INTERPROFESSIONEEL AKKOORD BETREFFENDE DE LEVERING VAN SUIKERBIETEN AAN DE TIENSE
SUIKERRAFFINADERIJ (14 maart 2018)

Tussen het Coördinatiecomité van de Bietenplanters van Haspengouw (CoCo) en de N.V. Tiense Suikerraffinaderij
(TS), is het InterProfessioneel Akkoord (IPA) dat hierna volgt overeengekomen.

1. Definities
1.

Fabrikant: De onderneming die suiker produceert en de voor de suikerfabricage bestemde bieten koopt,
in dit geval de TS (cf. Verordening (EG) nr. 952/2006, artikel 2, onder c)).

2.

Landbouwer: De individuele landbouwproducent, een natuurlijk persoon of rechtspersoon, of een groep
van natuurlijke personen of rechtspersonen (cf. Verordening (EU) nr. 1307/2013, artikel 4, alinea 1, onder
a)).

3.

Planter: De Landbouwer, houder van een btw-nummer, die verkoper van bieten is, die de bieten die hij
verkoopt zelf produceert (cf. Verordening (EG) nr. 952/2006, artikel 16, alinea 1) en die met de Fabrikant
een contract afsluit voor de levering ervan.

4.

Fabriekscomité: Het Fabriekscomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle Planters die leveren
aan een bepaalde fabriek.

5.

Coördinatiecomité: Het Coördinatiecomité is samengesteld uit de vertegenwoordigers van alle Planters
die leveren aan de TS, met vertegenwoordigers die door de regionale Plantersverenigingen zijn
aangeduid. Dit comité kan bepaalde bevoegdheden aan een Fabriekscomité of Technisch Comité
delegeren. Het Coördinatiecomité voor de onderneming Tiense Suikerraffinaderij (TS) bestaat uit het
Coördinatiecomité van de Bietenplanters van Haspengouw.

6.

Gemengd Comité: Het Gemengd Comité is, met paritaire macht, samengesteld uit vertegenwoordigers
van de betrokken Planters en van de Fabrikant. Het Gemengd Comité kan een specifiek paritair comité
oprichten.

7.

Normale bevoorradingszone: De 'normale bevoorradingszone' bestaat uit steden en gemeenten zoals
beschreven en vermeld in Bijlage 1. Een wijziging van de 'normale bevoorradingszone' is mogelijk en moet
bijgevolg in de lijst in Bijlage 1 worden opgenomen.

8.

Contract: Tussen de Planter en de Fabrikant zijn er een of meerdere contracten afgesloten in de vorm van
een verbintenis voor de aankoop en levering van bieten. Deze contracten kunnen voor een of meerdere
jaren worden afgesloten en moeten voldoen aan de elementen in Bijlage X (afdeling I tot X) van
Verordening (EU) nr. 1308/2013. De TS stelt, ten informatieven titel, in bijlage 11 een model van een typecontract voor 2018 ter beschikking.

9.

Commissie voor de waardedeling: een commissie die binnen de TS wordt opgericht en waarvan de ledenPlanters uitsluitend met de TS een “bieten”contract hebben. De vertegenwoordigers, die geen Planter
zijn, van de suikerbietorganisatie die deelnemen aan deze commissie moeten een “Non-Disclosure
Agreement” (NDA) ondertekenen dat hen persoonlijk en financieel verantwoordelijk stelt in geval van het
niet respecteren van deze NDA. Deze commissie is aan strikte geheimhouding gebonden en hanteert een
ethische code met inachtneming van het mededingingsrecht. Ze werkt volgens een huishoudelijk
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reglement waarin de regels voor haar samenstelling en werking zijn vastgelegd. Met inachtneming van de
datums van verzending van de contracten onderhandelt ze over clausules, en mag ze deze overeenkomen,
aangaande het delen van de waarde, waaronder op de markt gegenereerde winsten en verliezen, om te
bepalen hoe ontwikkelingen van de relevante marktprijzen voor suiker of andere grondstoffen tussen de
TS en de Planters moeten worden toegewezen, in toepassing van Gedelegeerde verordening (EU) nr.
2016/1166 van de Commissie van 17 mei 2016.
10. Technisch Comité: Het Technisch Comité is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de Planters en
van de Fabrikant en heeft tot doel antwoorden te formuleren en voor te bereiden op de technische vragen
van het Gemengd Comité over de installaties voor de ontvangst van bieten in de fabriek.

2. Doel
11. Dit IPA regelt het Contract tussen de Tiense Suikerraffinaderij en de planter conform Verordening (EU) nr.
1308/2013 en de Belgische wetgeving.

3. Hoeveelheden
12. De omrekeningstabel naar 17°Z voor de geleverde hoeveelheden bieten is de volgende (omrekeningstabel
[cf. Verordening (EU) nr. 1308/2013, Bijlage X, afdeling II, punt 4]):
Nettogewicht bieten × polarisatie in °Z
17°Z
13. De contractuele hoeveelheid suikerbieten van een Planter aan de TS bestaat uit een hoeveelheid
basiscontract en/of een hoeveelheid bijkomend contract.
14. De individuele Planter verbindt zich ertoe om elk jaar voldoende bieten te produceren om tegemoet te
komen aan zijn basiscontract. De TS verbindt zich er op haar beurt elk jaar toe om de individuele Planter
zijn basiscontract toe te kennen op voorwaarde dat hij over de overeenkomstige Sopabe-T-aandelen
beschikt. De Planter verbindt zich ertoe om in orde te zijn met de participatie in Sopabe-T voor zijn
volledige basiscontract. Het basiscontract kan tussen Planters onderling worden uitgewisseld. Deze
uitwisseling moet gebeuren volgens de geldende regels voor de overdracht van basiscontracten zoals
beschreven in Bijlage 2 met onderandere de overname van de overeenkomstige participatie Sopabe-T.
15. De TS stelt elk jaar, naargelang haar behoeften en vereisten, aan de individuele Planters een bepaalde
hoeveelheid bijkomend contract voor. De Planter kan de voorgestelde hoeveelheid aanvaarden of kan
vragen om deze te verlagen of te verhogen. De TS kent vervolgens een bijkomende contractuele
hoeveelheid aan de individuele Planters toe rekening houdend met een oppervlakterem van maximum
30 t 17°Z totaal contract (basis plus bijkomend) per hectare akkerland.
16. Een Landbouwer die momenteel geen bietplanter is, kan een Planter worden door de overdracht van een
basiscontract afkomstig van een andere bietplanter. Als de Landbouwer echter geen Sopabe-T-aandelen
wil kopen en bijgevolg geen basiscontract van een huidige Planter wil overnemen, kan hij zich ook
inschrijven op een lijst voor de aanvraag van bijkomende contracten. Hij moet dit uiterlijk vóór 31 januari
van het jaar voorafgaand aan de bietenoogst doen. Deze aanvraag moet per aangetekende brief met
ontvangstbevestiging worden verstuurd naar "Tiense Suikerraffinaderij, Shared Agro, Aandorenstraat 1,
3300 Tienen". Wanneer de TS vervolgens de bijkomende contracten toekent, gaat ze na of de beschikbare
hoeveelheid volstaat om een bijkomend contract aan de betreffende Landbouwer aan te bieden.
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17. De Planter verbindt zich ertoe om de nodige oppervlakte in te zaaien zodat hij zijn contractuele
verbintenissen kan nakomen. Als de Planter de bieten niet levert waartoe hij zich contractueel heeft
verbonden en als hij niet de nodige oppervlakte heeft ingezaaid om zijn leveringscontract na te komen,
kan de prijs van de geleverde bieten worden aangepast zoals het leveringscontract vermeldt.
18. Wanneer de Planter de bieten niet levert waartoe hij zich contractueel heeft verbonden en hij niet de
nodige oppervlakte heeft ingezaaid om zijn leveringscontract na te komen, zijn er twee manieren waarop
de contractuele hoeveelheid kan worden verminderd. Ten eerste, als de Planter minder dan 50% van de
contractuele bieten levert, wordt de hoeveelheid van zijn basiscontract verminderd met de helft van de
niet-geleverde hoeveelheid. Ten tweede, als de Planter gedurende een periode van drie jaren gemiddeld
minder dan 80% van de contractuele bieten heeft geleverd, wordt de hoeveelheid van zijn basiscontract
verminderd met de gemiddelde niet-geleverde hoeveelheid. Deze twee manieren van vermindering van
de contractuele hoeveelheden zijn cumulatief.

4. Prijzen
19. Alle suikerbietenprijzen zijn in de leveringscontracten uitgedrukt in bieten aan 17°Z.
20. De bonificaties en afhoudingen voor bieten met een ander suikergehalte dan dit referentiegehalte van
17°Z worden in bijlage 3 beschreven. Conform de Verordening (EU) nr. 1308/2013, wordt hier ook
beschreven hoe deze bonificaties of afhoudingen voor een bietenprijs aan 16°Z worden berekend.
21. Na de bietencampagne en vóór het einde van het verkoopseizoen voor suiker komt de 'Commissie voor
waardedeling' bijeen. Met inachtneming van de datums van verzending van de contracten onderhandelt
ze over clausules, en mag ze deze overeenkomen, aangaande het delen van de waarde, waaronder op de
markt gegenereerde winsten en verliezen, om te bepalen hoe ontwikkelingen van de relevante
marktprijzen voor suiker of andere grondstoffen tussen de TS en de Planters moeten worden toegewezen,
in toepassing van Gedelegeerde verordening (EU) nr. 2016/1166 van de Commissie van 17 mei 2016.

5. Duur en spreiding van de leveringen
22. De normale leveringsduur is gelijk aan de globaal door de Fabrikant gecontracteerde hoeveelheid gedeeld
door de totale nominale capaciteit van de fabrieken van het bedrijf (cf. Verordening (EU) nr. 1308/2013,
Bijlage X, afdeling III).
23. De Fabrikant bepaalt na overleg met het Coördinatiecomité de datum vanaf wanneer de fabrieken voor
ontvangst worden opengesteld en deelt deze datum samen met de planning aan de afzonderlijke Planters
mee.
24. Over het algemeen worden de door de Planter geproduceerde of voorziene te produceren bieten gespreid
over de volledige duur van de campagne. De specifieke regels per transporttype worden hernomen in de
artikels die volgen.
25. De Planter kan ervoor kiezen om de logistiek van zijn bieten door de Fabrikant te laten organiseren
(fabrieksvervoer) of deze zelf te organiseren (zelfleverancier of particulier transport). Hij deelt zijn keuze
uiterlijk bij ondertekening van het contract mee.
26.

De TS houdt zich het recht voor om de leveringen te stoppen in geval van overmacht of instabiliteit in het
land. In ieder geval zal er voor de betaling van laattijdige leveringspremies of liggelden geen rekening
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gehouden worden met stilstanden van minder dan 36 uur veroorzaakt door machinebreuk. De
vroegleveringspremies zullen maar betaald worden voor de bieten die gerooid waren vooraleer de
Planters van de stilstand verwittigd werden.
27.

De tijd van totale stilstand van de bietverwerking, de som van verschillende stilstanden om dezelfde reden
en de verloren tijd door een verlaagde verwerkingscapaciteit komen allemaal in aanmerking voor de
stilstand wegens een machinebreuk.

