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Waarop letten bij
teeltcontracten?

steeds dat het contract een clausule van
overmacht bevat en teken nooit contracten
die overmacht uitsluiten. Doe bij oogstverlies ten gevolge van overmacht steeds een
beroep op de officiële schattingscommissie en breng ook de afnemer via een aangetekende brief op de hoogte.
Overdracht van eigendom Bepaal in
het contract het moment waarop de partij van eigenaar verandert en de risico’s
overgedragen worden van verkoper naar
koper. Bij aankomst van elke vracht moet
de koper zich vóór het lossen uitspreken
of hij via een voorlopig staal de partij principieel aanvaardt. Als 50% van de partij
gelost is, wordt de partij beschouwd als
aangenomen. Bij vaststelling van verborgen gebreken en afkeuring van de partij
heeft de teler het recht om de partij terug
te nemen.
Prijs Zorg ervoor dat het contract de prijs
goed omschrijft, liefst exclusief btw. Het
moet ook de betalingsmodaliteiten aangeven. In geval van premies of inhoudingen
op basis van de geleverde kwaliteit, moet
het contract die duidelijk vastleggen. Als
de koper prestaties verricht voor rekening
van de verkoper, moet het contract de kosten die daaraan verbonden zijn duidelijk
vermelden. Als de teler de aardappelen
moet leveren, dan moet het contract het
leveringsadres en de datum of de periode
van levering preciseren.
Bruto- of nettotonnage Zorg voor een
duidelijk onderscheid tussen brutotonnage en nettotonnage. Bepaling van tarra
en kalibreren zijn absoluut vereist.
Bepaling van gewicht en kwaliteit Het
contract moet toelaten dat de verkoper
aanwezig is en het moet een transparante
procedure van staalname bevatten. De
kwaliteit van de aardappelen moet goed
omschreven zijn (bijvoorbeeld maat,
onderwatergewicht). Bij een geschil over
de kwaliteit van de geleverde aardappelen,
moet een onafhankelijke expertise duidelijkheid verschaffen binnen 24 uur na het
ontstaan van dit geschil. De koper moet de
volledige resultaten van de kwaliteitsanalyse ten laatste na 14 dagen naar de verkoper versturen.
Lastenboeken Als de teler een bepaald
lastenboek moet volgen, moet het contract
dit duidelijk vermelden.
Transport en leveringsvoorwaarden
Het contract moet goed aangeven wie
verantwoordelijk is voor het vervoer. Het
moet ook eventuele premies voor zelfvervoer vermelden.
Onvolledige naleving verplichtingen
Als een contractant zijn verplichtingen
niet heeft nageleefd, moet de medecontractant hem per aangetekende brief in
gebreke stellen. De koper moet de al geleverde aardappelen hoe dan ook steeds aan
de teler uitbetalen, zo niet moet de verkoper de koper in gebreke stellen. r
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nieuwe contracten voor volgend teeltjaar, staan we stil
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welbepaalde oppervlakte vast, al dan niet
met de identificatie van het perceel.
Het Agrofront geeft de voorkeur aan
een hectarecontract of een kilo/ha-contract. Als de aardappelen al gerooid zijn,
moet het wel om een kilocontract gaan;
anderzijds betreft het sowieso een hectarecontract of een kilo/ha-contract als er
pootgoed meegeleverd wordt. Waak er ook
over dat je teeltcontract een bedenktijd
bevat van 7 kalenderdagen na ondertekening (zoals de Conventie voor contractuele
landbouw voorschrijft).
Af veld (land) of droog uit de schuur
Als we spreken over veldgewas, bedoelen
we de brutoproductie afkomstig van een
perceel aardappelen, zonder enige afhouding of toeslag. De nettoproductie kan
wel nader bepaald worden. Levering af
veld betekent dat de partij geleverd wordt
onmiddellijk na de oogst, eventueel na
verwijdering van aarde en stenen. Levering droog uit de schuur betekent levering
na opslag, eventueel na verwijdering van
aarde en stenen.
Overmacht Het contract moet een definitie van overmacht formuleren. Als een
erkende, officiële instantie – een Belgische (bijvoorbeeld de schattingscommissie) of een buitenlandse – een aanzienlijk
oogstverlies vaststelt dat buiten de verantwoordelijkheid van de teler valt, moet men
dit als overmacht kunnen inroepen. Eis
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De landbouworganisaties, verenigd in het
Agrofront, werkten samen met Belgapom
enkele minimale voorwaarden uit waaraan
een evenwichtig aardappelcontract moet
voldoen. Dit modelcontract is geïnspireerd op de ‘Conventie voor de contractuele landbouw’ van minister Laruelle en de
Rucip-2006-voorwaarden (de regels overeengekomen binnen de Europese aardappelhandel).
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Wat moet een contract zeker
bevatten?

Identificatie Het contract moet ten minste naam en adres vermelden van koper
en verkoper. Het moet ook duidelijk de
variëteit, de leveringsperiode, de hoeveelheid (in kg of ton) en/of de oppervlakte (in
ha) aangeven.
Soort contract Teeltcontracten worden
meestal vóór of bij het begin van het teeltseizoen afgesloten. Dat kan een kilocontract (in kg of ton), een hectarecontract
(ha) of een kilo/ha-contract zijn. Een kilocontract legt een welbepaalde hoeveelheid
aardappelen vast, zonder verwijzing naar
de oppervlakte of het perceel. In een hectarecontract wordt de totale productie van
een welbepaalde oppervlakte aardappelen
gecontracteerd, al dan niet met de identificatie van het betrokken perceel. Een kilo/
ha-contract legt de gedeeltelijke productie
(uitgedrukt in kg of ton per ha) van een

C

op

• ak k erb ouw • aard ap p elen •

doen.

Bo

bij de minimale voorwaarden waaraan die moeten vol-
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