
 
Aardappelpraatje 

door Guy Depraetere 

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 5 maart 2019  (week 10) 

 
Window dressing van Belgapom? 
 
Uitleveren van contracten 
Belgapom heeft een oproep gedaan om de contracten volledig vol te  leveren en insinueerde dat er 
telers zijn die hieraan zondigen en contract als vrij zouden verkopen. Voor ons is dat voor Belgapom  
‘window dressing’ om haar imago op te poetsen, want elke teler weet ondertussen dat de kopers 
gewoon elke tekort geleverde kg aanrekenen. Foefelen met contractvolume heeft geen zin! Naar de 
buitenwereld insinueren dat boeren bedriegers zijn is hier zeker misplaatst. 
Bekoelde relatie teler & koper 
Lang niet alle telers zullen kunnen terugkijken naar een goed patattejaar ondanks de hoge marktprijs. 
Het overgrote deel van de contracten (vooral af land) konden niet volledig ingevuld worden. Deze 
tekorten zijn meestal verrekend in een nieuw contract aan oude (lage) prijzen of zijn direct 
afgerekend. Hierdoor hebben de boeren ondervonden dat ze bovenop een mislukte oogst nog eens 
een pijnlijke afrekening mochten incasseren. Dat de droogte erkend is als een natuurramp, waardoor 
een overmachtssituatie ontstond met bewijzen van schattingscommissie enz., is door de handel en 
industrie weggelachen. Dit in tegenstelling met de situatie in het buitenland en de houding van 
buitenlandse kopers. 
Bovendien waren de telers dit jaar geconfronteerd met een schaarste aan pootgoed, waardoor ze 
enkel pootgoed konden bemachtigen via een contract met de verwerker of handelaar. En terug 
geconfronteerd werden met eenzelfde ‘kg’-contract, dat nog verder aangescherpt is om juridisch 
zeker overmachtsclaims volledig uit te sluiten. Met andere woorden zijn we nog verder van huis ten 
opzichte van vorig jaar. Van ‘ha’-contracten kan geen sprake zijn, laat staan dat je wijzigingen van de 
contractinhoud zou willen onderhandelen. Er zijn zelfs ha-contracten (chips) gemeld die 
dichtgespijkerd waren met een volumeverplichting. Telkens weer wil men alle weerrisico’s 
afschuiven naar de boer. 
De markt 
De markt blijft stabiel en ook de termijnmarkt april 2019 settelt zich rond de 30 euro, maar ook niet 
meer. Er is een marktevenwicht met weinig kopers en weinig aanbieders. Verwerkers werken vooral 
met de contracten en enkel in nood kopen ze bij uit de markt. Hier en daar zijn nu de contracten vol 
geleverd en komt het volume van de vrije aardappelen in het zicht. Over deze vrije kan onderhandeld 
worden met de contractkoper ofwel met een andere koper. Het zijn die vrije die het verschil zullen 
moeten maken in de portemonnee.  
Het veld 
Eerste veldwerkzaamheden waren gestart, maar nu met de regen terug geparkeerd. We hebben toch 
gemerkt dat de grond nog koud was en vochtig genoeg. Uiteindelijk zijn de werkzaamheden beperkt 
gebleven tot het uitvoeren van de kunstmest. In de Polders is hier en daar al suikerbieten geplant en 
zomertarwe gezaaid. 
 



 

 

 
  
 
POMMAK op de smart-phone : 
De smart-phone toepassing is rond en installeerbaar. DOE DE OEFENING ! 
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. 
 

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  5 maart 2019: Bintje: 27,5 - 30,0 ; Fontane: 30,0 – 
3,20; Challenger: 30,0 – 3,20; Innovator: / 
Belgapomprijs in €/100 kg ex BTW op  1 maart 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). 
  

  

kostkkKK  
 
rode lijn = kost 

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

€/ton Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Tendens 

België 
Bintje 

Fontane 
Challenger 
Innovator 

 

 
275 – 310 
300 – 325 
300 – 325 
/ 

 
275 – 310 
300 – 325 
300 – 325 
/ 

 
275 – 300 
300 – 320 
300 – 320 
/ 

 
275 – 300 
300 – 320 
300 – 320 
/ 

 
  

Nederland 
Goes VTA 
Andere 

 
290 – 335 
300 - 340 

 
290 – 330 
300 - 340 

 
290 – 330 
300 - 335 

  
 

Frankrijk 
Bintje 35+ 

Bintje <345 OWG 

Fontane 

 
300 
275 – 300 
300 - 325 

 
300 
275 – 300 
300 - 325 

 
300 
275 – 300 
300 - 325 

  
 

Duitsl  
Agria 
Fontaner 
Innovator/Ivor
y Russet 

 
300 – 320 
305 – 315 
 
320 - 330 

 
300 – 320 
305 – 315 
 
320 - 330 

 
300 – 320 
305 – 315 
 
320 - 330 

  
 

Groot-
Brittannië 

 
286,11 

 
285.81 

   

 
 
 
 

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 26/02 27/02 28/02 01/03 04/03 sluiting-Volumes-Open posities 

April 2019 30,00 30,00 29,60 29,90 30,50 79 5008 

Juni 2019 31,70 31,70 32,10 31,80 32,50 13 256 

November 2019 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 0 5 

April 2020 16,20 16,10 16,20 16,10 16,50 10 767 

 
Pootgoedverkoop: licht dalend 
Voor levering Bintje maart 2019: 
kaliber 28 - 35:  95 – 105 euro 
kaliber 35 - 45:   70 - 75 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/