28.

Een verlaging van de verwerkingscapaciteit door verslechtering van de bietkwaliteit kan in aanmerking
komen voor een stilstand. In het geval dit capaciteitsverlies door de kwaliteit van de bieten veroorzaakt
wordt door bieten die niet beschermd werden tegen de vorst zoals afgesproken, zal het Gemengd Comité
een evaluatie maken.
Voor de Planters die ervoor kiezen de logistiek van hun bieten door de TS te laten organiseren
(fabrieksvervoer):

29.

De TS organiseert het reinigen, laden en vervoeren van de bieten niet buiten de normale
bevoorradingszone.

30.

Alle bieten worden geladen tijdens vier min of meer even lange periodes.

31.

De Planter kan ervoor kiezen om zijn bieten in één, twee of vier keer (niet in 3 keer) te laten ophalen. Als
hij kiest om ze in één keer te laten verzamelen, dan blijft dit zo gedurende minstens vier jaar, waarbij de
laadperiode jaarlijks verandert. Als hij voor twee laadperiodes kiest, dan blijft dit zo gedurende minstens
twee jaar waarbij de bieten het ene jaar in periode 1 en 3, en het andere jaar in periode 2 en 4 worden
opgehaald.

32.

De TS bezorgt de Planter zo snel mogelijk een pre-planning voor de levering van de bieten op voorwaarde
dat alle Planters via het portaal van de TS de locatie van hun percelen hebben doorgegeven.

33.

De definitieve planning wordt tien dagen vóór het begin van de campagne aan de Planters meegedeeld.
Een wijziging van de planning kan eventueel via het portaal van de TS worden meegedeeld.

34.

De geladen hoeveelheid is gelijk aan de geplande hoeveelheid. Als de aangeboden hoeveelheid kleiner is
dan de geplande hoeveelheid wordt de levering van de ontbrekende hoeveelheid uitgesteld naar de
laatste laadperiode, zonder vergoeding of premie voor late levering, tenzij de TS daartoe anders beslist.
Als de aangeboden hoeveelheid groter is dan de geplande hoeveelheid wordt alles geladen op
voorwaarde dat het verschil niet meer dan honderd ton bedraagt, tenzij de TS anders beslist. In dit geval
wordt de overtollige hoeveelheid afgetrokken van de geplande hoeveelheid van de volgende ronde. Als
de overtollige hoeveelheid te groot is, wordt het laden naar de volgende periode doorgeschoven.

35.

De afhaling door de TS mag niet meer dan 7 dagen te laat gebeuren. Deze vertraging wordt bepaald
volgens de modaliteiten die door het Gemengd Comité zijn vastgelegd. De vergoeding voor laattijdige
afhaling bedraagt 3% van de definitieve bietenprijs, berekend per netto ton, voor een vertraging van 8 tot
14 dagen, 6% voor een vertraging van 15 tot 21 dagen en 10% voor een vertraging van meer dan 21 dagen.
De datum vanaf wanneer deze vertraging wordt berekend, is het begin van de geplande afhalingsperiode,
op voorwaarde dat de bieten ter beschikking werden gesteld van de fabriek zoals in de planning was
voorzien.
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36. De vergoedingen voor laattijdige afhaling sluiten de premies voor late levering niet uit en zijn bijgevolg
cumuleerbaar als de Planter dubbele schade lijdt. Het spreekt voor zich dat de TS deze clausule niet mag
aanwenden om de andere afhalingen systematisch later uit te voeren.
Voor de Planters die ervoor kiezen de logistiek van hun bieten zelf te organiseren (zelfleveraar of
particulier transport):
37.

De TS betaalt niet voor het vervoer van de bieten buiten de normale bevoorradingszone. Planters die hun
bieten buiten de normale bevoorradingszone telen en ze zelf naar de fabriek brengen, worden maar
betaald voor de afgelegde afstand binnen de normale bevoorradingszone.

38.

Planters mogen voor het bietenvervoer enkel voertuigen inzetten die het ritme en de veiligheid van het
lossen niet hinderen. Bij deze voertuigen moet het mogelijk zijn om op eender welke plaats van de vracht
op een correcte manier monsters te nemen. De TS moet deze voertuigen goedkeuren onder andere wat
betreft de loswijze, het type en de capaciteit ervan.

39.

De TS is verantwoordelijk voor schade aan de voertuigen die door de installaties voor het ontvangen en
lossen van de bieten wordt veroorzaakt en die onmiddellijk wordt vastgesteld, voor zover het voertuig
aan het vorige artikel voldoet en geen abnormale slijtage vertoont, en voor zover de chauffeur de binnen
de fabriek geldende plaatsingsinstructies en verkeersregels is nagekomen.

40.

Elk voertuig of elke aanhangwagen krijgt een uniek nummer toegekend. Zo kunnen ze binnen de fabriek
aan de hand van een magnetische badge worden geïdentificeerd. Deze badges kunnen alleen maar met
de dienovereenkomstige voertuigen of aanhangwagens worden gebruikt.

41.

De Planter wordt de toegang tot de fabriek ontzegd wanneer hij een niet-goedgekeurd voertuig gebruikt,
met opzet magnetische badges verwisselt, de binnen de fabriek geldende plaatsingsinstructies en
verkeersregels niet nakomt of dusdanige acties onderneemt dat de kwantiteit en kwaliteit van de levering
niet correct kunnen worden geschat. Op dat moment neemt de TS het reinigen, laden en vervoeren van
de resterende bieten over en wordt de Planter niet vergoed voor het al verrichtte vervoer.

42.

In de planning worden de leveringen van de Planter tijdens de hele campagne telkens over enkele dagen
binnen een periode van zeven of veertien dagen gespreid. In uitzonderlijke gevallen kunnen er in overleg
met de TS andere planningen worden toegestaan.

43.

Als meerdere Planters hun leveringen in groep willen uitvoeren, kunnen ze vragen om in de planning de
leveringen van de groep te spreiden over enkele dagen binnen een periode van zeven of veertien dagen.
In dat geval is het bijgevolg de verantwoordelijkheid van de groep van Planters om de TS een voorstel te
bezorgen van de planning van de individuele deelnemers op basis van de door de TS berekende
hoeveelheden bieten. In de mate van het mogelijke gebruikt de TS dit planningsvoorstel dan als basis voor
de leveringen van de groep.

44.

De TS kan de leveringen van een Planter of een groep zonder enige schadevergoeding opschorten indien
deze ten onrechte meer levert dan de geplande hoeveelheid. De opschorting duurt totdat de geplande
situatie weer bereikt is.

45.

Voor leveringen die door fout van de Planter of groep (behalve bij machinebreuk) niet volgens de datums
in de planning worden uitgevoerd, kunnen bijzondere bepalingen worden ingeroepen, zodat de levering
bijvoorbeeld naar het einde van de campagne kan worden uitgesteld, zonder enige vergoeding of premie
voor late levering.

46.

Bijkomende bepalingen voor de levering van bieten georganiseerd door de planter zijn opgenomen in
bijlage 8.
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Voor alle leveringen:
47. De basisbedragen van de premies voor vroege en late leveringen worden vermeld in bijlage 4. In functie
van de evolutie van de bietenteelt tijdens de campagne, kan het Gemengd Comité beslissen om de
begindatum van de late premies uit te stellen van 9 naar 15 december en aldus de waarden van de vroege
en/of late premies te verhogen volgens de hieronder vermelde schaal. Het Gemengd Comité moet beslissen
welk systeem moet worden toegepast binnen een termijn die een correcte berekening en betaling van de
vroege en late premies mogelijk maakt en dit uiterlijk op 1 februari.
Optie 1
(zie bijlage 4)
09/12

Optie 2

Optie 3

Optie 4

Optie 5

15/12

15/12

15/12

15/12

% vroege premies (cf. bijlage 4)

100%

100%

110%

120%

130%

% late premie (cf. bijlage 4)

100%

144%

130%

115%

100%

Mogelijke opties
Begindatum late premies:

48. Voor al het voorgaande geldt dat het om kalenderdagen gaat.

6. Kwaliteit van de bieten
49. De bieten moeten tot een suikerbietras behoren. Ze moeten gezond, deugdelijk en van een normale
handelskwaliteit zijn. Daarenboven moeten ze normaal gereinigd, lichtjes ontkopt en zonder bladeren
zijn. Een levering van bieten van normale handelskwaliteit heeft een suikergehalte hoger dan 14,5°Z,
behalve in de periodes waarin premies voor vroege en late leveringen gelden, is niet door dooi of rotting
aangetast, en is afkomstig van gecertificeerd zaad van een variëteit die is opgenomen in de Europese
catalogus van erkende suikerbietvariëteiten. De bieten worden geproduceerd overeenkomstig de
geldende regelgeving en volgens de goede landbouwpraktijken op het gebied van duurzaamheid en
kwaliteit (cf. Verordening (EU) nr. 1308/2013, Bijlage III, punt B, I, onder a).
50. In het kader van de ontvangst van hele bieten zullen de boetes voor leveringen van bieten die de
tolerantiedrempel overschrijden de volgende zijn : van 18 tot 25 bieten incl (gemiddeld aantal niet
conforme bieten van eenzelfde Idtas), is de boete 0,55 €/ton geleverde bieten (aan rijkheid) en boven 25
bieten is de boete 2,75 €/t geleverde bieten (aan rijkheid).
51. Bieten die niet aan deze voorwaarden voldoen, kunnen geweigerd worden of er kan een onderlinge
regeling tussen de partijen worden onderhandeld, onder toezicht van het Gemengd Comité.
52. Om een representatief beeld te krijgen van de kwaliteit van de in de fabrieken geleverde bieten, worden
er in de voertuigen die de bieten in de fabrieken leveren, voldoende monsters genomen. De regels en
installaties voor het nemen, behandelen en analyseren van deze monsters worden beschreven in de
"Richtlijnen aangaande de ontvangst van suikerbieten".

Tarra
53. De tarrameting valt uiteen in twee afzonderlijke metingen: meting van de Grondtarra en van de
'Plantaardige' tarra.
54. Het brutogewicht van de bieten is de som van het gewicht van de geleverde betaalde bieten, van de
geleverde grondtarra en van de geleverde 'plantaardige' tarra, m.a.w. al het door de Planter in de fabriek
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geleverde gewicht.
55. De gemiddelde tarra voor een Planter wordt berekend tot de tweede decimaal.
56. De Grondtarra wordt omschreven als alles wat niet tot de biet behoort (horen bijgevolg niet tot de
grondtarra: bv. zieke bieten, stukje biet tussen bladeren of onkruid, ...). Het Technisch Comité werkt de
praktische aspecten uit.
57. De Grondtarra wordt als volgt uitgedrukt:
Grondtarra (%) = (gewicht van de bestanddelen van de grondtarra / bruto gewicht bieten) × 100.
58. De Planter draagt bij tot een daling van de grondtarra zoals beschreven in bijlage 5.
59. De 'Plantaardige' tarra zijn de delen van de biet die niet gezond, deugdelijk en van een normale
handelskwaliteit zijn, en die bijgevolg niet tot de aan de Planters betaalde hoeveelheid bieten worden
gerekend. Het Technisch Comité werkt de praktische aspecten uit.
60. De 'Plantaardige' tarra wordt als volgt uitgedrukt:
'Plantaardige' tarra (%) = (gewicht van de bestanddelen van de 'Plantaardige' tarra / bruto gewicht
bieten) × 100.

