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Kostprijs lang bewaren consumptieaardappelen in 2022 voor het eerst door een kwartje! 

Jaarlijks maakt de NAV een update voor hun kostprijsmodel, dit jaar heeft de POC (producenten organisatie 

consumptieaardappelen) met dit model alvast een inschatting gemaakt voor 2022 en het model uitgebreid met het 

levermoment eind juni.  

De resultaten zijn voor telers die vaker aan hun kostprijs rekenen waarschijnlijk niet schokkend, wat wij proberen te 

doen is een stukje bewustwording te creëren bij de groep telers die niet regelmatig zijn kostprijs inzichtelijk maakt 

aldus Jacco de Graaf, bestuurder van de POC. 

In het recente verleden zijn door het wegvallen van Chloor IPC en de daarmee samenvallende kosten om de 

bewaring te reinigen de kosten voor de teler al flink opgelopen. De NAV heeft hier een kostprijs verhoging voor de 

aardappels uit berekend van 1,3 cent langjarig (zonder de kosten voor de schoonmaak, éénmalig ook nog eens 1,2 

cent) 

In 2022 worden telers op vele fronten geconfronteerd met verhoogde prijzen. De grootste stijgers zijn kunstmest 

(+100% voor stikstof), diesel (+20%) en gas en stroom (+50%), maar er zijn veel meer posten die te maken hebben 

met stijgende kosten, denk aan trekkers en machines (+15%) slijtdelen (+20%), maar ook bouwen (+20%) en 

repareren (30%) van de bewaring wordt een stuk duurder. ‘Dan kan een teler zeggen, “ik heb al een bewaring en 

deze kosten heb ik niet” maar uiteindelijk is deze wel een keer aan vervanging of renovatie toe, en dat moet door de 

teelt betaald worden’ becijferd de Graaf.  

De POC is in januari 2020 opgericht naar aanleiding van een wetswijziging in de EU waardoor 

producentenorganisaties niet meer onder de mededingingswetgeving vallen, maar onder het agrarisch recht. 

Eerdere initiatieven om telers te verenigen liepen vaak spaak omdat dit niet was toegestaan door de ACM. Door de 

officiële erkenning die de POC sinds juli 2020 heeft gekregen van het ministerie is deze belangrijke blokkade nu 

opgeheven. De komende winter staat in het teken van ledenwerving, tot eind dit jaar kost dit slechts €100 per jaar 

tot 2025, vanaf 2022 is het €200,- per jaar tot 2025. Als je 10 hectare aardappels teelt is dit minder als €0,003 per kg 

aardappels voor je kostprijs glimlacht secretaris van POC Johan van der Eijk.  Word dus nu lid, dit kan op 

www.pocnederland.nl , want alleen door voldoende leden kan een producentenorganisatie voldoende impact 

genereren.  

De kostprijs (incl. ondernemersmarge) voor levering eind juni komt nu uit boven een kwartje! “Een kwartje, dat 

vonden we vroeger een beste prijs, in 2022 is dat dus kostprijs niveau, langzaam aan tikken alle kleine kostenposten 

toch door in de uiteindelijke kostprijs en dan is er toch een flinke impact, en dan zijn de kosten voor beregening nog 

niet eens meegenomen in dit vergelijk.  Feit is dat de contractprijzen niet of nauwelijks stijgen, en als wij ons niet 

verenigen dan blijft dat zo, besluit van der Eijk.  

Hieronder volgt een tabel met onze constateringen welke impact de verschillende gestegen prijzen hebben op de 

kostprijs van een standaard bedrijf. Natuurlijk is elk bedrijf anders en heeft elke teler een andere kostprijs. Op onze 

site www.pocnederland.nl staat daarom het model als excelsheet waarmee iedereen het model kan aanpassen met 

zijn eigen gegevens om in een paar klikken je persoonlijke kostprijs te berekenen.  

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met:       

Jacco de Graaf (bestuurslid)     tel: 06-22605007 Jacco@mtsdegraaf.nl  

Johan van der Eijk (secretaris) tel: 06-4818 7867 info@pocnederland.nl  

http://www.pocnederland.nl/
http://www.pocnederland.nl/
mailto:Jacco@mtsdegraaf.nl
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Kleigrond 2021 kleigrond 2022 impact op kostprijs in toelichting

Toegerekende kosten euro  per kg levering april

Meststoffen 450 720 0,00568 N +100%, P+K +30% 180 kg N 230 kg kali, 40 kg fosfaat

Gewas- en productbeschermingsmiddelen 1.025 1076 0,00107 `+5% verschillen per middel erg groot

Berekende rente 119 153 0,00072

Overige toegerekende kosten 50 53 0,00006 inflatiecorrectie +5%

Bewerkingskosten

Machines: afschrijving en rente 600 690 0,00189 nieuwe machines +15% 

Machines: onderhoud 300 360 0,00126 slijtdelen +20% erg verschillend

Werk door derden (loonwerk) 250 263 0,00027 loonwerk +5% ivm diesel en slijtdelen

Brandstof (diesel, olie, e.d.) 285 342 0,00120 diesel 20% duurder

Grond en gebouwen

Gebouwen-machines/verharding: afschrijving en rente 180 216 0,00076 bouwkosten  +20% 

Gebouwen/verharding: onderhoud 20 26 0,00013 bouwmateriaal +30%

Algemene kosten

Energie 30 45 0,00032 stroom +50%

Overige algemene kosten 275 289 0,00029 inflatiecorrectie +5%

Overige opbrengsten

Diversen (mestaanvoer) 0 100 0,00211 drijfmest niet meer gratis uitgereden

Bewaarkosten

Kiemremming 775 814 0,00082 inschatting alle gbm's gemiddeld +5%

Afschrijving en rente bewaring 450 540 0,00189 bouwkosten  +20%

Onderhoud bewaring 100 130 0,00063 bouwmateriaal +30%

Energiekosten 200 300 0,00211 stroom en gas +50%

Leveren af-land

Totale kosten per ha aardappelen € 7.019 € 7.868

Netto kilo opbrengst per ha 50.000 50000

Kostprijs per netto kg aardappelen € 0,140 € 0,157 0,01577 afland levering stijging van ruim 1,5 cent = 11,3%!

Marge risico's ondernemer 15% 15%

Reele opbrengstprijs per netto kg aardappelen levering af-land € 0,161 € 0,181

Leveren uit bewaring april ca. een jaar na planten

Totale kosten per ha aardappelen € 8.634 € 9.742

Netto kilo opbrengst per ha (Bewaarverliezen!) 47.500 47500

Kostprijs per netto kg aardappelen € 0,182 € 0,205 0,02123 de kostprijs stijgt in 2022 met ruim 2,1 cent = 11,5%!

Marge risico's ondernemer 15% 15%

Reele opbrengstprijs per netto kg aardappelen levering april € 0,209 € 0,236

Leveren uit bewaring eind juni 

Totale kosten per ha aardappelen april € 9.742

stroom mei-juni € 100 extra ventilatie uren, laatste maanden

kiemremming mei juni € 150 1-2 behandelingen 1,4 sight a €90/ha/behandeling zonder toediening

Netto kilo opbrengst per ha (Bewaarverliezen hoger als april) 46.500 7% indroging tov afland

Kostprijs per netto kg aardappelen € 0,215

Marge risico's ondernemer (hoger ivm meer risico afname kwaliteit) 18% 3% is €300,-/ha extra marge

Reele opbrengstprijs per netto kg aardappelen levering eind juni € 0,254


