
 
Aardappelpraatje 

door Guy Depraetere 

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 07 december 2019  (week 2) 

 
Seizoen 2020 wordt duurder! 
 
Contractprijzen moeten omhoog 
Met de herinnering of de gedachte dat 2019 een goed jaar was is men gauw geneigd om te 
aanvaarden dat de recente contractprijzen voldoende zijn. Echter vergeet men hierbij 2 belangrijke 
zaken uit het oog: ten 1e is het gebruik van CIPC vanaf 2020 als kiemremmer verboden en ten 2e zal 
ook de loofdoding duurder worden! 
Concreet heeft men berekend (NAV) dat alternatieve behandeling (MH (Fazor ed)+ 5 kiemremming 
door vergassing) het bewaren 2 à 3 euro /100 kg duurder maakt. Het alternatief voor diquat (Reglone 
ed.) zorgt ook voor een kostprijsstijging. 
Op die manier komt men tot een gemiddelde kostprijs van rond de 12 euro per 100 kg af land. Als 
men bewaart tot april dient men rekening te houden met 16,8 euro of te 2,2 euro hoger dan de 
kostprijs van 2019. 
Laat het voor onze telers, maar vooral onze verwerkers en aankopers duidelijk zijn dat de 
contractprijs van vandaag en morgen naar omhoog moet! 
Hoewel we al een bericht hebben opgevangen vanuit Nederland dat bij een bepaald bedrijf de 
contractprijs zou verlaagd zijn hebben we in België vernomen hebben dat de prijzen van een 
belangrijke verwerker ongeveer dezelfde zouden blijven. In elk geval doen wij een oproep aan alle 
telers om de contractprijzen die ze aangeboden krijgen zouden melden aan onze aardappeladviseurs 
(Mark en Guy). 
De markt 
De markt blijft vrij stabiel en toch zien we de prijzen verder stijgen voor de beste kwaliteit. Het 
aanbod van goede Bintjes blijft schaars, vandaar het betere prijsniveau. 
Contracten 
De nieuwe contracten lijken op niveau te blijven. Mogen we vragen om de nieuwe prijs- en 
contractvoorwaarden door te sturen naar ABS (guy.depraetere@absvzw.be of 
mark.wulfrancke@absvzw.be )? We zullen de prijzen bekend maken zodat telers kunnen vergelijken. 
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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. 
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. 
 
 

 
 
Toestand van de markt:   
Prijs PCA/Fiwap in €/100 kg ex BTW op  7 jan 2020: Fontane: 12,5 - 14; Challenger: 12,5 - 
14; Bintje: 12,5 - 15 
Belgapomprijs in €/100 kg ex BTW op  3 jan 2020: geen notering wegens te weinig 
verhandelingen 
(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). 
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Europese markten Bintje (bron : NEPG) : €/ton : 

€/ton Week 49 Week 50 Week 51 Week 1 Tendens 

België 
Bintje,  
Fontane 
Challenger 

 

125 

125 - 130 

125 

 

125 - 150 

125 - 130 

125 

 

125 - 150 

125 - 130 

125 - 130 

 

125 - 150 

125 - 140 

125 - 140 

 

Nederland 
NAO Frites NEBEDE 
NAO Frites andere 
NAO Export 
VTA Frites 
VTA Frites extra 

 

130 – 150 

152,5 – 175 

150 – 165 

125 – 170 

150 - 180 

 

130 – 150 

152,5 – 175 

150 – 165 

125 – 170 

150 - 180 

 

/ 

 

/ 

 

Frankrijk 
Bintje 

Fontane 
Andere 

 

125 

125 - 140 

125 

 

125 

125 – 145 

125 

 

120 - 125 

120 – 130 

120 - 125 

 

125 

125 – 135 

125 

 

Duitsland 
Fontane/Challenger 
Zorba 
Innovator 

 

127,5 – 132,5 

150 - 155 

 

130 – 135 

152 – 157,5 

 

132,5 – 137,5 

152 – 157,5 

  

Groot-Brittannië      

 

 
 
Termijnmarkt (bron Fiwap): EEX (European Energy Exchange) te Leipzig (€/qt) Bintje, Agria en 

verwerkingsgeschikte 40 mm +, min 60 % 50 mm + : 
€/q 17/12 18/12 19/12 20/12 23/12 Van 24 tot 

26/12 

31/12 en 01/01 

April 2020 18,60 18,60 18,50 18,70 18,60 NC NC 

http://www.pommak.be/
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Juni 2020 19,70 19,60 19,60 19,60 19,60 NC NC 

April 2021 15,70 15,80 15,80 15,80 15,60 NC NC 

€/q 27/12 30/12 02/01 03/01 06/01 sluiting-Volumes-Open posities 

April 2020 18,60 18,60 18,50 18,30 18,30 65 5.841 

Juni 2020 19,70 19,60 19,50 19,20 19,20 - 92 

April 2021 15,70 15,70 15,70 15,80 15,80 - 559 
 

Pootgoedverkoop:  
Voor levering Bintje maart 2020: 
kaliber 28 - 35:  58 – 60 euro 
kaliber 35 - 45:   37 - 39 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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