Bescherming van de bieten
61. De bieten moeten tegen vorst en dooi worden beschermd. De praktische modaliteiten in verband met
deze bescherming worden in Bijlage 6 beschreven.

Variëteiten
62. Over het algemeen mogen suikerbietenvariëteiten of -zaden die zijn geselecteerd volgens methoden die
door de EU als GGO worden beschouwd, niet worden geteeld of geleverd in een van de fabrieken van de
Tiense Suikerraffinaderij.
63. Een indicatieve lijst van variëteiten aanbevolen voor de zaadbestelling wordt door de TS uitgewerkt op
basis van de lijst van het KBIVB. De Planter heeft altijd de vrije keuze om een variëteit te bestellen die niet
op deze indicatieve lijst voorkomt, maar wel in de Europese catalogus van de erkende variëteiten is
opgenomen, behalve de variëteiten die op nationaal vlak op de negatieve lijst voorkomen.
64. Als de Planter zijn zaden niet bij de Fabrikant haalt, moet hij de Fabrikant, op diens verzoek, een kopie
bezorgen van het etiket waarop de variëteit en het lotnummer worden vermeld.

Duurzaamheid
65. De Planters moeten over een Vegaplan-certificaat “bieten” beschikken. De Planters die niet Vegaplan
gecertificeerd zijn worden opgenomen in een systeem van kwaliteitsaudits gerealiseerd door een
certificeringsorganisme gekozen door de TS. Gezien het bijkomend werk dat hiervoor voorzien moet
worden, zal de TS administratieve kosten doorrekenen aan deze Planters waaraan ook bijkomende
beperkingen kunnen opgelegd worden zoals bijv. geen toegang tot het prijssupplement, enz.
66. Bij ondertekening van het contract wordt de Planters gevraagd om de verklaring "Verbintenis duurzame
productie van biomassa bestemd voor hernieuwbare energie" te ondertekenen indien hun
landbouwbedrijf deze criteria naleeft. Zo nodig wordt hen ook gevraagd deel te nemen aan audits zoals
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'REDCert', die erop gericht zijn de toegang van de geproduceerde suiker op de energiemarkt of markt van
hernieuwbare grondstoffen te verzekeren.
67. Teneinde de duurzaamheid van de suiker- en suikerbietensector te vrijwaren en de impact ervan – in de
ruime zin van het woord – op de maatschappij en op de omgeving van de laadplaatsen te beperken, helpt
de Planter-eigenaar van de bieten, zo nodig, met het handhaven van de netheid en veiligheid van de
openbare weg, tijdens en na het laden van zijn bieten, zodat gevaarlijke verkeerssituaties worden
vermeden. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de netheid van de openbare weg blijft bij diegene
die de modder of het vuil op de weg aanbrengt.
68. Indien het perceel van een Planter besmet is met Cyperus esculentus (knolcyperus), moeten er naast de
verplichtingen in het kader van het Vegaplan-certificaat specifieke voorzorgsmaatregelen worden
getroffen om verspreiding van dit problematische onkruid te voorkomen. De Planter brengt de fabriek op
de hoogte van de aanwezigheid van Cyperus, waarna er in onderlinge overeenstemming in een
afgebakende zone rond het door Cyperus getroffen gebied geen bieten worden gerooid of geleverd.
Doorgaans bedraagt deze zone 30 meter rond het met Cyperus getroffen gebied. Als het hele perceel door
Cyperus is getroffen, mogen de bieten van dat perceel niet aan de fabriek worden geleverd.

7. Pulp
69. Overeenkomstig Bijlage X, afdeling VIII, alinea 1, onder d) van Verordening (EU) nr. 1308/2013 ontvangt
de Planter een vergoeding voor de pulp die wordt geproduceerd uit alle door de Planter geleverde bieten.
Deze vergoeding zit in de basisprijs inbegrepen zoals weergegeven in het contract.
70. Ongeacht andere interprofessionele akkoorden hierover, heeft de Planter de mogelijkheid de pulp die
voortkomt uit zijn geleverde bieten te kopen en dit op basis van de volgende hoeveelheid: 44,8 kg DS per
ton bieten. De pulpbestelling dient gedaan te worden op het ogenblik van de zaadbestelling teneinde alle
speculatie en een desorganisatie van de markt te vermijden. In alle gevallen houdt de bestelling een
engagement van de afnemer in om de pulp af te nemen.
71. De pulpprijs is een prijs per ton vers materiaal, met een droge stofgehalte (DS) van 23,5%, af fabriek en
die de perskosten (Bijlage 7) bevat. Voor zover het leveringsadres in de normale bevoorradingszone ligt,
kan de Planter de pulp geleverd bestellen en worden de transportkosten aangerekend zoals beschreven
in Bijlage 7. Het droge stofgehalte van de pulp wordt elke dag bepaald volgens het protocol zoals
beschreven in de richtlijnen aangaande de ontvangst van suikerbieten. De prijs van de pulp aan 23,5% DS
wordt aangepast aan de reële DS waarde op een proportionele manier.
72. De valorisatie en commercialisering van de pulp wordt door de Fabrikant georganiseerd na overleg met
het Coördinatiecomité.
73. De Planter-overnemer van de pulp heeft als eerste toegang tot de geproduceerde pulp. De Planterovernemer van de pulp krijgt een hoeveelheid pulp toegekend in verhouding tot zijn huidige bestelling en
zijn afhalingen in het verleden, en op basis van enkele andere parameters die relevant zijn in de
pulphandel (bv. zijn solvabiliteit). Het voorkeursrecht voor de pulp geldt enkel voor zover de voorraad
strekt.
74. Ongeacht andere interprofessionele akkoorden hierover, moet de hoeveelheid aan de Planter
toegekende pulp aan hem worden bezorgd geladen op het voertuig af-fabriek als hij ze zelf terugneemt
of moet ze op de boerderij geleverd worden conform de FCA-garanties (Feed Chain Alliance) en mits een
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overeengekomen vergoeding als ze met fabrieksvervoer wordt geleverd (Bijlage 7).
75. De Planter neemt de hem toegekende pulp terug volgens een planning die door de Fabrikant wordt
opgesteld op basis van principes die door het Gemengd Comité zijn bepaald. De levering van pulp is slechts
onder deze voorwaarden gewaarborgd. De Fabrikant houdt zich het recht voor om de planning op grond
van de productie aan te passen. De Fabrikant eerbiedigt dezelfde planning bij de leveringen per
fabrieksvervoer. Teneinde de kwaliteit van het product te waarborgen, worden de planning en leveringen
per fabrieksvervoer georganiseerd met als doel om de silo van een Planter binnen de 24 uur af te
handelen.
76. De Planter die vertraging heeft bij het afhalen van de pulp en die dit, na degelijke verwittiging in de vorm
zoals overeengekomen met het Coördinatiecomité, niet in orde brengt binnen de twee dagen na de
verwittigingsdatum, verliest alle recht op de hem toegekende pulp. Indien de pulp niet wordt afgehaald,
kan er een boete worden opgelegd.
77. De FCA-garanties (Feed Chain Alliance) voor productie en transport gelden voor pulp die per
fabrieksvervoer wordt geleverd. In de andere gevallen gelden de FCA-garanties enkel tot en met het laden.
78. De pulp mag geen enkele vreemde stof bevatten die schadelijk is voor het vee. Indien de pulp meer dan
4,25% van de DS aan onoplosbaar as bevat, dan compenseert de TS in de mate van het mogelijke de
hoeveelheid pulp die het verschil is tussen de vastgestelde waarde en de toegelaten waarde. Indien deze
compensatie in pulp niet meer mogelijk is wordt een financiële compensatie gegeven. Het
analyseprotocol om onoplosbaar as te meten wordt beschreven in de richtlijnen aangaande de ontvangst
van suikerbieten.

8. Betaling van de bieten
79. De partijen komen overeen dat de verrichtingen tussen de Planter en de TS op een rekening-courant
worden geboekt en dat enkel het bedrag op deze rekening aanleiding geeft tot een betaling op de
contractuele vervaldagen.
80. Voor de gecontracteerde hoeveelheid bieten wordt er voorzien in de betaling:
-

-

-

op 22 december, van een eerste voorschot van € 17,00/t aan 17°Z voor de bieten onder contract die
worden geleverd tot 13 december van het jaar van productie van de bieten (jaar t);
vervolgens om de 14 dagen, van een voorschot van € 17,00/t aan 17°Z voor de bieten die intussen zijn
geleverd (tot 9 dagen vóór de datum van betaaldatum van dit voorschot) en dit tot 14 dagen na afloop
van de campagne;
het bedrag van deze voorschotten kan worden verminderd met de verwachte/geschatte waarde van de
door de Planter bestelde bijproducten;
van een tweede voorschot, op 31 maart, zodat 85% van de bietenprijs betaald is op basis van de
“referentiesuikerprijs SZ4” op 28 februari (tussentijdse berekening), eventueel met inbegrip van een
prijsvermindering voor een leveringstekort. Boven op dit voorschot komen de bijdragen voor het vervoer,
het laden, de grondtarra en de eventuele vergoedingen uit artikel 4 "PLANNING";
op 30 november van de volgende campagne, het resterende bedrag op basis van de definitieve
“referentiesuikerprijs SZ4” (waarde op 30 september), vermeerderd met een mogelijk prijssupplement
dat met de vertegenwoordigers van de Planters is overeengekomen (artikel 9).

81. Voor de overtollige bieten wordt er voorzien in de betaling:
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-

-

op 31 maart, van een voorschot van 85% van de geschatte definitieve prijs, zoals beschreven in artikel 10
van het leveringscontract voor bieten en op basis van de 'referentiesuikerprijs SZ4' op 28 februari
(tussentijdse berekening);
op 30 november van de volgende campagne, het resterende bedrag.

82. De voorjaarsbenodigdheden en prestaties (zaden, ...) worden op datum van 15 juni van het jaar t aan de
Planters gefactureerd. Ze dienen uiterlijk op 15 maart van het jaar t+1 betaald te zijn.
83. De benodigdheden en prestaties tijdens de campagne (pulp, staartjes, ...) worden vóór eind maart van
het jaar t+1 aan de Planters gefactureerd. Ze dienen uiterlijk op 15 maart van het jaar t+1 betaald te zijn
uitgezonderd voor deze met betrekking tot schuimaarde die betaald dienen te worden op uiterlijk 15
december van het jaar t+1.
84. Bij gebrek aan betaling van de benodigdheden en prestaties binnen de termijnen, kan het verschuldigde
bedrag verhoogd worden met verwijlinteresten. De eventuele kosten voor een incassobureau zijn ten
laste van de partij met schulden.
85. Bijlage 9 bevat een overzichtstabel van de verschillende betalingen.
86. De voor de berekening van de agio's gebruikte rentevoet is de herfinancieringvoet van de Europese
Centrale Bank (ECB) verhoogd met 1 punt, genoteerd tijdens de desbetreffende periode of op de normale
betalingsdatum in geval van vertraging van betaling.
87. Indien de TS de betalingen niet op de vastgestelde datums heeft uitgevoerd, betaalt hij vanaf deze datums
een agio aan de Planter voor de achterstallige dagen.
88. Indien de vervaldag op een zaterdag valt, dient de betaling te gebeuren op de voorgaande vrijdag. Indien
hij op een zondag valt, heeft ze op de maandag nadien plaats.
89. Behoudens uitdrukkelijk tegengestelde clausule, vormen alle verrichtingen uitgevoerd in het kader van
tussen een Fabrikant en Planter gesloten contracten een ondeelbaar economisch en juridisch
contractueel geheel met als gevolg dat er een samenhang bestaat tussen alle uit deze verrichtingen
voortvloeiende schulden en schuldvorderingen.

