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‘Met API beter geïnformeerd aan onderhandelingstafel’

Weten waarover je praat
Markt is emotie. Dat blijkt uit de stormachtige aanloop van het
Aardappel Prijs Informatiesysteem (API). Adrie Bossers, voorzitter van
de werkgroep Consumptieaardappelen en Uien van LTO Nederland, zet
zich er met overtuiging voor in. „Ik ben blij dat we kunnen proefdraaien.
Iedereen heeft baat bij meer openheid.”
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„Ik mag het toch wel vooraf even nalezen hè”, zegt
Adrie Bossers, als hij kofﬁe heeft gezet en aan de
eettafel plaatsneemt. „Het ligt allemaal zó gevoelig.
Ik wil geen mensen op de tenen trappen.” De
vergaderboer uit Langeweg heeft al met heel wat
partijen om tafel gezeten om het Aardappel Prijs
Informatiesysteem (API) van de grond te krijgen. API
moet een databank worden waarin alle transacties
van frietgeschikte aardappelen worden opgenomen,
inclusief de partijspeciﬁcaties, rasnaam en aﬂeverdata.
Op die manier kunnen telers en afnemers precies
zien wat er recent aan prijzen is overeengekomen en
zakendoen op basis van feiten. Het plan kent vooren tegenstanders. Na uitvoerige discussies gaat nog
deze maand een proef van start, waaraan de Vavi (de
aardappelverwerkende industrie), LTO en NAV hun
akkoord hebben gegeven.
Kunt u nog eens in het kort uitleggen hoe API
werkt?
„Het prijsinformatiesysteem is zo opgezet, dat de
koper en de verkoper prijzen doorgeven. We hebben
de vier grote aardappelverwerkers in Nederland,
Lamb Weston, McCain, Farm Frites en Aviko, bereid
gevonden om alle transacties te melden bij API.
Zonder uitzondering dus. Wanneer zij aardappelen
kopen bij een teler, komt de overeengekomen prijs,
de speciﬁcaties van de partij en het aﬂevermoment in
een databank te staan. De databank wordt beheerd
door het Productschap Akkerbouw. De betrokken
teler krijgt deze gegevens ter controle doorgestuurd
per SMS. Hij heeft vervolgens 96 uur de tijd om te
reageren. Doet hij dat niet, dan wordt geacht dat de
informatie klopt en komt de transactie deﬁnitief op
de lijst. Anoniem, de koper en de verkoper worden
niet bekendgemaakt. Daarnaast kunnen telers zelf
transacties melden, bijvoorbeeld als zij zaken hebben
gedaan met een tussenhandelaar. Die informatie moet
controleerbaar zijn, dus hij zal een verkoopcontract
moeten insturen. Hoe meer gegevens we hebben, des
te beter het werkt. Dus een actieve houding van telers
is belangrijk.”
Het initiatief valt niet bij iedereen goed. Vooral
in uw eigen regio klinkt protest. De Verenigde
Telers Akkerbouw (VTA) bijvoorbeeld heeft vanaf
begin af aan gezegd niet te willen meewerken.
„Dat klopt en dat vinden wij heel jammer. De VTA is
anders van opzet. Het is een groep telers die onderling
prijsinformatie deelt. API betrekt ook de rest van
de keten erbij en wil veel groter van opzet zijn, om
een representatief beeld te kunnen geven van de
markt. Dan pas kun je gezag afdwingen en heb je
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prijsinformatie waarover geen discussie mogelijk is.
Juist die transparantie is zo belangrijk in een diverse
markt als de aardappelmarkt, met al zijn rassen,
maten, kwaliteiten en aﬂevermomenten. Kijk naar
de beursnoteringen die we vorig jaar zagen, met een
range van 16 tot 25 euro per 100 ton. Dan vraag je je
als teler af: zit ik met mijn partij nou dichter bij de 16
of bij de 25 euro?”
Dus met de beurs kan een teler niet zoveel?
