
 
Aardappelpraatje 

door Guy Depraetere 

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 10 juli 2018  (week 28) 

 
Droogtegevolgen erger dan vorig jaar! 
 
Tropisch warm weer met mistralwinden drogen onze aardappelvelden verder uit! De vraag is of de 
aardappelplanten dit gaan overleven, te meer dat er voor volgende week nog eens een hittegolf 
voorspeld wordt. We merken dat op de leem- en kleigronden de late varieteiten er nog stevig groen 
uitzien, maar dat op de lichte gronden het loof aan het afsterven is. We zien onderaan steeds meer 
gele bladeren en dat wijst op het beging van het einde. Voor de vroege (staan meestal op lichte 
gronden) zit het er ongeveer op. Voor zij die beregenen zal het nog meevallen op voorwaarde dat ze 
ook beregenen volgens de voorschriften. Zo ene keer 20 ton water geven of minder zal niet veel 
aarde aan de dijk brengen, misschien wel in tegendeel. Als je start moet je doorgaan en steeds 
voldoende. 
En de oude oogst?! Schandalig is het dat de verwerkers eerst de Bintjes afkeuren en nu toch weer 
aanvaarden, zij het nog voor een ‘prijsje’. De Challengers moeten hun beurt afwachten na de Bintjes, 
want de Bintjes bakken homogener bruin en kunnen efficiënter ‘geblancheerd’ worden in de fabriek. 
Er komt ongerustheid bij de verwerkers en dus ook een herschikking op de markt.  
Ook de termijnmarkt volgt de weersontwikkeling! Waar vorige week er sprake was van een 
weersverandering met buien zagen de termijn plots zakken naar 18 euro, maar wanneer men de 
nieuwe hittegolf voorspelde van volgende week schoot hij plots omhoog naar 24 euro. De grote 
sprong wees erop dat de week van de 23e juli cruciaal was voor een nog redelijke oogst, maar als er 
dan geen regen komt wordt inderdaad gevreesd voor het ergste. 
Als we vergelijken met vorig jaar is het gelijklopend, alleen vrezen we dat de opbrengst op dit 
ogenblik kleiner is dan vorig jaar op hetzelfde moment. Vergeet niet dat de aardappelen dit jaar 2 
weken later zijn geplant. Dat kan een verschil geven! 
Vorig jaar werd er gepanikeerd dat de boeren terug een schadevergoeding moesten betalen voor de 
te weinig geleverde contractaardappelen. Wanneer gaat die klucht eens ophouden? Vorig jaar waren 
er ook telers met mislukte vroege aardappelen. Maar, in tegenstelling met dit jaar, was de marktprijs 
veel lager dan de contractprijs. We hebben geen enkele koper de teler een vergoeding weten betalen 
voor de te weinig geleverde aardappelen omdat hij de gemiste aardappelen veel goedkoper kon 
aankopen op de markt. Het zou kunnen dat ze dit jaar terug aan de deur staan om te innen! Dit moet 
eens stoppen. Boeren zijn geen handelaars, ten andere verbieden kopers dat de boeren zelf zouden 
bijkopen. Het opvragen van een schadevergoeding is dus totaal onterecht. We hebben hier terug te 
maken met ‘OVERMACHT’. 
 
 
 
 
 



 
Hieronder de ‘overmachtsclausule’ in de Nederlandse VAVI-overeenkomst: 
Artikel 11  
11.1 Als overmacht wordt beschouwd elke bijzondere omstandigheid die de nakoming van de verplichting onmogelijk maakt 
of zo bezwaarlijk dat nakoming redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Onder overmacht moet onder meer worden 
beschouwd: oorlog, mobilisatie, bedrijfsbrand, extreme weersomstandigheden die de logistiek belemmeren etc., alsmede 
geheel of gedeeltelijke misoogst ten gevolge van abnormale droogte of voortdurende en/of intensieve regen, vorst, het 
ontstaan van niet aan de verkoper toe te rekenen ziekte in het gewas c.q. plagen van ongedierte.  
11.2 Wanneer als gevolg van overmacht nakoming van de overeenkomst onmogelijk lijkt wordt de verplichting tot nakoming 
opgeschort zonder recht op schadevergoeding De zich op overmacht beroepende partij stelt zijn wederpartij onmiddellijk per 
aangetekend schrijven daarvan op de hoogte.  
11.3 Als de overmacht langer dan een maand duurt, is de overeenkomst ontbonden zonder recht op schadevergoeding.  

 
We moeten ons in de toekomst veilig stellen door de contracten te koppelen aan ha of percelen. De 
aardappelen boven het contractvolume worden meestal toch naar dezelfde afnemer geleverd: dit 
zijn dus ‘meeleveraardappelen’. Deze kunnen ook op voorhand vastgelegd worden in het contract, 
zodat er geen sprake kan zijn van enige schadeloosstelling. Trouwens in Nederland kent men deze 
(uitbuit)handelspraktijk van boer tot handel helemaal niet! 
Wanneer zal de Belgische aardappelteler wakker worden? 
 
De gecumuleerde neerslagvolumes van 1 april tot 30 juni 2018 

 
 

 
POMMAK op de smart-phone : 
De smart-phone toepassing is rond en installeerbaar. DOE DE OEFENING ! 
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. Registreren 
op www.pommak.be en doorklikken naar POMMAK  Vlaams of via PCA. 
 
 
KEN DE JUISTE MARKTPRIJS DANKZIJ POMMAK! 
 

http://www.pommak.be/


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. 

 
 
Toestand van de markt:   
Prijs PCA/Fiwap ex BTW op  13 juni 2018: Bintje 1 – 5,0 euro; Fontane: 9,0 – 12,0 euro/100 
kg; Challenger: /; Innovator: / 
Belgapomprijs ex BTW op  9 juni 2018: geen notering 
 (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 25 Week 26 Week 27 Week 28 Tendens 

België 
Bintje 

Fontane 
Challenger 
Innovator 

 

 
10 
/ 

 
3 – 10 
20 - 50 

 
 

 
10 – 50 
90 - 120 

 
  

Nederland 
Goes VTA 
NEPG 

 
20 – 60 
20 – 60 

  
50 – 95 
60 - 100 

  
 

Frankrijk 
Bintje 35+ 

Fontane 

 
/ 
50 – 60 

  
/ 
/ 

  
 

Duitsl Challenger  
Fontane 
Agria 
Innovator 

 
40 

 
80 - 100 

 
/ 
/ 
/ 

  
 

Groot-
Brittannië 

     

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

50 mm + : 

 



Voor up to date (elke woensdag van de week) informatie gelieve te kijken naar de 
“aardappelpraatje” op onze website: www.absvzw.be  
 
Guy Depraetere 
 
 
 

http://www.absvzw.be/