9. Ontvangst van de bieten
90.

De ontvangstverrichtingen zijn tegensprekelijk.

91. Controle op de ontvangst is verplicht. Ze wordt uitgeoefend door de vertegenwoordigers van de CBB en
van het Coördinatiecomité, overeenkomstig de geldende richtlijnen aangaande de ontvangst van
suikerbieten.
92. De praktische modaliteiten van de ontvangst van de bieten worden beschreven in de Richtlijnen
aangaande de ontvangst van suikerbieten.

10. Kosten voor het laden en vervoeren van de bieten
93. De kosten voor het vervoer van de bieten binnen het basiscontract en boven contract zijn voor rekening
van de TS, voor zover dit vervoer plaatsvindt in de normale bevoorradingszone.
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94. De kosten voor het vervoer van de bieten in het bijkomend contract zijn voor rekening van de Planter. De
prijs per ton bieten in het bijkomend contract is het gemiddeld tarief voor vervoer ">= 28500 kg" van de
gemiddelde afstand van alle tonnen bieten in het bijkomend contract van alle Planters van de TS. Dit tarief
wordt na elke campagne berekend. Deze betaling van het vervoer staat los van de vergoeding die Planters
ontvangen wanneer ze hun bieten zelf leveren.
95. De kosten voor het vervoer van de grondtarra voor alle bieten zijn voor rekening van de Planter, zoals
beschreven in Bijlage 5.
96. Indien de bieten door de TS worden geladen, neemt de TS alle kosten voor het laden en reinigen van de
bieten voor haar rekening.
97. Indien de bieten door de Planter zelf worden geladen en vervoerd, betaalt de TS een vergoeding voor het
laden op basis van de door de Planter geleverde grondtarra, zoals beschreven in Bijlage 10. Er wordt een
vergoeding voor het vervoer van alle geleverde tonnen bieten betaald op basis van de gewogen
gemiddelde afstand van alle percelen van de Planter die overeenkomen met deze bieten. Verdere
bepalingen inzake de transportvergoeding voor de Planters die zelf hun transport organiseren zijn
opgenomen in bijlage 8.
98. De kosten voor het wegen en lossen in de fabriek zijn voor rekening van de TS.
99. Indien de bieten door de TS worden geladen, moeten de bietenhopen altijd bereikbaar zijn voor de
voertuigen die voor het bietenvervoer worden ingezet (aanhangwagens met drie assen). De Fabrikant
bepaalt in samenspraak met het Coördinatiecomité de afmetingen en de plaats van de silo's van waaruit
het laden van de bieten door de TS wordt georganiseerd.
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11. Andere bepalingen
100. Dit IPA is geldig voor de campagne 2018-2019.
101. De partijen, in geval van een geschil dat uit dit akkoord voortvloeit of ermee te maken heeft, zullen eerst
proberen een bemiddelde oplossing te vinden onder elkaar. In geval van mislukking zal dit geschil
definitief worden beslecht volgens het CEPANI-arbitragereglement door een of meerdere arbiters die
krachtens dit reglement zijn benoemd. Het scheidsgerecht bestaat uit drie arbiters. De plaats van
arbitrage is Brussel. (Cf. Bijlage X, afdeling XI, punt 1 van Verordening (EU) nr. 1308/2013.)
102. Alles wat niet door dit akkoord wordt geregeld, valt onder het leveringscontract voor bieten tussen de
Planter en de TS.

Tekst opgemaakt te Tienen op 14 maart 2018, in drie originele exemplaren.

Voor het Coördinatiecomité van de
Bietenplanters van Haspengouw vzw,

Voor de N.V. Tiense Suikerraffinaderij,

J-P. Vanelderen, Voorzitter CoCo-HSB

T. Hubbuch, Administrateur délégué

V. Demanet, Vice-Voorzitter CoCo-HSB

G. Paternoster, Directeur exécutif

D. Jonckheere, Vice-Voorzitter CoCo-HSB

E. Boonen, Directeur Matière première
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Bijlage 1: Normale bevoorradingszone
De normale bevoorradingszone bestaat uit de volgende steden en gemeenten (met inbegrip van al hun
onderdelen):
- België, provincie Oost-Vlaanderen: Lierde, Ninove.
- België, provincie Henegouwen:
Aiseau-Presles, Anderlues, Antoing, Ath, Beaumont, Belœil, Bernissart, Binche, Boussu, Braine-le-Comte,
Brugelette, Brunehaut, Celles, Chapelle-lez-Herlaimont, Charleroi, Châtelet, Chièvres, Colfontaine,
Courcelles, Dour, Écaussinnes, Ellezelles, Enghien, Erquelinnes, Estaimpuis, Estinnes, Farciennes, Fleurus,
Flobecq, Fontaine-l'Évêque, Frameries, Frasnes-lez-Anvaing, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-sur-HeureNalinnes, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Le Rœulx, Lens, Les Bons Villers, Lessines, Leuze-enHainaut, Lobbes, Manage, Merbes-le-Château, Mons, Mont-de-l'Enclus, Montigny-le-Tilleul, Morlanwelz,
Pecq, Péruwelz, Pont-à-Celles, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Rumes, Saint-Ghislain, Seneffe, Silly, Soignies,
Thuin, Tournai.
- België, provincie Luik:
Amay, Ans, Anthisnes, Awans, Bassenge, Berloz, Blegny, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Dalhem, Donceel,
Engis, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Flémalle, Geer, Grâce-Hollogne, Hamoir, Hannut, Héron, Herstal, Huy,
Juprelle, Liège, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Neupré, Oreye, Ouffet, Oupeye, Remicourt, SaintGeorges-sur-Meuse, Saint-Nicolas, Seraing, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Visé, Wanze, Waremme,
Wasseiges.
- België, provincie Limburg:
Alken, As, Bilzen, Borgloon, Bree, Diepenbeek, Dilsen-Stokkem, Gingelom, Halen, Hasselt, Heers, Herk-deStad, Herstappe, Hoeselt, Kinrooi, Kortessem, Lanaken, Lummen, Maaseik, Maasmechelen, MeeuwenGruitrode, Nieuwerkerken, Opglabbeek, Riemst, Sint-Truiden, Tongeren, Voeren, Wellen, Zutendaal.
- België, provincie Vlaams-Brabant:
Aarschot, Asse, Beersel, Bekkevoort, Bertem, Bever, Bierbeek, Boutersem, Diest, Dilbeek, Galmaarden,
Geetbets, Geraardsbergen, Glabbeek, Gooik, Haacht, Halle, Herent, Herne, Hoegaarden, Hoeilaart, Holsbeek,
Huldenberg, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Kortenaken, Kortenberg, Landen, Lennik, Leuven,
Liedekerke, Linkebeek, Linter, Londerzeel, Lubbeek, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Oud-Heverlee,
Overijse, Pepingen, Roosdaal, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw
Steenokkerzeel, Ternat, Tervuren, Tielt-Winge, Tienen, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Zoutleeuw.
- België, provincie Waals-Brabant:
Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Étienne, Genappe,
Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche,
Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain, Waterloo,
Wavre.
- België, provincie Namen:
Andenne, Anhée, Assesse, Cerfontaine, Ciney, Dinant, Doische, Éghezée, Fernelmont, Floreffe, Florennes,
Fosses-la-Ville, Gembloux, Gesves, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère,
Mettet, Namur, Ohey, Onhaye, Philippeville, Profondeville, Sambreville, Sombreffe, Somme-Leuze, Walcourt,
Yvoir.
-België, provincie Luxemburg: Durbuy sectie Bende
- Frankrijk, Noorderdepartement:
Aibes, Assevent, Audignies, Bavay, Beaufort, Bellignies, Berlaimont, Bermeries, Bersillies, Bettignies,
Bettrechies, Beugnies, Boussieres, Boussois, Bry, Cerfontaine, Choisies, Colleret, Coulsore, Dimechaux,
Elesmes, Feignies, Goegnies, Gommegnies, Hargnies, Hautmont, Hon-Hergies, Houdaing-lez-Bavay, Jeumont,
La longueville, Lez fontaine, Limont-Fontaine, Louvroil, Mairieux, Malplaquet, Marpent, Maubeuge,
Mecquignies, Obrechies, Pont-sur-Sambre, Recquegnies, Rousies, Sains-du-Nord, Saint Aubin, Saint-RemyChaussée, Sars-Poterie, Solre-le-Château, Taisnieres, Vieux-Mesnil, Vieux-Reng, Villers-Sire-Nicole, Wargniesle-Petit.

InterProfessioneel Akkoord CoCo-Haspengouw –TS

14/31

Bijlage 2: Regels voor overdracht van het basiscontract
Overdrachten van basiscontract moeten aan de volgende regels voldoen:
1 : Productie in de normale bevoorradingszone, zo niet moet de overnemer van de logistieke gevolgen op
de hoogte worden gebracht.
2 : Oppervlakterem: maximaal 30 t aan 17° basiscontract per ha akkerland.
3 : Overdracht van basiscontract geldt maar indien gevolgd door een overdracht van Sopabe-T-aandelen.
4 : In geval van een systematische beweging in een richting waarbij de suiker- en suikerbietensector geen
baat heeft, kan het Paritair Comité de overdracht weigeren.

