
 
Aardappelpraatje 

door Guy Depraetere 

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 15 januari 2019  (week 2) 

 
Het nieuwe jaar start onrustig! 
 
Goede Bintjes 
Het feit dat er maar zo weinig ‘vrije’ aardappelen in stock zijn doet de marktprijzen werkelijk pieken 
naar ongeziene hoogtes. De reden is vooral omdat er bijna geen goede Bintjes in de schuur zitten. In 
het verleden kwamen de vrije aardappelen vooral vanuit de ‘Bintje’-voorraad. Vermits er nu 
nauwelijks nog Bintjes zijn is dit ook sterk te merken op de vrije markt. Het is best mogelijk dat de 
‘goede’ Bintjes dit seizoen nog de duurste zullen worden van alle rassen. Men zoekt hier gewoon 
naar en dat laat zich betalen. Momenteel betaalt men al 31 euro. 
Nog veel Fontane in voorraad 
Uit de voorraadschattingen van PCA/Fiwap bleek dat er nog veel Fontane’s bewaard liggen, maar dit 
zijn gecontracteerde aardappelen en telers zijn voorzichtig om van deze voorraad vrij te verkopen 
omdat zij twijfelen of ze er genoeg zullen hebben om het contract te vullen. Vergeten we niet dat de 
opbrengsten laag geweest zijn en dat er veel moet geventileerd worden met gewichtsverlies als voor 
gevolg. Het feit dat er toch veel Fontane in stock liggen is vooral te wijten aan de enorme stijging van 
Fontane-areaal. Dit gegeven wijst er toch op dat men goed zal moeten uitkijken voor een mogelijke 
marktprijsval op het einde van het seizoen op het ogenblik dat men zou stellen dat er toch genoeg 
aardappelen zouden zijn voor het seizoen 2018. Vermits de Challengers best vòòr februari worden 
uitgeschuurd wegens het zwartverkleuringsrisico zullen de Fontane zoveel mogelijk gereserveerd 
worden voor de late bewaring. 
Met het pootgoed loopt het aardig mis.  
Het pootgoed is namelijk volledig opgekocht door de grote spelers en kan enkel verkregen worden 
via contract (kg-contract). Vele telers voelen zich weer gepakt door het feit dat ze terug geduwd 
worden naar een kg-contract (zonder overmachtsclausule) zoniet krijgen ze geen pootgoed. L’histoire 
se répète! Voor de aflandaardappelen zou een ha-contract moeten verkrijgbaar zijn. Immers gaan 
alle aardappelen van het perceel naar dezelfde koper, die ook alle pootgoed heeft aangeleverd. Is dit 
dan geen verdoken ha-contract, maar een met kg-contractvoorwaarden en alle risico’s voor de 
boer?? Gaan de Belgische telers dit blijven pikken? 
Het alternatief is Bintje-pootgoed,  
maar velen stellen zich wel vragen bij de afzetmogelijkheden vermits bepaalde grote verwerkers 
Bintje geschrapt hebben in hun assortiment. Dit betekent dat als er voldoende aardappelaanbod is 
Bintje op de tweede plaats zal komen met een lagere prijs als voor gevolg. Daarbij komt nog het feit 
dat het pootgoed zeer duur wordt en uiteraard liggen de pijnlijke ervaringen met de glasgevoeligheid 
van het ras nog zeer vers in het geheugen na het desastreuse jaar 2018. 
Gebrek aan transparantie bij de receptie.  



Telers krijgen melding van hoge tarra’s maar zonder detaillering en pas geruime tijd na de levering. 
Hierbij is er op het terrein een grote willekeur van de interpretatie van de tarra-uitslag zodat het voor 
de verkoper bijzonder moeilijk wordt om te onderhandelen. 
Afhandeling van de contracten 
De betalingen van de aankoopborderel wordt slechts uitgevoerd als ook de regeling van de 
tekortlevering is aanvaard. Ook hier bestaat er een grote willekeur in de regelingen, waarbij de 
kleinste leveraars het hardst worden aangepakt. 
Kakafonie van contracten 
Op het terrein kom je ook alle mogelijke contracten tegen: contracten mét overmachtsclausule (die 
niet wordt toegepast); contracten die overmacht onder geen enkel beding toelaten of alle mogelijke 
uitzonderlijke omstandigheden uitsluiten; contracten die heel kort zijn; contracten die verwijzen naar 
de Rucip-voorwaarden enz..  Het wordt de telers verweten dat ze te weinig het contract lezen, maar 
anderzijds moet ook gezegd dat er geen contractaanpassingen worden toegestaan en er geen keuze 
is in contractvormen. 
Contractprijzen bijgesteld 
De eerste contractprijzen voor late aardappelen zijn bekend. Het is goed om vast te stellen dat deze 
serieus zijn bijgedraaid. Dit zal ook meer dan nodig zijn om de gestegen kosten te dekken. Denken we 
maar aan het duur pootgoed (al goed voor 1 euro), phyto (MH & kiemremming), en om de grote 
verliezen te dekken van vorige jaren.  
 
 
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. 
 
 
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  15 jan 2019: Bintje: 27,5 - 31,0 ; Fontane: 30,0 – 
3,25; Challenger: 30,0 – 3,25; Innovator: / 
Belgapomprijs in €/100 kg ex BTW op  11 jan 2019: Bintje: 27,5; Fontane: 30,0; Challenger: 
30,0.  
 
 (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). 

https://play.google.com/
http://www.pommak.be/
mailto:info@absvzw.be
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Europese markten Bintje (bron : NEPG) : €/ton : 

€/ton Week 50 Week 52 Week 1 Week 2 Tendens 

België 
Bintje 

Fontane 
Challenger 
Innovator 

 

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

 
200 – 250 
270 – 300 
270 – 300 
270 - 280 

 
250 – 300 
300 
300 
/ 

 
275 – 300 
300 – 325 
300 – 325 
/ 

 
  

Nederland 
Goes VTA 
Andere 

 
260 – 300 
260 – 300 

 
285 – 320 

 
285 – 310 
/ 

  
 

Frankrijk 
Bintje 35+ 

Bintje <345 OWG 

Fontane 

 
/ 
150 – 170 
250 – 270 

 
/ 
/ 
/ 

 
/ 
250 – 280 
300 

  
 

Duitsl  
Agria 
Fontaner 
Innovator/Ivor
y Russet 

 
280 – 290 
270 – 280 
 
290 - 300 

 
300 – 310 
290 – 310 
 
310 - 310 

 
300 – 310 
290 – 300 
 
310 - 320 

  
 

Groot-
Brittannië 

306,33     

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

50 mm + : 
€/q 08/01 09/01 10/01 11/01 14/01 sluiting-Volumes-Open posities 

April 2019 32,60 32,60 32,30 32,60 32,90 55 5.471 

Juni 2019 33,90 33,90 33,70 33,90 34,00 3 125 

April 2020 17,00 17,00 16,90 17,00 16,80 13 480 

 
Pootgoedverkoop: stijgend 
Voor levering Bintje maart 2019: 
kaliber 28 - 35:  110 – 120 euro 
kaliber 35 - 45:   84 - 90 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/


 
 


