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Doel

Het doel van Belpotato.be is het verdedigen van de gezamenlijke 
belangen van alle actoren in de aardappelketen. Het bestuur is 
evenwichtig samengesteld uit schakels uit de productie, handel en 
verwerking en bestaat uit Vlaamse en Waalse vertegenwoordigers.



Prioriteiten

• Duurzaamheid van de sector

• Contractuele relaties & voorwaarden

• Coördinatie van onderzoek en ontwikkeling

• Pootgoed: beschikbaarheid en kwaliteit

• Marktinformatie

• Stockage van aardappelen & kiemremming (post-CIPC)

• Kwaliteit van de teelt



4 Werkgroepen

✓ Contractuele relaties

✓ Pootgoed

✓ Bewaring & post-CIPC

✓ Communicatie



WG: Contractuele Relaties

Acties Belpotato.be:

• Regelmatig overleg binnen de keten

• Actieve opvolging van de toepassing van de 
gedragscode contracten en bemiddeling waar 
nodig

• Verfijning van de gedragscode voor de 
toekomst
• contractvormen
• overmacht
• eigendomsoverdracht
• risico overdracht

Huidige gedragscode te vinden op 
www.belpotato.be/nl/actua

http://www.belpotato.be/nl/actua


Goedwerkende gedragscode

Laagdrempelig overleg en bemiddeling

Betere afspraken

In de praktijk momenteel minder ongerustheden of discussies

WG: Contractuele Relaties



• Praktische handleiding voor evaluatie pootgoedkwaliteit bij
aflevering

• Aanbevelingen voor tijdelijke opslag tussen aflevering en planten

• Volledige diagnose van de sector en vraag naar overleg met 
regionale en federale overheidsdiensten (FAVV)

WG: Pootgoed



• Handleiding evaluatie
pootgoed bij aflevering
beschikbaar op 
www.belpotato.be/nl/actua

• Correct omgaan met 
pootgoed: technische
document ook beschikbaar op 
www.belpotato.be/nl/persber
ichten

• Eerste overleg met regionale
keuringsdiensten en FAVV op 
27 januari 2023

WG: Pootgoed

http://www.belpotato.be/nl/actua
http://www.belpotato.be/nl/persberichten


• Belpotato.be heeft voortdurend de initiatieven die op Europees 
niveau genomen zijn door de EUPPA, Europatat, Copa-Cogeca en 
verschillende onderzoeksinstellingen ondersteund en 
gevulgariseerd. 

• Het gaat dan bijvoorbeeld over uitleg over het reinigingsprotocol 
van loodsen, het definiëren en uitrollen van de tijdelijke MRL, het 
sectoraal bemonsteringsplan voor de komende jaren, … 

• Op technisch vlak werd er in samenwerking met Arvalis en 
Groupama een folder met veiligheidsadvies voor verneveling 
opgesteld en beschikbaar gemaakt voor professionals

WG: Bewaring & post-CIPC





Acties 2022/2023

• MAP7 in Vlaanderen
• ketenoverleg voor realisme in beleidsaanpak

• Contractuele voorwaarden
• verdere opvolging en verfijning gedragscode

• EU-reglementering fytoproducten
• noodzaak van voldoende erkenningen

• Certificatie en kwaliteit Pootgoed 
• afspraken binnen de keten stimuleren



MAP7

• Afstemming standpunt binnen de keten

• Duidelijke boodschap vanuit de hele aardappelketen i.s.m. de 
sectororganisaties.

• Belang van productie, handel én industrie als economische 
keten blijven benadrukken: samen sterk

• We sloegen de handen in elkaar doorheen de hele keten om 
samen een sterke en gedragen uitgangspositie te hebben. 



EU regelgeving Fyto in opmaak

• Opvolgen van de nieuwe regels i.v.m. fytoproducten en 
gewasbescherming

• Behoud van voldoende middelen voor een goede geïntegreerde 
gewasbescherming

• Geïntegreerde gewasbescherming en beredeneerde inzet van de juiste 
middelen als duurzame strategie

• Biostimulantia hebben hun plaats in deze strategie indien de werking 
voldoende aangetoond werd. 

• De EU werkt dit verder uit in 2023, Belpotato.be zal dit nauw opvolgen.





Financiering

• Belpotato.be genoot van een belangrijke voorfinanciering door de 
stichtende leden in 2020 en 2021, aangevuld met projectmatige
voorfinanciering. 

• Vraag naar duurzame, structurele financiering vanuit de hele keten + 
uitwerking



We werken naarstig verder…

• Belpotato.be = sleutelorganisatie voor de toekomst van de Belgische
aardappelsector

• Enorme uitdagingen: duurzaamheid, klimaatverandering, competitiviteit, 
intrekking erkenningen gewasbescherming, sectorale evenwichten…

• Belpotato.be is het overlegorgaan tussen productie, handel en industrie 
om de toekomst van de Belgische aardappelsector vorm te geven

• Belpotato.be stimuleert de ontwikkeling van innovaties in teelt, handel en 
industrie

• Werken voor de sector en financiering door de sector
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