InterProfessioneel Akkoord CoCo-Haspengouw –TS

15/31

Bijlage 3: Barema voor suikergehalte van de bieten
De prijzen in het leveringscontract voor bieten zijn bepaald voor een suikergehalte van 17 graden bij de
ontvangst (°Z). Voor bieten met een afwijkend gehalte worden bonificaties en afhoudingen als volgt
berekend (% vermeerdering of vermindering van de bietenprijs aan 17°Z per tiende graad, met een
afzonderlijke berekening per schijf):

gehalte <
14,5°Z :
-2,00 %
 14,5°Z

gehalte <
15°Z :
-1,20 %
 15°Z

gehalte <
16°Z :
-1,00 %
 16°Z

gehalte <
17°Z :
-0,90 %
 17°Z
<
gehalte 
20°Z :
+0,90 %
 20°Z
<
gehalte 
21°Z :
+0,80 %
 21°Z
<
gehalte 
23°Z :
+0,70 %

gehalte >
23°Z :
+0,65 %
Het gemiddelde suikergehalte voor een Planter wordt berekend tot de tweede decimaal.
Ter informatie: de hierboven vermelde bonificaties en afhoudingen kunnen ook worden toegepast op de
prijs van bieten aan 16°Z door toepassing van bovenstaande percentages op de "bietenprijs aan 16°Z
gedeeld door 0,91".
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Bijlage 4: Premies vroege en laattijdige leveringen
Primes hatives

1-Sep
2-Sep
3-Sep
4-Sep
5-Sep
6-Sep
7-Sep
8-Sep
9-Sep
10-Sep
11-Sep
12-Sep
13-Sep
14-Sep
15-Sep
16-Sep
17-Sep
18-Sep
19-Sep
20-Sep
21-Sep
22-Sep
23-Sep
24-Sep
25-Sep
26-Sep
27-Sep
28-Sep
29-Sep
30-Sep
1-Oct
2-Oct
3-Oct
4-Oct
5-Oct

Premie vroege
levering
/100 t
€ 699,32
€ 696,42
€ 693,52
€ 690,62
€ 687,72
€ 684,82
€ 681,92
€ 679,02
€ 676,12
€ 603,87
€ 603,87
€ 534,52
€ 534,52
€ 468,06
€ 468,06
€ 404,50
€ 404,50
€ 343,81
€ 343,81
€ 286,04
€ 286,04
€ 231,13
€ 231,13
€ 182,02
€ 182,02
€ 138,68
€ 138,68
€ 101,13
€ 101,13
€ 69,34
€ 69,34
€ 43,34
€ 43,34
€ 20,22
€ 20,22

Primes
tardives

9-Dec
10-Dec
11-Dec
12-Dec
13-Dec
14-Dec
15-Dec
16-Dec
17-Dec
18-Dec
19-Dec
20-Dec
21-Dec
22-Dec
23-Dec
24-Dec
25-Dec
26-Dec
27-Dec
28-Dec
29-Dec
30-Dec
31-Dec
1-Jan
2-Jan
3-Jan
4-Jan
5-Jan
6-Jan
7-Jan
8-Jan
9-Jan
10-Jan
11-Jan
12-Jan
13-Jan
14-Jan
15-Jan
16-Jan
17-Jan
18-Jan
19-Jan
20-Jan
21-Jan
22-Jan
23-Jan
24-Jan
25-Jan
26-Jan
27-Jan
28-Jan
29-Jan
30-Jan
31-Jan
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/100 t
€ 8,07
€ 16,12
€ 24,17
€ 32,23
€ 40,29
€ 48,35
€ 56,40
€ 64,46
€ 72,52
€ 80,59
€ 88,64
€ 96,69
€ 104,76
€ 112,82
€ 120,86
€ 128,91
€ 136,98
€ 145,03
€ 153,09
€ 161,15
€ 169,20
€ 177,26
€ 185,33
€ 193,39
€ 201,46
€ 209,52
€ 217,59
€ 225,65
€ 233,72
€ 241,78
€ 249,85
€ 257,91
€ 265,98
€ 274,05
€ 282,12
€ 290,19
€ 298,26
€ 306,33
€ 314,40
€ 322,47
€ 330,54
€ 338,61
€ 346,68
€ 354,75
€ 362,82
€ 370,89
€ 378,96
€ 387,03
€ 395,10
€ 403,17
€ 411,24
€ 419,31
€ 427,38
€ 435,45

17/31

Bijlage 5: Regeling voor de bijdragen van Planters aan de daling van de grondtarra
De Planter draagt op twee manieren bij aan de daling van de grondtarra:
1: Voor alle grond boven de 1% grondtarra die aan de fabriek wordt geleverd, betaalt de Planter een
bijdrage van 6 euro per ton aarde die aan de fabriek is geleverd.
2: De kosten voor het vervoer van de grondtarra zijn voor rekening van de Planter. Het transporttarief per
ton grond is het gemiddeld tarief voor vervoer ">= 28500 kg" van de gemiddelde afstand van alle
tonnen bieten van alle Planters van de TS. Dit tarief wordt na elke campagne berekend.
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Bijlage 6: Praktische modaliteiten voor de bescherming van bieten
1. Algemene regels
Sinds de campagne 2009/10 opteert de Tiense Suikerraffinaderij (TS) voor een afdekzeil van het type TOPTEX
(hierna 'Toptex') om de bietenhopen te beschermen.
a.

b.
c.

d.

Verplicht gebruik voor alle bieten (achteraf gereinigd of niet) die in silo liggen of zullen worden opgehoopt
vanaf 15 november en waarvan de datum voor planning en/of de levering is voorzien vanaf 1 december (de
meest gunstige datum voor de Planter), of ingevolge de verspreiding van een afdekbericht vóór 1
december, volgens de modaliteiten vermeld in punt 2.a.
Vergoeding: De TS betaalt een vergoeding van 1,1 euro per netto ton voor de bescherming van de
bietenhopen die aan de voorwaarden van punt a. voldoen en effectief afgedekt zijn met Toptex.
Dubbele afdekking: Voor de extreme en zware vorstperiodes houdt de TS een voorraad plastieken
afdekzeilen (of ieder ander materiaal met dezelfde eigenschappen) aan, om een dubbele afdekking mogelijk
te maken na verspreiding van een afdekbericht; op dat ogenblik zullen de betrokken Planters er gratis
kunnen over beschikken conform punt 1.a. De modaliteiten van het bericht voor dubbele afdekking worden
vermeld in punt 2.b.
In geval van overmacht kunnen Coco HASP-TS en de TS van deze regels afwijken.

2. Bericht voor afdekking en dubbele afdekking
a. Afdekbericht (uitsluitend indien nodig voor leveringen gepland vóór 1 december):
De TS verstuurt een sms-bericht wanneer de weersvoorspellingen een vervroegde bescherming van de
bietenhopen door middel van Toptex vereisen. Dit bericht wordt tegelijkertijd verspreid via het portaal van
de TS en door de berichtendienst van het KBIVB.
De bietenhopen moeten verplicht worden afgedekt binnen de 48 uur volgend op het sms-bericht. Vanaf het
ogenblik dat de sms wordt verstuurd, worden de vergoedingen en boetes vermeld in dit akkoord van
toepassing.
b. Bericht dubbele afdekking:
De TS verstuurt een sms-bericht wanneer de weersvoorspellingen een extra bescherming vereisen van de
reeds met Toptex afgedekte bietenhopen tegen strenge vorst die de handelskwaliteit van de bieten
bedreigt, door middel van plastic (of elk ander materiaal met dezelfde eigenschappen). Dit bericht wordt
tegelijkertijd verspreid via het portaal van de TS en door de berichtendienst van het KBIVB.
De bietenhopen moeten verplicht dubbel worden afgedekt binnen de 48 uur volgend op het sms-bericht
(behalve wanneer het laden gaat gebeuren binnen de 72 uur na het versturen van het sms-bericht). Vanaf
het ogenblik dat de sms wordt verstuurd, worden de vergoedingen en boetes vermeld in dit akkoord van
toepassing.
3. Niet-gerooide bieten op 1 december
Deze bieten moeten verplicht worden afgedekt met Toptex (en dubbele afdekking indien vereist) binnen de 24
uur volgend op het rooien, behalve wanneer de lading gepland is binnen de 72 uur volgend op het rooien. Het
rooien en afdekken moeten onmiddellijk aan de TS worden gemeld.
4. Aangifte van afdekking en dubbele afdekking
a. Aangifte van afdekking: Om recht te hebben op de in punt 2.b vermelde vergoeding moeten de aangiftes
van afdekking worden ingediend via het portaal van de TS of via de post:
o vóór 5 december bij normale omstandigheden (punt 1.a);
o in geval van vervroegde afdekking (punt 2.a), 7 kalenderdagen na het sturen van het sms-bericht;
o onmiddellijk wanneer het rooien gebeurt na 1 december (punt 3.).
b. Aangifte van dubbele afdekking: Om te weten dat er een dubbele afdekking gebeurde, moeten de aangiftes
ervan bij de TS worden ingediend, via het portaal van de TS of via de post, binnen de 7 kalenderdagen na
het sturen van het sms-bericht.
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De TS stuurt voor deze beide aangiftes systematisch een ontvangstbevestiging (via e-mail voor aangiftes ingediend
via haar portaal en per post voor aangiftes ingediend per post). In geval van geschil zal alleen de datum van
ontvangst vermeld in de ontvangstbevestiging als bewijs gelden.
5. Boetes
In geval van niet-naleving van de regels wordt er een onderscheid gemaakt tussen de bieten die werden beschadigd
omdat ze niet werden afgedekt (of dubbel afgedekt) en de bieten die niet werden beschadigd:
a. Bieten werden niet afgedekt maar zijn niet beschadigd: De bieten waarvan de bescherming niet gebeurde
conform de regels vermeld in punt 1 en 2 (afdekking en/of dubbele afdekking), zullen worden geladen
volgens de planning, zonder afdekvergoeding, met een boete van 2,2 euro per netto ton. Indien de
afdekking is aangegeven zonder effectief te zijn uitgevoerd op de vermelde datum (m.a.w. een frauduleuze
aangifte), wordt de boete verdubbeld tot 4,4 euro per netto ton.
b. Bieten werden niet afgedekt en zijn beschadigd:
i.
Wanneer deze bieten de normale werking van de fabrieken niet verstoren, worden ze geladen
volgens de planning, zonder vergoedingen of premies, met een boete van 5 euro per netto ton.
ii.
Wanneer deze bieten de normale werking van de fabrieken zouden kunnen verstoren, worden ze
verschoven naar de vierde ronde, zonder vergoedingen of premies, met een boete van 5 euro per
netto ton, mits de Planter deelneemt in de kosten voor het verplaatsen van de kraan. De bieten
kunnen door de TS worden geweigerd wanneer ze niet gezond, deugdelijk en van een normale
handelskwaliteit zijn.
Het Fabriekscomité wordt op de hoogte gebracht van deze beslissingen.
Het totale bedrag van deze boetes wordt toegevoegd aan de enveloppe late premies buiten quotum.
6. Verantwoordelijkheden
De TS is verantwoordelijk voor het verstrekken van passende informatie over het afdekken.
De Planter blijft verantwoordelijk voor de bescherming van de bietenoogst.
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Bijlage 7: Modaliteiten in verband met pulp
Schaal van de perskost:
≥ 22 % DS
≥ 21 - 21,99 % DS
< 21 % DS

€ 4,71/ton pulp
€ 4,18/ton pulp
€ 0,00/ton pulp

De natte pulp en perspulp wordt in de fabriek afgehaald of door de Fabrikant naar de boerderij geleverd.
De Pulprovit wordt altijd naar de boerderij geleverd. Het transporttarief van de geleverde pulp wordt
vastgelegd per ton vervoerde pulp, onafhankelijk van de droge stof.
Tarief geleverd gekipt voor natte pulp en perspulp voor zover het leveringsadres zich binnen de
normale bevoorradingszone bevindt :
- Grote vrachtwagens (> 20 t): forfaitaire kostprijs van € 4,50/t voor de campagne 2017. Voor de
volgende campagnes wordt deze forfaitaire kost geïndexeerd op basis van de evolutie van de
transportkost/km van de bieten voor de desbetreffende campagne ten opzichte van de
gemiddelde kost van 2017.
- Kleine vrachtwagens (< 20 t): gemiddelde van de reële kosten per vervoerde ton.
Tarief geleverd gekipt voor de Pulprovit:
- Gemiddelde van de reële kosten per vervoerde ton.
Tarief geleverd geblazen voor de Pulprovit:
Gemiddelde van de reële kosten per vervoerde ton.
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Bijlage 8: Bijkomende bepalingen voor de levering van bieten georganiseerd door de Planter zelf

