
   
 

Versie augustus 2021 
 

 

Part II DCA-Markets® Notering frites geschikte 

aardappelen (PAT-Index) 2021 

DCA-Markets B.V. rapporteert, doorlopend een notering voor fritesgeschikte 

aardappelen 40-opwaarts (PAT-Index) voor directe levering. Hieronder worden de 

specificaties van deze benchmark omschreven. 

Omschrijving van het goed 

Kwaliteit 

• Fritesgeschikte aardappelen 40-mm opwaarts. 

 

Spunta en blankschillige aardappelen zijn uitgesloten. 

 

Prijs 

De prijs die een koper en of verkoper is overeengekomen voor directe levering. De 

prijzen zijn exclusief btw. 

Kwantiteit 

Minimaal 50 ton aardappelen. 

Timing 

Directe levering binnen een maand. 

Locatie 

Af land of droog uit de schuur. 

Unit 

Prijs in euro’s per 100 kilogram afgerond op 25 eurocent. 
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Hoe de prijsinput wordt verzameld 

Prijsinput wordt in het PAT (Platform Aardappel Transacties) ingevoerd door leden 

van De Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI) en overige 

aardappelhandelshuizen na overleg met de Brancheorganisatie (BO) akkerbouw. 

Deelnemers zijn verplicht alle transacties boven de 50 ton in te voeren. 

Input analyse, bewerking en publicatie 

Het DCA-Markets prijsrapporteringsysteem berekent bij elke nieuw ingevoerde 

transactie opnieuw de waarde van de benchmark uit. Alle prijzen van de voorgaande 

zeven dagen worden volume gewogen meegerekend waarna een gemiddelde prijs 

ontstaat; de notering (DCA-PAT-Index). 

Prijzen van een andere sortering dan 40 op worden omgerekend volgens onderstaande 

tabel. 

 

Sorteringen Volume bijstelling Prijsaanpassing 

0/+ -20% € 1,00 

28/+ -10% € 0,60 

35/+ -5% € 0,50 

38/+ -2% € 0,40 

40/+ 100% € 0,00 

40/65 40% € -0,50 

40/70 50% € -0,55 

45/+ 5% € -0,40 

50/+ 20% € -0,80 

 

Aan de verschillende rassen worden een gewicht toegekend aan de hand van het 

pootgoedareaal van het voorgaande seizoen. Voor oogstjaar 2021 geldt:  

 

Rassengroep Rassen Weging 

Agria groep Agria, Markies en Victoria 25,09% 

Innovator groep Innovator, Ivory Russet, 

Lady Anna, Markies, 

Russet Burbank en Zorba 

27,00% 

Fontane groep Fontane, Amora, 

Challenger, Miranda, 

Ramos, Royal en Bintje 

47,91% 

 



   
 

Versie augustus 2021 
 

Het ras Markies komt in twee rassengroepen voor. Transacties in dit ras worden 

gelijkelijk verdeeld over de Rassengroep Agria en Innovator waar ze dus voor elk 50% 

meetellen. 

Eventuele overige rassen worden toegekend aan de Fontane groep. 

Van toekomstige nieuwe rassen wordt toekenning in welke groep deze thuis horen 

nader bepaald. 

Transacties waarbij de aardappelen niet direct worden geleverd worden als volgt 

omgerekend.  

Als er later wordt geleverd dan direct (= binnen 1 maand), dan wordt voor elke week tot 

week 17 in een kalenderjaar €0,15 in mindering gebracht. Na week 17 zal €0,25 per 

week in mindering worden gebracht.  

Als bij een transactie alleen de naam van de maand als leveringsperiode is afgesproken 

dan wordt, in de vaststelling of het gaat om directe levering, uitgegaan van levering op 

de 15e dag van die leveringsmaand. 

Alle bovenstaande omrekenfactoren worden per oogstjaar opnieuw vastgesteld. 

Als bovenstaande procedure om enige reden niet toegepast kan worden dan besluit de 

directie van DCA-Markets hoe de uiteindelijke benchmarkprijs wordt bepaald of besluit 

zij tijdelijk geen benchmarkprijs op te maken en dit met onderbouwing te publiceren. 