„Dat heb ik niet gezegd. De beurs heeft een andere
functie. Een heel belangrijke. Want waar de beurs
goed in is, is het in beeld brengen van het gevoel
in de markt. Ook de cash-settlementprijs voor de
termijnmarkt kan alleen de beurs vaststellen. API biedt
ondersteuning aan de beurs. Hoe meer informatie, des
te beter je een notering kunt neerzetten.”
In het begin zat de Nederlandse Aardappel
Organisatie (NAO) ook aan tafel. Die is
afgehaakt. De handel ontbreekt?
„De NAO is destijds in de stuurgroep gaan zitten,
omdat wij met iets bezig waren wat direct hun
leden aangaat. Toch kan ik goed begrijpen dat de
NAO is afgehaakt. API gaat puur over industrie- en
exportaardappelen, terwijl hun achterban diverser is.
Het is aan de individuele handelaren om mee te doen.
Wij hopen dat een aantal van hen wil meewerken.
Dat is belangrijk voor een goed beeld, omdat zij vaak
actief zijn op knikpunten in de markt.”
Heeft een handelaar juist geen belang bij een
schimmige markt? Met zijn kennisvoorsprong en
zijn ervaring verdient hij de kost.

„Ik denk dat de grotere handelshuizen met een stevige
positie geen bedreiging zien in transparantie. Maar
het is inderdaad zo dat er een categorie handelaren is
die zo denkt. Ook bij telers kom ik dat tegen. Er zijn
telers die zeggen: ik oriënteer mij zo goed, dat ik mijn
voorsprong kwijt ben als API er komt. Dan zeg ik: dat
is onzin. De waarheid komt er toch wel. En als jouw
buurman dezelfde prijs kan realiseren als jij, dan is dat
toch voor jou geen nadeel?”
Hoe gaan jullie die telers en handelaren
overtuigen?
„We hebben met de stuurgroep unaniem besloten om
een jaar te gaan proefdraaien met een representatieve
groep van 150 telers. We hopen vooral dat deze
proef laat zien hoe het systeem werkt en wat de
meerwaarde is. We laten dat in kaart brengen door
een onafhankelijk onderzoeksbureau, Bureau Bartelds.
Tegelijkertijd is er een vertrouwenspersoon, oudproductschapsmedewerker Pieter Hijma, die gaat
praten met alle ketenpartijen, waaronder de VTA.
Onderzocht wordt wat de samenwerking of hun
deelname in de weg staat. Het initiatief gaat namelijk
alleen werken als er voldoende draagvlak is.”
U heeft gezegd dat er 85 procent van het
aardappelvolume nodig is om API te laten
slagen. Hoe realistisch is dat?
„Met de vier verwerkers hebben we al 70 procent van
het aardappelvolume te pakken. Dat is veel. De rest
zal moeten komen met hulp van telers en handelaren.
En die laatste 15 procent hebben we echt nodig.
Anders krijg je alsnog het bekende verhaal: polarisatie,
commentaar en discussie. Natuurlijk is de markt voor
een deel emotie. Maar we hebben feiten nodig om
beter geïnformeerd aan de onderhandelingstafel te
komen.”
Geeft mij dat als teler meer kans op een hogere
prijs?
„API verandert natuurlijk niets aan de markt, het
brengt die alleen in beeld. Het gaat meer om
realistische verwachtingen. Als teler kun je beter
bepalen: wat wil en kan ik met mijn speciﬁeke partij?
Je komt beter beslagen ten ijs.”
Gaat API over een jaar deﬁnitief van start?
„Laten we eerst maar eens kijken wat we met zijn
allen van deze proef vinden. Maar er zit zoveel
snelheid in de aardappelmarkt dat ik ervan overtuigd
ben dat vroeg of laat een online systeem zullen
hebben. De mogelijkheden zijn er. We doen ons zelf
tekort als we er nu niet instappen.” n
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