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Aan de secretaris van Belgapom 

 

Beste Romain, 

Op vraag van talloze aardappeltelers van vroege en halfvroege aardappelen zend ik je deze e-mail met de 

vraag om het volgende dringend te willen bekijken: 

Na de slechte ervaring waarbij de telers op het einde van het seizoen de afrekening van seizoen 2016 hebben 

ontvangen, nl. de schadeloosstelling voor de niet-geleverde contractaardappelen, is er een grote 

ongerustheid voor de opbrengsten van de vroege en halfvroege aardappelen. Hier blijkt dat omwille van de 

uitzonderlijke droogte de opbrengsten sterk tegenvallen. PCA spreekt van +/- 20 ton voor de niet-beregende  

en +/- 30 - 35 ton voor de beregende. De telers vrezen dat zij opnieuw het gelag zullen moeten betalen omdat 

ze terug niet de kilo’s zullen halen, ondanks dat we hier spreken van een vorm van overmacht. 

Vergeet ook niet dat velen verplicht geweest zijn om te stoppen met beregenen op straffe van boete. Ook dit 

geeft aan dat de situatie zeer bijzonder is en het hier gaat over overmacht. 

We weten dat juridisch de kopers zich hebben ingedekt met bepaalde contractvoorwaarden en dat onze 

telers de contracten hebben getekend, maar je weet ook dat er geen inspraak is over de 

contractvoorwaarden. Je tekent of je gaat voor vrije! Er is geen overmachtsclausule en de teler wordt aanzien 

als handelaar. Ik hoop dat we in het toekomstig BO aardappelen de discussie over contracten terug kunnen 

opnemen. 

Onze dringende vraag is of de gedupeerde telers de kans krijgen om het contract(volume) aan te passen a 

rato van de verwachte opbrengsten. Vorig jaar is hier en daar deze correctie door bepaalde kopers ook 

toegepast. Op het terrein meldt men ons dat de kopers zich voorlopig niet uitspreken, maar ondertussen gaat 

de tijd verder en moeten de aardappelen gerooid worden. 

Voor de late variëteiten is het inderdaad afwachten. Als bij wonder staan de meeste velden er stevig en 

gezond bij. Het fenomeen doorwas is sterk komen opduiken. Op te merken is ook dat de meeste regio’s 

voorlopig voldoende water hebben gekregen maar dat geldt niet voor West- en Zuid-Oost-Vlaanderen. In deze 

regio’s lijden de aardappelvelden werkelijk onder de droogte. Maar ook hier is het verder af te wachten. 

Hopend op een snelle tussenkomst en in de overtuiging dat er een redelijke oplossing kan gevonden worden 

in het belang van onze aardappeltoekomst groet ik je vriendelijk, 
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