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De intentieverklaring om een brancheorganisatie (BO) aardappelen op te richten werd ondertekend op 2 
maart 2018. Sindsdien bleef het naar de buitenwereld toe stil, maar achter de schermen werd er wel degelijk 
doorgewerkt. De datum voor de opstart van de BO werd toen ambitieus geprikt op november van hetzelfde 
jaar, ter gelegenheid van Interpom. De oprichtingsakte werd uiteindelijk deze week, bijna twee jaar later, 
ondertekend. Wij wilden absoluut niet over één nacht ijs gaan en stonden erop dat een aantal cruciale pun-
ten opgenomen werden in de doelstellingen van de BO en dat er een werkplan met concrete actiepunten 
op tafel lag vooraleer er getekend kon worden.
Soms moet je op een bepaald moment gas terug durven nemen om nadien weer vooruit te geraken. Frans-
taligen drukken dat mooi uit met “il faut reculer pour mieux sauter”. Ik gebruikte de uitdrukking ook op 
de persvoorstelling om weer te geven dat onze intentie steeds overeind bleef, maar dat we de tijd wilden 
nemen om de geesten te laten rijpen in alle geledingen en schakels in de aardappelketen, om te komen tot 
wat we met enige fierheid mochten voorstellen aan de pers en de landbouwwereld. 

De brancheorganisatie voor aardappelen, BELPOTATO.be, waarin de schakels van de teelt (ABS, BB en 
FWA), de handel en verwerking van consumptieaardappelen (Belgapom) en de Waalse brancheorganisatie 
avant la lettre, Fiwap, zich verenigen om samen de toekomst van deze sector uit te bouwen, zal uitgroeien 
tot een platform van de aardappelketen en kan fungeren als kenniscentrum op nationaal en regionaal vlak 
en kan daarvoor ook internationale contacten en samenwerking opzetten. De brancheorganisatie wil en zal 
zorgen voor één krachtig geluid vanuit de Belgische aardappelketen, wil de ambities van de sector uitdra-
gen en streeft na om met oplossingen voor gemeenschappelijke vraagstukken komen. Deze doelstellingen 
werden ook vertaald in een concreet actieplan dat ertoe moet leiden dat ook de telers ten volle aan hun 
trekken komen. 
Dat houdt onder meer in dat contracten evenwichtiger moeten worden, dat kostprijsmodellen daarvoor 
als referentie kunnen dienen en dat receptievoorwaarden duidelijker uitgeschreven en opgevolgd worden. 
Daarnaast is het in ieders belang dat bijvoorbeeld meer en transparantere info over marktevoluties en 
-verwachtingen kan bekomen worden. Een andere belangrijk element is onderzoek en ontwikkeling, waar 
als gevolg van de verminderende beschikbaarheid van gewasbeschermings- en bewaarmiddelen alterna-
tieven moeten gezocht worden. De klimaatveranderingen vormen ook voor de aardappelsector een grote 
uitdaging en daar kan over alle schakels heen ook bergen werk verzet worden.

Iedereen weet dat er soms nog wel wat ruis op de lijn kan (en ongetwijfeld ook zal) zitten in de toekomst, 
toch zijn wij ervan overtuigd dat met deze nieuwe sectorale overlegstructuur sneller oplossingen uit de bus 
kunnen komen. 
Het besef dat iedereen het verdient om te verdienen dringt door tot iedere schakel verderop in de aard-
appelketen. Een verwerker of handelaar heeft er immers alle baat bij dat hij zijn grondstof tijdig en in 
voldoende grote volumes kan laten leveren, de teler heeft er alle baat bij dat hij weet waar en tegen welke 
voorwaarden hij terecht kan met zijn patatjes.

Geen verwerkers zonder telers, geen telers zonder verwerkers. Samen op naar de toekomst!
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