesversie, 
als tafelsuiker.

SUIKER EN GEZONDHEID
Is rietsuiker gezonder? 
Helemaal niet. Nadat rietsuiker en 
bietsuiker zijn geraffineerd, hebben ze 
nagenoeg dezelfde samenstelling en 
helemaal dezelfde smaak. Soms wordt 
gezegd dat ruwe suiker beter is voor 
de gezondheid omdat hij meer 
mineralen zou bevatten. Ook dat is niet 
waar, want het gaat om te 
verwaarlozen hoeveelheden.
Kunnen we leven zonder suiker? 
Nee. In de eerste plaats omdat 
enkelvoudige en complexe 
koolhydraten (granen, zetmeel enz.) de 
belangrijkste energiebron zijn voor 
onze hersenen. In de tweede plaats 
omdat suiker eten een genot is.
Hoeveel toegevoegde suiker mogen 
we eten in een evenwichtige voeding? 
Te veel suiker verbruiken, in de vorm 
van snoep, frisdrank enz. kan leiden tot 
overgewicht. Daarom zou de inname 
van toegevoegde suiker per dag niet 
meer dan 50 g mogen bedragen voor 
een persoon die 2 000 kcal verbruikt. 
Dat zijn 8 à 9 suikerklontjes, 2 wafels, 
2 gesuikerde desserts op basis van 
melk of 50 cl Coca Cola. 
Suiker en cariës: welk verband is er?
Koolhydraten (enkelvoudige en 
complexe) die door bacteriën 
rechtstreeks worden omgezet in 
tandplaque noemen we cariogeen. We 
vinden ze in snoep, chocolade, chips ...

Bij de productie van suiker wordt sacharose geleidelijk afgesplitst van de andere 
bestanddelen van de plant. De soorten suiker verschillen in hun graad van raffinage 
en hun productiewijze. Dit zijn de meest bekende variëteiten. 


