
 
Aardappelpraatje 

door Guy Depraetere 

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 16 januari 2018  (week 3) 

 
Contractprijzen duiken omlaag! 
 
Wie kan het begrijpen: waarom gaan de contractprijzen omlaag?  
Zijn de teeltkosten kleiner geworden? Is de grond goedkoper? 
Nochtans is een eerlijke en correcte contractprijs gebaseerd op een kostendekkende prijs met 
daarbovenop nog een zekere marge. Toch neemt men een loopje met de boer en gaat men ervan uit 
dat ie toch volgzaam tekent. 
Het illustreert de willekeur en vooral de macht van de aardappelindustrie. Men moet zich afvragen 
wat hier achter zit. Vermoedelijk wil men de boeren aanzetten om minder aardappelen te telen om 
op die manier het aanbod en dus ook de marktprijs op een hoger niveau op te krikken. Vermoedelijk 
wordt de concurrentiestrijd onder de verwerkingsbedrijven hard gespeeld als marktprijzen zo laag 
zijn en zijn stabielere prijzen beter voor de concurrentie. Voorlopig hebben we het raden om de 
echte reden van de prijsverlaging te kennen. 
We zien ook dat de volatiele prijszetting vooral een Belgisch fenomeen is en dat in het buitenland er 
minder contractprijsschommelingen zijn.  
Het is nu heel belangrijk dat de aardappeltelers zeer goed rekenen. Wanneer kan een contract 
interessant zijn? Wat heeft een contract te bieden? 
Kunnen we ons volledig richten naar de vrije markt? 
 
In deze context is het interessant te weten dat ABS heel binnenkort een training organiseert rond de 
Termijnmarkt. Misschien kan het een optie zijn om tegenover de lage contractprijzen te kiezen voor 
een alternatief en voor een gedeelte van de productie te kiezen voor de Termijnmarkt, maar later 
meer hierover. 
 
We hebben ook een rekentool waarmee u snel uw kostprijs kan berekenen. Hieronder ziet u een 
uitgewerkt voorbeeld. ..\aardappelkostprijs\aardappelkostprijs2017_ABS.xls 
Opmerking: Bij de kostprijsberekening per 100 kg worden de globale kost gedeeld door alle 
verkochte kilo’s. Om te vergelijken met de contractprijzen moet je rekening houden met de 
contractbeperking, bijv. 35 ton per ha, tenzij men een ha-contract heeft.  
 
 

../aardappelkostprijs/aardappelkostprijs2017_ABS.xls


 
POMMAK op de smart-phone : 
De smart-phone toepassing is rond en installeerbaar. DOE DE OEFINING ! 
Ga hiervoor naar Google Play Store 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. 
 
 
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. 
 
 
 

 
BERICHT: Wil u de meest actuele en concrete marktprijs? Schrijf u dan in in het POMMAK-
systeem en hun verkooptransactie door te geven. Zij die zich registreren zullen ook de 
recentste transacties te zien krijgen van de collega’s. Inlichtingen: Guy Depraetere 
0475/326936 of bij PCA; registreren op www.pommak.be en doorklikken naar POMMAK  
Vlaams of via PCA. 
 
 
Toestand van de markt:   
Prijs PCA/Fiwap ex BTW op  16 januari 2018: Bintje 2,0 euro/100 kg; Fontane, Challenger: 
2,0 – 3,0 euro/100 kg 
Belgapomprijs ex BTW op  12 januari 2018: geen notering wegens te weinig transacties 
(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 
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Europese markten Bintje (bron : NEPG) : €/ton : 

€/ton Week 50 Week 1 Week 2 Week 3 Tendens 

België 
Bintje/Chall 

Fontane/Markies 
Vroege 

 

 
10 – 30 
20 – 30 
20 - 30 

 
10 – 30 
20 – 31 
20 - 30 

 
10 – 20 
20 – 30 
20 – 30 

 
20 
20 – 30 
20 – 30 

         
 
  

Nederland 
Goes Ind zand 

Industr  klei 
VTA 

 
30 – 50 

 
30 – 50 
 

 
27,5 – 47,5 

  
 

Frankrijk 
Bintje 35+ 

Fontane 

 
20 – 25 
30 – 40 

 
20 – 25 
25 – 35 

 
10 – 20 
25 – 35 

  
 

Duitsland  
Fontane 
Zorba 
Vroege 

 
30 – 40 

 
30 – 40 

 
30 – 40 

  
 

Groot-
Brittannië 

100,81 86.95    

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

50 mm + : 

 09/01 10/01 11/01 12/01 15/01 : €/q sluiting-Volumes-Open volumes 

April 2018 5,00 5,00 4,90 5,00 5,10 3 6415 

Juni 2018 6,90 6,80 6,70 6,80 6,70 0 1233 

April 2019 14,70 14,50 14,50 14,50 14,60 0 530 

Pootgoedverkoop: stabiel 
Voor levering Bintje maart 2018: 



kaliber 28 - 35:  54 - 56 euro 
kaliber 35 - 45:   33 - 35 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/