Toepassing van de premies
1. Of de Planter zijn bieten zelf transporteert of deze laat transporteren door een particulier transporteur, de basis
voor de betaling van de vroegleverings-, laatleverings- of afdekpremies is de leveringsdatum.
Vergoedingen voor het transport van de bieten
2. De gemiddelde afstand wordt berekend door een weging van de kortst mogelijke weg voor landbouwvoertuigen
tussen het betreffende perceel en de fabriek van levering, en dit voor alle percelen van de Planter. Deze
gemiddelde afstand kan maar worden berekend als de Planter vóór het begin van de campagne zijn percelen
heeft aangeduid op het portaal van de TS. Het vervoerstarief is het tarief dat per gewichtsklasse van het voertuig
wordt gebruikt en dat afhangt van enkele relevante indicatoren, zoals brandstof, arbeidskosten, belasting, ...
3. De afstand die in rekening wordt gebracht voor de vergoeding van het transport gerealiseerd per vrachtwagen
wijkt af van het vorige artikel. Deze afstand is de afstand tussen het village-parcelle (entiteit gedefinieerd door
de TS) waarbinnen het perceel zich bevindt en de fabriek van levering. Deze afstand is diegene gebruikt voor het
transport via fabrieksvervoer. Het gebruikte transportbarema is datgene dat gebruikt wordt voor
fabrieksvervoer aangepast met de gemiddelde fuelpremie voor heel de campagne. De andere bepalingen van
het vorige artikel blijven van kracht.
4. Vermits de berekening van de afstanden gebaseerd is op de lokalisatie van de percelen bieten geleverd in de
fabrieken van de TS, kan elke aangetoonde fraude hiermee aanleiding geven tot de toekenning van een
gemiddelde forfaitaire afstand van 1 km zonder kilometerheffing voor de lopende campagne. Hetzelfde is van
toepassing indien de lokalisatie niet aan de TS werd overgemaakt zoals beschreven in artikel 2.
5. De fabriek van levering is de fabriek waarvan de transportafstand het kortst is. In akkoord met de TS kunnen de
particulier transporteurs van deze bepaling afwijken maar de afstand die gebruikt wordt voor de betaling van
het transport blijft de kortste afstand.
6. Een premie die de Belgische kilometerheffing compenseert wordt toegekend voor leveringen per vrachtwagen.
Het bedrag van deze premie is een percentage van de geschatte heffing gebaseerd op de motorisatie Euro6, een
gewicht boven 32 ton en op de afstand met heffing in elke regio voor de afstand berekend volgens de bepalingen
van artikel 3.
7. Voor het transport per traktor is de afstand waar rekening mee gehouden wordt de afstand tussen de positie
van de hoop zoals meegedeeld op het internet portaal en de fabriek van levering.
8. Planters die leveren in een fabriek waarvan de ontvangst 24/24 open is, genieten van een nachtpremie berekend
op het referentie kilometertarief. Deze premie is van toepassing op alle leveringen tussen 21:00:00 uur en
4:59:59 uur, met als referentie het uur van de in-weegbrug.
9. De betalingsdata van deze vergoedingen zijn de volgende : voorschot midden campagne en de eindafrekening
einde campagne.
10. Geen enkele vergoeding zal betaald worden voor de bieten in overgewicht.
11. Om ontvankelijk te zijn moeten alle klachten ingediend worden binnen de 8 dagen na betaling van de
voorschotten of de eindafrekening.
Bepalingen op de fabriekssite en aan het ontvangstcentrum
12. De bieten worden geleverd in de fabriek die bij de planning bepaald werd.
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13. Enkel voertuigen in goede staat van werking en onderhoud, uitgerust om de normen van de fabrikant te
respecteren (onder andere inzake geluidsemissie), aangepast aan het transport van bieten, in orde met de
technische controle en verzekeringen, de veiligheid van zijn gebruikers en het personeel van de fabriek of van
derden garanderende zijn toegelaten in de fabrieken.
14. De chauffeur van het voertuig moet de instructies van de operator en van de landbouwkundige dienst opvolgen.
Hij engageert er zich toe de milieu en veiligheidsvoorschriften van de fabriek te volgen. Daarenboven volgt hij
het aangewezen parcours.
15. De chauffeur moet zijn voertuig geladen en leeg wegen op de fabriekssite, met het L.M.S systeem (Logistic
Management System). Hij moet naar de staalname gaan indien het systeem dit vraagt en gaan lossen op de
aangegeven plaats.
16. De chauffeur dient de bieten op te rapen die rond zijn voertuig vallen tijdens zijn parcours in de fabriek, tijdens
de staalname of tijdens het lossen. In de praktijk moet het voertuig dusdanig geladen zijn dat op elk ogenblik
verlies van lading of bieten vermeden wordt.

17. De staalnamebuizen of sondes zijn volledig automatisch waardoor kettingen of staven aan de
binnenkant van de aanhangwagen verboden zijn ; enkel aanhangwagens met een vlakke bodem zijn
toegelaten. Elke schade toegebracht aan de sonde of aan de aanhangwagen als gevolg van een
aanwezig zijnde ketting of staaf is voor rekening van de planter.
18. Om letselongeval te voorkomen tijdens het lossen van de bieten, moet elke laadbak uitgerust zijn met
een automatische deur. Het is verboden aan de bestuurder zich aan de achterzijde van het voertuig te
bevinden op het ogenblik van het lossen.
19. De lading moet homogeen en representatief zijn voor de levering, zodat een correcte inschatting van de
hoeveelheid en de kwaliteit mogelijk is. De laadhoogte is maximaal 4 meter.
20. Om na te gaan of voorgaand artikel wordt nageleefd, of bij het vermoeden van fraude, kunnen extra staalnames
worden verricht na de officiële staalname.
21. Voor de officiële staalname kan de operator van het ontvangstcentrum, geval per geval en na de
vertegenwoordiger van de Planters te hebben geïnformeerd, de toevalsgewijze staalname onderbreken en
vervangen door een gerichte sturing.
22. Uit burgerzin dient de bestuurder de nachtrust van de buurtbewoners te respecteren (geluidsoverlast
voorkomen door niet te claxonneren, door de uitlaatkleppen correct te regelen, door de deuren voorzichtig te
sluiten...).
23. De bestuurder is ertoe gehouden het personeel van TS en het personeel werkzaam voor TS, aan te spreken op
een hoffelijke en beleefde manier, zoniet zal hem de toegang tot het bureau “zelfleverancier-particulier
transport en bijproducten” worden ontzegd. Bij herhaling, zal hem de toegang tot de fabriek zonder meer
worden verboden.
24. In geval van pech of ongeval, van olie- of benzine-/dieselverlies, is de bestuurder verplicht om de Tiense
Suikerraffinaderij onmiddellijk te verwittigen en, indien mogelijk, oplossingen aan te bieden.
25. Er wordt gevraagd om het terrein proper te houden en gebruik te maken van de ter beschikking gestelde
vuilnisbakken.
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26. De bestuurder verbindt zich er in het bijzonder toe om op het fabrieksterrein de verkeersregels na te leven,
uiterst voorzichtig te rijden en in te staan voor de schade die hij zou aanrichten aan goederen, installaties en
personen aanwezig op het terrein, met inbegrip van zijn eigen schade.
27. Bij niet-naleving van bovenstaande bepalingen zal de bestuurder de toegang tot de fabriek worden geweigerd.
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Bijlage 9: Overzichtstabel van de verschillende betalingen
Bieten
onder contract
22 / 12 / t,
daarna om
de 14 dagen
31 / 03 / t+1

Bieten
buiten contract

€ 17/t aan 17°Z

Andere
Schuimaarde t-1

Bieten geleverd tot 13/12
Aan 17°Z, daarna om de 14 dagen
85%

van

de

basisbietenprijs

85% geschatte prijs

Factuur zaden

volgens de suikerprijs 'SZ4' tot

aan 17°Z

Factuur pulp, staartjes

eind februari

Bonificaties/afhoudingen

Premies

Geleverde bieten

°Z

laattijdige leveringen

Bonificaties/afhoudingen °Z

vroeg

en

Vergoedingen Toptex
Grondtarra
Reinigen/laden
Vervoersbijdrage
Syndicale bijdrage
Liggelden

30 / 11 / t+1

Saldo van de basisbietenprijs

Saldo definitieve prijs

volgens de definitieve suikerprijs
'SZ4' + prijssupplement
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Bijlage 10: Laadvergoeding voor Planters die hun bieten zelf laden en leveren
Schaal van vergoeding per netto ton geleverde bieten op basis van de gemiddelde aan de fabriek geleverde
grondtarra tijdens de campagne
0% tot 6% grondtarra

>6% tot 8% grondtarra

>8% tot 10% grondtarra

>10% grondtarra

€ 1,20/t netto

€ 0,90/t netto

€ 0,70/t netto

€ 0,50/t netto
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Bijlage 11: Type-contract tussen de individuele Planter en de TS
LEVERINGSCONTRACT BIETEN 2018
Tussen de ondergetekenden (gegevens van de contractanten)
OVERWEGENDE HET VOLGENDE:
De Tiense Suikerraffinaderij nv (TS), een dochteronderneming van de groep Südzucker (SZ), produceert bietsuiker in haar 2 suikerfabrieken in
Tienen en Wanze.
De totstandkoming en uitvoering van dit contract worden geregeld door de bepalingen van Verordening (EU) nr. 1308/2013. De documenten
“Modaliteiten voor de bepaling van de referentiesuikerprijs SZ4”, in bijlage van dit contract, en "Interprofessioneel akkoord betreffende de
levering van suikerbieten aan de Tiense Suikerraffinaderij van 14 maart 2018", hierna 'IPA' genoemd, maken integraal deel uit van dit contract.
De verschillende akkoorden die deze documenten zouden aanvullen of wijzigen, zijn onmiddellijk van toepassing, zelfs als ze na ondertekening
van dit contract zijn afgesloten.
De partijen verklaren volledig kennis te hebben genomen van deze documenten.
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:
Artikel 1 - Doel
Dit contract heeft tot doel de voorwaarden te bepalen volgens dewelke enerzijds de Planter zich ertoe verbindt de bieten te leveren en
anderzijds de TS zich ertoe verbindt deze te ontvangen en te kopen.
Artikel 2 - Hoeveelheid
Het bruikbare gewicht van de geleverde bieten wordt bepaald op basis van de ontvangst van de 'hele biet', zonder aftrekking van een forfait
voor de koptarra.
De gecontracteerde hoeveelheid bedraagt:

t bieten aan 17° Z (17° Z = 17% suikergehalte).

Deze valt uiteen in:
- een basishoeveelheid:
- een bijkomende hoeveelheid:

t bieten aan 17° Z,
t bieten aan 17° Z.

