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Interpom, de hoogmis voor de ganse aardappelwereld in Vlaanderen en ver daarbuiten vindt dit jaar opnieuw 
plaats. Een ideaal moment om eens stil te staan bij de ongelooflijke evolutie die de aardappelteelt en -verwer-
king doormaakte. We stellen vast dat de sector een ongelooflijke boom kende de voorbije jaren en nog lijkt 
het einde niet in zicht, want verschillende aardappelverwerkende bedrijven breiden hun capaciteit fors uit de 
volgende maanden. Dat ze daarvoor extra aardappelen nodig zullen hebben is zo klaar als pompwater. Waar 
al die aardappelen vandaan zullen komen is voor ons duidelijk: van bij ons! We stellen immers met plezier 
vast dat de technische kennis bij onze professionele aardappeltelers met de dag blijft toenemen en dat ze 
ook bereid zijn en blijven om daarin verder te investeren. Niet alleen in mechanisatie, maar – en zeker – ook in 
opleiding en kennisuitwisseling. De steeds groter wordende ABS-aardappelstudieclub is daar met zijn toene-
mend aantal aanwezigen op de vergaderingen het mooiste voorbeeld van. Want waar elders kan je het snelst 
en meest up-to-date informatie krijgen en delen met collega’s? 
Hét gespreksonderwerp op de laatste vergadering was uiteraard de ervaring die verschillende leden opdeden 
met betrekking tot het niet kunnen voldoen aan de in het leveringscontract vermelde volumes. Iemand die hoge 
opbrengsten verwachtte, dat ook neerschreef in zijn contract onder de vorm van hoge hectareopbrengsten 
maar nu moet vaststellen dat zijn opbrengst bijlange niet in de buurt komt van wat hij contracteerde heeft een 
probleem. Hoe de niet-ingevulde contracten afgehandeld worden is vaak afhankelijk van de tegenpartij (hande-
laar of verwerker) en van het al dan niet tijdig melden van schade door de weersomstandigheden in juni. In de 
meeste van die laatste gevallen werd de contracten naar beneden bijgesteld in onderling overleg en verloopt 
alles vlot. Waar tussenpersonen actief zijn, daar horen we toch dat hier en daar niet bijgesteld werd omdat 
deze tussenpersonen zich niet de moeite getroostten om de eindafnemer in te lichten van de lagere volumes 
die zouden geleverd worden. De rekening daarvan afschuiven op de rug van de telers is niet correct en die 
toestanden mogen gerust gecatalogeerd worden als niet aanvaardbare handelspraktijken.
Als in die situatie niet gekeken wordt op langere termijn, vrezen we ervoor dat de relaties tussen handelaars 
en telers snel helemaal op een dieptepunt komen te zitten en dat er alleen nog in één op één contracten zal 
gestapt worden tussen telers en verwerkers. Vraag zal steeds zijn wie daarbij zal winnen: de teler of de ver-
werker? De handel in ieder geval niet…
Voor het nieuwe teeltseizoen lijkt het voor ons alvast ook nodig om de contractprijzen af te stemmen op de 
reële teeltkosten. Dat betekent dat de prijzen naar boven bijgesteld zullen moeten worden om een duurzame 
groei in de sector te verzekeren, zowel langs telers- als verwerkingszijde.
De verschillende schakels in de sector hebben elkaar meer dan ooit nodig. Wij om een rendabele teelt ten 
volle tot zijn recht te laten komen op onze akkerbouwbedrijven, de verwerkers om hun uitgebreide installaties 
zo efficiënt mogelijk te laten draaien.

Daar willen we gerust ons steentje toe bijdragen. Kom er over babbelen op de ABS-stand op Interpom. We 
wijzen u de weg naar de toekomst in aardappelland.
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