
 
Aardappelpraatje 

door Guy Depraetere 

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 11 december 2018  (week 50) 

 
Eerste contractprijzen van de vroege zijn bekend! 
 
Clarebout maakt zijn prijzen bekend van de vroege aardappelen: + 4 euro per 100 kg of 18 euro voor 
de week 28 (8-14 juli), per week later gaat er 1 euro af. De trend is gezet. Voor de late rassen wordt 
gezegd dat de prijzen van 2016 zouden genomen worden. Laat ons voor deze nog even afwachten… 
De markt neigt stijgend: voor Bintje met de norm OWG > 335 gr en minder dan 15 % drijvers geeft 
men 20 à 25 euro; voor de mindere kwaliteit blijft de prijs op 15 euro. Fontane’s en Challenger  
stijgen naar 27 à 30 euro. 
Opgelet met Challenger! Dit jaar is er opnieuw kans op inwendige zwartverkleuring na bewaring van 
een paar maand. Controleer wekelijks de evolutie, indien meerdere gevonden worden is vroegtijdig 
uitschuren de boodschap vóór een afkeuring op latere datum. 
Er gebeuren nog steeds pijnlijke contractafrekeningen. Vooral de contracten met de handelaars 
worden letterlijk uitgevoerd tot betalen van de schadevergoeding. Telers voelen zich zwak omwille 
van contractafspraken waarbij uitzonderlijke omstandigheden worden uitgesloten. Maar zelfs waar 
er een overmachtsclausule vermeld is in het contract wordt deze clausule niet gerespecteerd. 
Nochtans bestaan er Europese Rucip-voorwaarden die gerespecteerd moeten worden in de Europese 
aardappelhandel. In deze voorwaarden staat onbetwistbaar een overmachtsclausule voor 
natuurrampen vermeld. Dit zou ook moeten gelden voor de relatie tussen handelaar en verwerker. 
Ongetwijfeld durft de handelaar hier niet tegen in te gaan want hij wil volgend seizoen ook kunnen 
leveren aan de fabriek. Het is gemakkelijker om de hete ‘aardappel’ door te schuiven naar de boer. 
Toch zijn er voorbeelden waar het wel netjes wordt opgelost: Mc Cain, die voor de Waalse telers de 
Rucip-voorwaarden en voor de Nederlandstalige de VAVI-voorwaarden hanteert. Er zijn 
LambWestonMeijer en Farm Frites, die met ha-contracten werken waar alles geleverd wordt zonder 
afrekening.  
De telers worden onder druk gezet omdat ze geen betaling krijgen van de geleverde aardappelen 
vooraleer ze akkoord zijn met het voorstel en ze getekend hebben, ook al is de betalingstermijn al 
lang verstreken. Dit is niet netjes! Toch zijn er verwerkers die uitbetaald hebben zonder (voorlopig) 
een afrekening. De vraag is of de teler die met zo een wrang gevoel zit nog verder zaken kan doen 
met die persoon of firma. Misschien moet de boer hier zijn conclusie trekken en de relatie gewoon 
stoppen. Misschien moet hij toch de gerechtelijke toer opgaan als het over een serieus bedrag gaat. 
Informeer op voorhand wat je kansen zijn. Er zijn 2 belangrijke argumenten: het is een natuurramp 
en het is quasi onmogelijk om elders geschikte aardappelen bij te kopen op de vrije markt nadat men 
al het mogelijke gedaan heeft om zoveel mogelijk eigen aardappelen te leveren. 
 
Telers die problemen ondervinden bij de afhandeling van contracten kunnen bij het ABS terecht 
(0475/326936 Guy Depraetere of 0498/914422 Mark Wulfrancke). 
 



 

  

 
  
 
POMMAK op de smart-phone : 
De smart-phone toepassing is rond en installeerbaar. DOE DE OEFENING ! 
Ga hiervoor naar Google Play Store (https://play.google.com/) 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. 

https://play.google.com/
http://www.pommak.be/


 
 
KEN DE JUISTE MARKTPRIJS DANKZIJ POMMAK! 
 
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 in €/100 kg ex BTW op  11 dec 2018: Bintje: 20,0 - 25,0 ; Fontane: 27,0 – 
30,0; Challenger: 27,0 – 30,0; Innovator: 27,0 – 30 
Belgapomprijs in €/100 kg ex BTW op  07 nov 2018: Bintje: 15,0; Fontane: 25,0; Challenger: 
25,0/100.  
 
 (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 

  
 
 
Europese markten Bintje (bron : NEPG) : €/ton : 

€/ton Week 47 Week 48 Week 49 Week 50 Tendens 

België 
Bintje 

Fontane 
Challenger 
Innovator 

 

 
180 – 250 
250 – 270 
250 – 270 
270 - 285 
 

 
180 – 250 
250 – 270 
250 – 270 
270 - 285 
 

 
180 – 250 
250 – 270 
250 – 270 
270 - 285 
 

 
200 – 250 
270 – 300 
270 – 300 
270 - 300 

 
  

Nederland 
Goes VTA 
Andere 

 
260 – 300 
290 - 315 

 
260 – 300 
290 - 315 

 
260 – 300 
260 – 300 

  
 

Frankrijk 
Bintje 35+ 

Bintje <345 OWG 

Fontane 

 
260 
150 
250 - 270 

 
260 
150 
250 - 270 

 
/ 
150 – 170 
250 – 270 

  
 

Duitsl  
Agria 
Fontaner 
Innovator/Ivor
y Russet 

 
280 
290 
270 
260 

 
280 
290 
270 
260 

 
280 – 290 
270 – 280 
 
290 - 300 

  
 

Groot-
Brittannië 

 288,94    

 
 
 

mailto:info@absvzw.be


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

50 mm + : 
€/q 04/12 05/12 06/12 07/12 10/12 sluiting-Volumes-Open posities 

April 2019 30,30 30,00 29,70 30,00 30,10 12 5551 

Juni 2019 32,10 31,40 30,80 31,80 31,70 0 121 

April 2020 16,80 16,60 16,60 16,60 16,60 0 350 

 
Pootgoedverkoop: stijgend 
Voor levering Bintje maart 2019: 
kaliber 28 - 35:  96- 102 euro 
kaliber 35 - 45:   66 -70 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 
 
 
 

http://www.absvzw.be/