Om de gecontracteerde hoeveelheid te produceren verklaart de Planter een oppervlakte bieten in te zaaien van
controleren of aan te vullen).

hectaren (te

De Planter engageert er zich toe de gecontracteerde hoeveelheid bieten te leveren aan de suikerfabriek van de TS in Tienen of Wanze. De TS
deelt aan de Planter diens gemiddelde rendement mee (naar boven bijgesteld om rekening te houden met de aankoop van 'hele bieten').
De meting van het suikergehalte wordt uitgevoerd volgens de polarimetrische methode.
De TS verbindt zich ertoe alle bieten te ontvangen die op het bedrijf van de Planter zijn gerooid, ook de bieten die buiten de gecontracteerde
hoeveelheid vallen.
Indien de Planter de gecontracteerde hoeveelheid niet volledig levert, moet hij bewijzen dat de oorzaak van het tekort niet bij hem ligt, en in het
bijzonder dat de ingezaaide oppervlakte normaal volstaat om de gecontracteerde hoeveelheid bieten te produceren, rekening houdend met zijn
historisch rendement. Zo niet wordt de prijs per geleverde ton bieten verminderd met € 1,50/ t bieten aan 17° Z.
De door de Planter geleverde bieten worden omgerekend naar 17°Z met de volgende formule: (kg bieten x polarisatie °Z)/17.
Artikel 3 - Kwaliteit
De bieten moeten tot een suikerbietras behoren. Ze moeten gezond, deugdelijk en van een normale handelskwaliteit zijn. Daarenboven moeten
ze normaal gereinigd, lichtjes ontkopt en zonder bladeren zijn. Een levering bieten van normale handelskwaliteit heeft een suikergehalte hoger
dan 14,5°Z, behalve in de periodes waarin premies voor vroege en late leveringen gelden, is niet door dooi of rotting aangetast, en is afkomstig
van gecertificeerd zaad van een variëteit die is opgenomen in de Europese catalogus van erkende suikerbietvariëteiten. De bieten worden
geproduceerd overeenkomstig de geldende regelgeving en volgens de goede landbouwpraktijken op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit
(cf. Verordening (EU) nr. 1308/2013, Bijlage III, punt B, I, onder a)).
De Planter verbindt zich ertoe geen suikerbietenzaden te gebruiken die zijn geselecteerd volgens methoden die door de EU als GGO worden
beschouwd. De gebruikte bietenzaden moeten de Belgische wetgeving ter zake naleven. Daarom kan de fabrikant aan de Planter vragen om hem
van de gezaaide zaden de variëteit, het lotnummer en het 'GGO-vrij' certificaat te bezorgen.
De Planter houdt zich aan de regels voor de bescherming van de bietenhopen (cf. bijlage 6 van het IPA) die op het ogenblik van de afdekking
gelden. Hij verbindt zich ertoe om de adviezen voor de bescherming van de bietenhopen tegen vorst te volgen indien een vervroegde afdekking
of dubbele afdekking nodig is. Als de Tiense Suikerraffinaderij dekzeilen gratis ter beschikking stelt van de Planter, dan wordt de Planter hiervan
juridisch eigenaar.
De TS behoudt zich het recht voor om bieten te weigeren die niet aan deze voorwaarden voldoen, of om hiervoor, onder toezicht van het
gemengd comité, een onderlinge regeling te treffen die afwijkt van de bepalingen in artikels 8 "Aankoopprijs voor bieten binnen de
gecontracteerde hoeveelheden", 11 "Prijsaanpassing" en 12 "Premies/vergoedingen voor deze campagne".
De Planter verklaart dat hij zich houdt aan de voorschriften van de communautaire, nationale en regionale regelgeving die van toepassing zijn
waar het perceel ligt, alsook aan de voorschriften inzake duurzame teelt (cfr. Punt 6 “Kwaliteit van de bieten, Duurzaamheid” van het IPA).

De Planter moet Vegaplan gecertificeerd zijn. De Planters die niet Vegaplan gecertificeerd zijn, moeten aan de voorwaarden voldoen zoals
beschreven in het IPA. De Planter stuurt, samen met dit contract, ook een kopie terug van het document waarmee hij zijn Vegaplan-certificatie,
of desnoods zijn aanvraag ervan, aantoont.
De Planter verbindt zich ertoe om alle elementen bij te houden die de waarheidsgetrouwheid van zijn verklaring, en bijgevolg van het duurzame
karakter van zijn landbouwproductie, aantonen en om deze met het oog op een eventuele controle steeds ter beschikking te houden. Hij
verbindt zich er ook toe om de suikerraffinaderij onverwijld op de hoogte te brengen van alle wijzigingen in zijn situatie met betrekking tot de
verschillende duurzaamheidscriteria.
De Planter geeft de TS de toestemming om deze gegevens, na anoniem gemaakt te zijn, te bezorgen aan klanten die hierom in het kader van
kwaliteitscontroles vragen.
Alle andere bepalingen in verband met de kwaliteit zijn opgenomen in het IPA.
Artikel 4 - Planning
De planning vertrekt vanuit een goede werking van de suikerfabriek en, meer in het algemeen, een goed verloop van de campagne.
Deze data en termijnen vormen een doorslaggevende verplichting van het contract waartoe beide partijen zich verbinden. De Planter wordt
uiterlijk 10 dagen vóór het begin van de campagne op de hoogte gebracht van de voorziene laad- of leveringsdata.
4.1. Begin van de ontvangst
De normale leveringsduur is gelijk aan de globaal door de TS gecontracteerde hoeveelheid gedeeld door de totale nominale capaciteit van de
fabrieken van het bedrijf (cf. Verordening (EU) nr. 1308/2013, Bijlage X, afdeling III). De TS bepaalt, na overleg met het CoördinatieComité van
de bietenplanter van Haspengouw-TS, de datum vanaf wanneer de fabrieken voor ontvangst worden opengesteld en deelt deze datum samen
met de planning aan de afzonderlijke Planters mee.
4.2. Planning van de leveringen van bieten
De TS stelt de planning van de levering of afhaling van de bieten op volgens de regels die in het IPA zijn beschreven.
4.3. Gevolgen van laattijdige afhaling of terbeschikkingstelling
De praktische gevolgen van laattijdige afhaling of terbeschikkingstelling worden in het IPA beschreven.
4.4. Premies voor vroege en late leveringen
Per ton bieten die vóór 6 oktober en na 8 december (of na 14 december, cf artikel 47 van het IPA) wordt geleverd, gelden er een of meerdere
premies voor vroege of late leveringen zoals beschreven in het IPA. De basisbedragen van deze premies wordt vermeld in bijlage 4 van het
IPA.
Alle andere bepalingen in verband met de planning zijn opgenomen in het IPA.
Artikel 5 - Logistiek
De Planter kan kiezen voor een door de TS georganiseerde logistiek (Fabrieksvervoer of FV) of kan ervoor kiezen deze zelf te organiseren
(zelfleverancier of particulier transporteur).
5.1. Bietensilo's (in geval van FV)
In geval van fabrieksvervoer, verbindt de Planter zich ertoe om zijn bieten voor afhaling ter beschikking te leggen op plaatsen die altijd toegankelijk
zijn, behalve bij onvoorzienbare weersomstandigheden, voor voertuigen en materieel die doorgaans voor het laden en vervoeren van bieten
gebruikt worden. De voertuigen moeten in alle omstandigheden op een veilige manier de silo's kunnen bereiken zonder daarvoor de
verkeersregels of andere nationale en lokale voorschriften te overtreden.
5.2. Voorwaarden in verband met de levering en het vervoer
In het geval van fabrieksvervoer organiseert de TS het reinigen, laden en vervoeren voor de Planter.
5.3.

Ontvangstplaatsen van de bieten

De bieten worden ofwel ontvangen in de suikerfabriek van Tienen, ofwel in de rasperij van Longchamps die samenhangt met de suikerfabriek van
Wanze. De TS heeft de mogelijkheid om de ontvangst van de bieten over te laten aan een andere fabrikant of aan een andere fabriek, zonder dat
dit bijkomende kosten met zich meebrengt voor de Planter, die hiervan op de hoogte is gebracht voor de campagne of op het ogenblik dat er
wijzigingen plaatsvinden tijdens de campagne.
Alle andere bepalingen in verband met de logistiek zijn opgenomen in het IPA.
Artikel 6 - Laad- en vervoerskosten en grondtarra
De kosten voor het vervoer van de bieten binnen het basiscontract en van de overtollige bieten (buiten contract bieten) zijn voor rekening van
de TS, voor zover dit vervoer plaatsvindt in de normale bevoorradingszone.
De kosten voor het vervoer van de bieten in bijkomend contract zijn voor rekening van de Planter. Het te betalen transporttarief per ton bieten
in het bijkomend contract is het gemiddeld tarief voor vervoer ">= 28500 kg" van de gemiddelde afstand van alle tonnen bieten in het bijkomend
contract van alle Planters van de TS. Dit transporttarief zal maximaal € 4,00 per netto ton bedragen. Deze transportbijdrage moet in de context
geplaatst worden van een voorafgaandelijk prijssupplement van € 4,00 per ton aan 17° dat in de prijs van het bijkomende contract is inbegrepen.
De kosten voor het vervoer van de grondtarra zijn voor rekening van de Planter. Het transporttarief per ton grond is het gemiddeld tarief voor
vervoer ">= 28500 kg" van de gemiddelde afstand van alle tonnen bieten van alle Planters van de TS. Voor de hoeveelheid grond boven de 1%

grondtarra die aan de fabriek wordt geleverd, betaalt de Planter een bijdrage van 6,00 € per ton grond die aan de fabriek geleverd wordt.
De Planter die zelf de logistiek van zijn bieten organiseert (zelfleverancier of particulier transporteur), ontvangt een vervoersvergoeding voor alle
bieten die hij levert op basis van de gewogen gemiddelde afstand voor al zijn percelen.
Indien de bieten door de TS worden geladen, neemt de TS alle kosten voor het laden en reinigen van de bieten voor haar rekening.
Indien de bieten door de Planter zelf worden geladen en vervoerd, betaalt de TS aan de Planter een vergoeding voor het laden op basis van de
door de Planter geleverde grondtarra. Hiervoor wordt het volgende barema volgens de gemiddelde geleverde grondtarra gebruikt.
0% tot 6% grondtarra

