
 
Aardappelpraatje 

door Guy Depraetere 

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 23 januari 2018  (week 4) 

 
Contract, vrij, minder of geen? 
 
Nu de contracten ongeveer bekend zijn staan we voor de keuze!  
Het is niet normaal dat contractprijzen zo sterk naar omlaag duiken! Wat zit hier achter? Is het 
gewoon een respectloze zet van de industrie vanuit hun machtspositie? Of zijn er gewoon teveel 
aardappelen en wilt de industrie een aanzet geven om op de rem te staan en minder aardappelen te 
zetten? Of willen ze de opportunisten die allen op de patattenkar gesprongen zijn eraf schudden? De 
zet van de verwerkers doet anderzijds wel elke producent pijn! Producenten staan nu voor een 
serieuze denkoefening: is contract nog verantwoord! Produceren aan of onder kostprijs, wie doet 
dat? 
Misschien moeten vooral de telers zonder opslagmogelijkheden zich onthouden en een jaartje 
overslaan. Zij zitten niet met de bewaarinvesteringen en –kosten en kunnen het gemakkelijkst een 
jaartje overschrikkelen. Ook moeten zij die vooral aardappelen telen op gronden met seizoenpacht 
wat kalmer aan te keer te gaan en zich toespitsen op alleen de meest interessantste percelen. 
Voor ons (ABS) is de eerste optie om de sterke volatiliteit van het laatste decennium in te dijken, een 
aanbodbeheersing, en die begint met een areaalreductie. Was het areaal vorig jaar niet zo fors 
toegenomen dan hadden we nu ongetwijfeld redelijke prijzen. Maar de combinatie van recordareaal 
met recordproductie én productievere rassen levert de huidige situatie op. We moeten dus terug een 
trede lager staan, een beetje gas terugnemen en dan geleidelijk vooruit. 
 
Als contract niet interessant is moeten we wat meer vrij telen. Als we vrije aardappelen hebben en 
kunnen beschikken over een zekere financiële buffer dan moeten we misschien toch eens de 
termijnmarkt overwegen. Hierin zitten mogelijkheden om meer uit de aardappelteelt te halen dan 
met de contracten. In februari geeft ABS een trainingsdag voor eventuele termijnmarktdeelname. 
Deze staat open voor elke geïnteresseerde aardappelteler. Over een datum later hier meer over. 
 
Het is nu heel belangrijk dat de aardappeltelers zeer goed rekenen. Om u het werk wat lichter te 
maken en ook te kunnen vergelijken met andere modellen hebben wij een rekentool geïnstalleerd op 
de ABS-website, die kan gedownload worden: http://www.absvzw.be/actueel/rekentool-
aardappelkostprijs/108.html 
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POMMAK op de smart-phone : 
De smart-phone toepassing is rond en installeerbaar. DOE DE OEFINING ! 
Ga hiervoor naar Google Play Store en vraag naar ‘aardappelmarkttransacties’ of 
gewoon POMMAK.be. Vanaf dan wijst het zichzelf uit om het te installeren. 
Indien er praktische problemen zijn kan je contact nemen met PCA. 
 
 
Toch steeds eraan herinneren dat er zoiets als POMMAK bestaat die de meest 
actuele marktprijs weergeeft. We doen nogmaals de oproep aan de telers om 
hun verkoopprijzen door te geven en zodoende tevens  snel een zicht verkrijgen van de huidige markt. 
U geeft uw transacties door (bijv. 2 à 3 keer) maar in ruil kan je elke dag alle bewegingen op de markt 
te zien krijgen. 
 
 
 

 
BERICHT: Wil u de meest actuele en concrete marktprijs? Schrijf u dan in in het POMMAK-
systeem en hun verkooptransactie door te geven. Zij die zich registreren zullen ook de 
recentste transacties te zien krijgen van de collega’s. Inlichtingen: Guy Depraetere 
0475/326936 of bij PCA; registreren op www.pommak.be en doorklikken naar POMMAK  
Vlaams of via PCA. 
 
 
Toestand van de markt:   
Prijs PCA/Fiwap ex BTW op  23 januari 2018: Bintje 2,5 euro/100 kg; Fontane, Challenger: 
2,5 – 3,0 euro/100 kg 
Belgapomprijs ex BTW op  19 januari 2018: Bintje 2,0 euro/100 kg; Fontane, Challenger: 
2,5 euro/100 kg 
 (voor de definitie Belgapomprijs zie http://belgapom.be/nl/belgapomnotering/) 
Bereken je kostprijs! 
Vraag bij ABS een rekenprogramma aan om uw kostprijs te berekenen (051/260820 of 
info@absvzw.be). 
  

  

kostkkKK  
 
rode lijn = kost 
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Europese markten Bintje (bron : NEPG) : €/ton : 

€/ton Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Tendens 

België 
Bintje/Chall 

Fontane/Markies 
Vroege 

 

 
10 – 30 
20 – 31 
20 - 30 

 
10 – 20 
20 – 30 
20 – 30 

 
20 
20 – 30 
20 – 30 

 
20 
25 – 30 
25 - 30 

         
 
  

Nederland 
Goes Ind zand 

Industr  klei 
VTA 

 
30 – 50 
 

 
27,5 – 47,5 

 
27,5 – 47,5 

  
 

Frankrijk 
Bintje 35+ 

Fontane 

 
20 – 25 
25 – 35 

 
10 – 20 
25 – 35 

 
10 -20 
10 -20 

 
10 – 20 
10 – 20 

 
 

Duitsland  
Fontane 
Zorba 
Vroege 

 
30 – 40 

 
30 – 40 

 
30 – 40 

  
 

Groot-
Brittannië 

86.95 95,71    

 
Termijnmarkt (bron Fiwap ): zeer zwak 
EEX (European Energy Exchange) te Leipzig (€/qt) Bintje, Agria en verwerkingsgeschikte 40 mm +, min 60 % 

50 mm + : 

 16/01 17/01 18/01 19/01 21/01 : €/q sluiting-Volumes-Open posities 

April 2018 5,10 5,00 5,10 5,20 5,20 32 6346 

Juni 2018 7,00 7,00 7,10 7,20 7,20 24 1305 

April 2019 14,60 14,60 14,70 14,70 14,70 1 683 

Pootgoedverkoop: stabiel 
Voor levering Bintje maart 2018: 



kaliber 28 - 35:  54 - 56 euro 
kaliber 35 - 45:   33 - 35 euro 
 
Voor up to date (elke woensdag van de week) informatie gelieve te kijken naar de 
“aardappelpraatje” op onze website: www.absvzw.be  
 
Guy Depraetere 
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