
 
Aardappelpraatje 

door Guy Depraetere 

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 18 juli 2017  (week 29) 

 
Droogte nu wel erkend als landbouwramp! 
 
Wat betekent dat concreet? In tegenstelling met een Algemene ramp (zoals de wateroverlast in 
2016) zijn er voor de Landbouwramp specifieke voorwaarden zoals: 

 Er is een reductie van 50 % als er geen weersverzekering voor handen is. 
 Schade moet minstens 30 % bedragen van de totale teelt, dus niet per perceel. 

Als er geen weersverzekering is zal de vergoeding gehalveerd worden. 
Het is in elk geval aangewezen om zeer snel (vóór de oogst!) de gemeentelijke schattingscommissie 
op te roepen om te velde een eerste vaststelling te doen. Deze schatting kan achteraf geverifieerd 
worden met de werkelijke kilo’s. 
De opbrengsten zijn enorm wisselvallig en variëren van 15 ton tot 45 ton voor sommige beregende 
percelen. Toch zijn er ook beregende die amper 35 ton scoren. 
ABS stuurde een brief naar Belgapom met de vraag om het contractvolume te herzien omdat vele 
telers vrezen dat ze nooit aan hun volume zullen geraken en opnieuw de rekening zullen 
gepresenteerd krijgen. Belgapom reageerde hierop even onduidelijk als eerder individuele reacties 
van bepaalde kopers. We verwachten blijkbaar geen initiatief van Belgapom om hier globaal aan 
tegemoet te komen. Nochtans steekt de houding van de Belgische verwerking sterk af ten opzichte 
van die van de diepvriesgroenten en van onze Nederlandse collega’s die via de VAVI-overeenkomst 
ingedekt zijn voor ‘overmacht’. 
Hieronder de ‘overmachtsclausule’ in de Nederlandse VAVI-overeenkomst: 
Artikel 11  
11.1 Als overmacht wordt beschouwd elke bijzondere omstandigheid die de nakoming van de 
verplichting onmogelijk maakt of zo bezwaarlijk dat nakoming redelijkerwijs niet kan worden 
gevergd. Onder overmacht moet onder meer worden beschouwd: oorlog, mobilisatie, bedrijfsbrand, 
extreme weersomstandigheden die de logistiek belemmeren etc., alsmede geheel of gedeeltelijke 
misoogst ten gevolge van abnormale droogte of voortdurende en/of intensieve regen, vorst, het 
ontstaan van niet aan de verkoper toe te rekenen ziekte in het gewas c.q. plagen van ongedierte.  
11.2 Wanneer als gevolg van overmacht nakoming van de overeenkomst onmogelijk lijkt wordt de 
verplichting tot nakoming opgeschort zonder recht op schadevergoeding De zich op overmacht 
beroepende partij stelt zijn wederpartij onmiddellijk per aangetekend schrijven daarvan op de hoogte.  
11.3 Als de overmacht langer dan een maand duurt, is de overeenkomst ontbonden zonder recht op 
schadevergoeding.  
We vrezen dat er nog werk is aan de winkel. Een nieuwe contractvorm die ook gekoppeld is aan het 
perceel dringt zich op. 
 
Hoeveel regen is er gevallen gedurende de laatste 3 maand? In West-Vlaanderen is veruit het minst 
water gevallen. 



 
Oproep aan de telers van vroege aardappelen: als je vroege verkoopt zet dan de prijzen op 
POMMAK zodat we de prijzenmarkt kunnen volgen. 
De marktprijs voor de vroege zit momenteel tussen de 18 en de 20 euro per 100 kg. In feite niet ver 
van de contractprijzen die rond de 17 à 15 euro draaien. We vermoeden dat de koper ook niet 
onmiddellijk een afrekening zullen doen bij tekortlevering omdat de contract- en de marktprijs dicht 
bij elkaar liggen. We vermoeden zelfs dat de vrije nog verder zullen dalen daar de verwerkers 
gewacht hebben om de Duitse contracten vroege aardappelen op te halen. Normaal worden deze 
vanaf de 2e week massaal  ingevoerd, net vóór de Belgische. We vermoeden dat de kopers de telers 
met leveringstekorten niet zullen bij betalen als de marktprijs ónder de contractprijs daalt! 
 
 

 
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  18 juli 2017: enkel vroege: 18 – 20 euro/100 kg 
Belgapomprijs ex BTW op 14 juli 2017: het seizoen 2016 wordt afgesloten, voorlopig nog 
geen noteringen (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). 
  

  

http://www.pommak.be/
mailto:info@absvzw.be


De rode gestippelde lijn is de gemiddelde kostenlijn 
  
kostkkKK  
 
rode lijn = kost 
 

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

€/ton Week 25 Week 26 Week 27 Week 28 Tendens 

België 
Bintje/Chall 

Fontane/Markies 
Vroege 

 

 
250 
250 

 
250 
250 

 
250 
250 – 275 
 

 
/ 
/ 
180 - 200 

         
 
  

Nederland 
Goes Ind zand 

Industr  klei 
VTA 

 
250 – 280 
250 – 290 

 
250 – 280 
250 – 290 

 
250 – 280 
/ 

 
/ 
/ 

 
 

Frankrijk 
Bintje 35+ 

 

 
250 - 260 

 
250 – 260 
 

 
/ 

  
 

Duitsland  
Fontane 
Innovator 
Vroege 

 
260 – 265 
265 - 270 

 
260 – 265 
265 – 270 
250 

 
/ 
/ 
200 - 210 

  
 

Groot-
Brittannië 

  
205,51 

   

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

50 mm + : 

 04/07 05/07 06/07 07/07 10/07/2017 Volumes-Open posities 



November 2017 13 ,80 13,70 13,10 12,70 12,00 2 33 

April 2018 16,60 16,60 15,60 15,00 14,60 192 3.457 

Juni 2018 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 - 2 

April 2019 15,10 15,00 15,00 15,00 14,90 - 36 

 11/07 12/07 13/07 14/07 17/07 : Volumes-Open posities 

November 2017 12,10 12,10 12,10 13,00 13,00 - 33 

April 2018 15,30 15,40 15,30 15,50 14,80 328 3.704 

Juni 2018 18,60 18,20 18,00 18,00 18,00 - 2 

April 2019 15,00 14,90 14,80 14,80 14,80 - 36 

 

Pootgoedverkoop: licht stijgend 
Voor levering Bintje maart 2018: 
kaliber 28 - 35:  66 - 68 euro 
kaliber 35 - 45:   +/- 44 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/