>6% tot 8% grondtarra

>8% tot 10% grondtarra

>10% grondtarra

€ 1,20/t netto

€ 0,90/t netto

€ 0,70/t netto

€ 0,50/t netto

De kosten voor het wegen en lossen in de fabriek zijn voor rekening van de TS.
Alle andere bepalingen in verband met het laden, het vervoer en de grondtarra zijn opgenomen in het IPA.
Artikel 7 - Pulp
Overeenkomstig Bijlage X, afdeling VIII, alinea 1, onder d) van Verordening (EU) nr. 1308/2013 ontvangt de Planter een vergoeding voor de pulp
die wordt geproduceerd uit alle door de Planter geleverde bieten. Deze vergoeding zit in de basisprijs inbegrepen zoals weergegeven in het
contract (cf. artikel 8 en 10).
Ongeacht andere interprofessionele akkoorden hierover, heeft de Planter de mogelijkheid de pulp die voortkomt uit zijn geleverde bieten te kopen
en dit op basis van de volgende hoeveelheid: 44,8 kg DS per ton bieten.
De valorisatie en commercialisering van de pulp wordt door de fabrikant georganiseerd na overleg met het CoördinatieComité van de bietenplanter
van Haspengouw-TS.
Alle andere bepalingen in verband met de pulp zijn opgenomen in het IPA.
Artikel 8 - Aankoopprijs voor bieten in de gecontracteerde hoeveelheden
De aankoopprijs voor de gecontracteerde hoeveelheid (hele biet, zonder aftrek van een forfaitaire koptarra) wordt bepaald ten opzichte van een
referentiesuikerprijs SZ4 die jaarlijks wordt berekend aan de hand van de formule en parameters, vermeld in bijlage 1 "Modaliteiten voor de
bepaling van de referentiesuikerprijs SZ4", en die door een onafhankelijke bedrijfsrevisor wordt gecontroleerd, met inachtneming van de
commerciële prestaties van 4 dochterondernemingen van de groep Südzucker (Südzucker AG, Tiense Suikerraffinaderij, Saint Louis Sucre en
Südzucker Polska) voor alle markten samen (nationaal, Europees en internationaal). De aankoopprijs van de gecontracteerde bieten omvat een
vergoeding voor de valorisatie van pulp.
Bijgevolg bedraagt de aankoopprijs van bieten, in relatie met de referentiesuikerprijs SZ4, exclusief btw:
Suikerprijs SZ4
(euro / ton
suiker)

Basisprijs aan 17°Z
van het basiscontract
(euro / ton bieten)

Basisprijs aan 17°Z van
het bijkomend Contract
(euro / ton bieten)

Basisprijs aan 16°Z
van het basisContract
(Euro / ton bieten)

Basisprijs aan 16°Z
van het bijkomend
Contract (Euro / ton
bieten)

350

22,06

26,06

20,07

23,71

400

24,81

28,81

22,58

26,22

450

27,56

31,56

25,08

28,72

500

30,31

34,31

27,58

31,22

550

33,07

37,07

30,09

33,73

600

35,82

39,82

32,60

36,24

650

38,57

42,57

35,10

38,74

Indien de suikerprijs zich tussen twee prijsniveaus in de tabel bevindt, wordt de basisprijs van de bieten bepaald door een lineaire interpolatie
tussen het niveau eronder en dit erboven.
Artikel 9 - Mogelijkheid van een prijssupplement
De TS verbindt zich ertoe om in de lente na elke oogst samen te zitten met de vertegenwoordigers van de Planters van de TS om in het kader
van de 'Commissie voor verdeling van de waarde' over de mogelijkheid van een prijssupplement te spreken.
Dit prijssupplement is enkel van toepassing voor de tonnen die binnen het contract worden geleverd. Andere toepassingsmodaliteiten kunnen
binnen de 'Commissie voor verdeling van de waarde' worden overeengekomen. De toekenning van een prijssupplement gedurende een of
meerdere opeenvolgende jaren leidt niet automatisch tot een verworven recht in beginsel of bedrag.
Artikel 10 - Aankoopprijs voor buiten Contract bieten
De prijs voor bieten die boven de contractuele hoeveelheid worden geleverd, bedraagt 75% van de basisbietenprijs uit het basiscontract. De
aankoopprijs van de bieten buiten contract omvat een vergoeding voor de valorisatie van pulp.

Artikel 11 - Prijsaanpassing
Alle bieten worden betaald rekening houdend met hun suikergehalte.
De prijzen in het leveringscontract voor bieten zijn bepaald voor een suikergehalte van 17 graden bij de ontvangst (°Z). Voor bieten met een
afwijkend gehalte worden de premies en afhoudingen als volgt berekend (% vermeerdering of vermindering van de bietenprijs aan 17°Z per tiende
graad, met een afzonderlijke berekening per schijf):

gehalte <
14,5°Z
:
-2,00 %
 14,5°Z

gehalte <
15°Z
:
-1,20 %
 15°Z

gehalte <
16°Z
:
-1,00 %
 16°Z

gehalte <
17°Z
:
-0,90 %
 17°Z
<
gehalte 
20°Z
:
+0,90 %
 20°Z
<
gehalte 
21°Z
:
+0,80 %
 21°Z
<
gehalte 
23°Z
:
+0,70 %

gehalte >
23°Z
:
+0,65 %
Alle andere bepalingen in verband met de prijsaanpassing zijn opgenomen in het IPA.
Artikel 12 - Campagne premies/vergoedingen
Boven op de prijs van de geleverde bieten, die voortvloeit uit een combinatie van artikels 8 "AANKOOPPRIJS VOOR BIETEN IN DE
GECONTRACTEERDE HOEVEELHEDEN", 9 " MOGELIJK PRIJSSUPPLEMENT", 10 "AANKOOPPRIJS VOOR BUITEN CONTRACT BIETEN" en 11
"PRIJSAANPASSING", verbindt de TS zich ertoe om aan de Planter eventueel een of meerdere van de volgende premies of vergoedingen te
betalen:
12.1. Premies voor vroege en late levering, conform artikel 4.4. Het bedrag van deze premies wordt vermeld in bijlage 4 van het IPA.
12.2. Vergoedingen voor laattijdige afhaling of liggelden: deze worden beschreven in het IPA.
12.3. Premies voor silobescherming: € 1,10 per ton netto voor de bescherming van de bietenhopen overeenkomstig de voorwaarden in bijlage 6
van het IPA.
Artikel 13 - Betalings- en facturatiemodaliteiten
Behoudens uitdrukkelijk tegengestelde clausule vormen alle verrichtingen uitgevoerd in het kader van contracten gesloten tussen een fabrikant
en een Planter een ondeelbaar economisch en juridisch contractueel geheel met als gevolg dat er een samenhang bestaat tussen alle uit deze
verrichtingen voortvloeiende schulden en schuldvorderingen.
De Planter verklaart dat zijn fiscale btw-regeling niet is gewijzigd sinds het laatste attest werd overhandigd en geeft de Tiense Suikerraffinaderij
de toestemming om de bijbehorende facturen in zijn naam op te stellen.
13.1. Voor de gecontracteerde hoeveelheid bieten wordt er voorzien in de betaling:
- op 22 december, van een eerste voorschot van € 17,00/t aan 17° voor de bieten onder Contract die worden geleverd tot 13 december van
het jaar t;
- vervolgens om de 14 dagen, van een voorschot van € 17,00/t aan 17° voor de bieten die intussen zijn geleverd (tot 9 dagen voor de
betaaldatum van dit voorschot) en dit tot 14 dagen na afloop van de campagne;
- het bedrag van deze voorschotten kan worden verminderd met de verwachte/geschatte waarde van de door de Planter bestelde
bijproducten;
- op 31 maart, van een tweede voorschot, zodat 85% van de bietenprijs betaald is op basis van de referentiesuikerprijs SZ4 van 28 februari
(tussentijdse berekening), eventueel met inbegrip van een prijsvermindering voor een leveringstekort. Boven op dit voorschot komen de
bijdragen voor het vervoer, het laden, de grondtarra en de eventuele vergoedingen uit artikel 4 "PLANNING";
- op 30 november van de volgende campagne, van het resterende bedrag op basis van de definitieve referentiesuikerprijs SZ4 (waarde op
30 september), vermeerderd met een mogelijk prijssupplement dat met de vertegenwoordigers van de Planters is overeengekomen (artikel
9).
13.2. Voor de overtollige bieten wordt er voorzien in de betaling:
- op 31 maart, van een voorschot van 85% van de geschatte definitieve prijs zoals beschreven in artikel 10 en op basis van de
referentiesuikerprijs SZ4 van 28 februari (tussentijdse berekening);
- op 30 november van de volgende campagne, van het resterende bedrag.
13.3. De voorjaarsbenodigdheden en prestaties (zaden, ...) worden op datum van 15 juni van het jaar t gefactureerd. Ze dienen uiterlijk op 15
maart van het jaar t+1 betaald te zijn.
13.4. De benodigdheden en prestaties tijdens de campagne (pulp, staartjes, ...) worden vóór eind maart van het jaar t+1 gefactureerd. Ze
dienen uiterlijk op 15 maart van het jaar t+1 betaald te zijn uitgezonderd voor deze met betrekking tot schuimaarde die betaald dienen te worden
op uiterlijk 15 december van het jaar t+1.
Alle andere bepalingen in verband met de betalings- en facturatiemodaliteiten zijn opgenomen in het IPA.
Artikel 14 - Duur
Het contract loopt 1 jaar.
Artikel 15 - Voortijdige beëindiging
Het contract kan op ieder ogenblik door een van de partijen worden beëindigd indien de andere partij de verbintenissen in het contract niet of
niet volledig nakomt. De beëindiging wordt van kracht dertig dagen nadat een ingebrekestelling die per aangetekende brief met
ontvangstbevestiging is verstuurd, zonder gevolg is gebleven.
Artikel 16 - Overmacht

Indien een partij de verbintenissen in het contract onmogelijk kan nakomen door een geval van overmacht, moet zij de andere partij hiervan
onmiddellijk per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op de hoogte brengen.
Indien het geval van overmacht gedurende meer dan een maand na verzending van de aangetekende brief aanhoudt en er geen alternatieve
oplossing wordt geboden, heeft de andere partij de mogelijkheid om het contract onmiddellijk en zonder vergoeding te beëindigen.
Artikel 17 - Intuitu personae
Dit contract is onlosmakelijk verbonden met de Planter. De Planter mag het basiscontract maar aan een andere Planter overdragen na
voorafgaand en schriftelijk akkoord van de fabrikant en op voorwaarde dat elk bedrag dat de Planter aan de fabrikant verschuldigd is op voorhand
is betaald.
Artikel 18 - Persoonsgegevens
De informatie die in het kader van het contract wordt verzameld (met name adres, bankgegevens, productiegegevens), worden op
geautomatiseerde wijze verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.
Behoudens uitdrukkelijk bezwaar aanvaardt de Planter dat de TS deze gegevens aan medewerkers en logistieke partners kan doorgeven om
het contract te kunnen uitvoeren of voor statistische doeleinden. De Planter beschikt bovendien over een recht op toegang tot en rechtzetting
van zijn persoonlijke informatie. Hij kan dit recht uitoefenen bij de landbouwkundige dienst van de TS. Hij kan zich eveneens om gegronde
redenen verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.
Artikel 19 - Diversen
19.1. Het contract omvat de volgende bijlage:
Bijlage 1: Modaliteiten voor de bepaling van de referentiesuikerprijs SZ4
19.2. Het contract kan maar gewijzigd worden aan de hand van een schriftelijk aanhangsel dat door de twee partijen is ondertekend.
19.3. Als een van de partijen bij een of meerdere gelegenheden verzuimt om de toepassing van een of meerdere bepalingen van het contract te
eisen, betekent dit in geen geval dat die partij afstand doet van haar rechten krachtens deze bepalingen.
Artikel 20 - Geschillen
Het contract valt onder Belgisch recht. Alle geschillen die voortvloeien uit de opstelling, uitvoering of interpretatie van het contract zijn de exclusieve
bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

