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Woord vooraf

Deomvangvandeagrarischeberoepsbevolking inNederland
vertoontreedsgedurendeeenperiodevanongeveer20jareneen
neergaandebeweging.Aanvankelijkdeeddezeverminderingzich
vooralvoorbijde land-entuinarbeidersenbijdemeewerkende
gezinsleden.Laterkreegookdeverminderingvanhetaantalbedrijfshoofdeneenbelangrijkebetekenis.
Inde loopvandejarenzestigvond insommigegebiedeneenopmerkelijkevertragingplaatsindeafnemingvanhetaantallandentuinarbeiders.Dezevertragingvdeed zichheteerstvoorin
hetZuidenvanhetland,laterookinhetWesten.Opsommige
plaatsenontstond zelfseenzeker tekortaanarbeidskrachten.In
anderegebiedenwasvaneenvertraging evenwelgeensprake.
Indezepublikatieisgetrachteenbeeld teschetsenvandeze
ontwikkelingen.Ditbeeld zalertoebijkunnendragendeontwikkelingenindeverschillenderegio'stebeoordelen.
Bijhetsamenstellenvanditrapportisgebruikgemaakt"vanbestaandestatistischegegevens.Deverslaggeving isgeschieddoor
G.G.vanLeeuwen,medewerker vandeafdeling Structuuronderzoek
vanhetInstituut.-

Directeur,

DenHaag,juni 1975

Inleiding

Deontwikkelingvandeagrarischeberoepsbevolkingvertoont
sindshetmiddenvandejarenvijftig eenneergaandebeweging.De
vraagnaaragrarischeproduktenneemtslechtsgeleidelijk toe.De
hoeveelheid produktdiepermankanwordenvoortgebracht stijgt
relatief snel.Hetgevolghiervanis,datmetmindermenseninde
landbouwvolstaankanworden.
Ditheeftaanvankelijkvooralconsequenties gehadvoorhetgedeeltevandeagrarischeberoepsbevolking datbestaatuitnietzelfstandigen:land-entuinarbeiders enmeewerkende gezinsleden
(hoofdzakelijk zoons).
Deverminderingvanhetaantalland-entuinarbeiderskwamop
ganginhetbeginvandejarenvijftig.Hettempowasaanvankelijknog traag (eenverminderingvan+_3%per jaar).Nadienverliepdeontwikkeling gedurendeeentientaljarenmeerdantwee
maal zosnel.Omstreeks 1970heefterinsommigeproduktietakken
eenkenteringplaatsgevonden.De laatstejarenishetaantalin
zijntotaliteitgenomenongeveer gelijkgebleven.
Deverminderingvanhetaantalmeewerkende gezinsledenwastegenheteindevandejarenvijftigreedsrelatief groot.Ookvan
1960tot 1970verliepdevermindering ineenhoog tempo.Daarna
isdezeietsafgezwakt,evenwelniet indiematealsbijdelandentuinarbeidershetgevalwas.

Doelstelling
Indezestudiewillenweonsrichtenopdeaantalsontwikkeling
vandegroep land-entuinarbeiders.Debelangstellingvoordeze
groepwasdelaatste tienjarenvergelekenmetdeperiodedaarvoor
gering;deaandachtvanhetbeleid enhetonderzoek isdelaatste
jarenhoofdzakelijk gerichtgeweestopdebedrijfshoofden.Deze
vormenookdebelangrijkste categorievandeagrarischeberoepsbevolking.Deaanleidingomdeaantalsontwikkelingvandegroep
land-entuinarbeiders tebezien isdeverandering inhettempo
vandevermindering.Van 1960tot 1970wasdeverminderingper
jaarveelsterkerdanna1970.Daarbijkomt,datdeindrukbestaatdaterde laatstejareninsommigegebiedeneentekortaan
arbeiders isontstaan,zoalsinhetZuidhollandsGlasdistrict1),
indebloembollenstreek eninAalsmeerenomstreken 3), terwijl
1) Zie"NotaäandeRegionaleRaadvoordeArbeidsmarktvoor
Zuid-Holland ",1974
2) Zie"Arbeidsmarktaspectenvanhetbloembollenbedrijf inhet
GewestLisse",Lisse1971.
3) Zie"Dewerkgelegenheid indebloementeelt inAalsmeer",studiegroeppersoneelsvoorziening bloemisterijAalsmeere.o.'
7

inanderegebiedennogsteedste,veellandarbeiders zijn,metnameindeakkerbouwgebieden,metuitzonderingvandeIJsselmeerpolders.
Omoverdezeontwikkelingenbetergeïnformeerd tezijnleekhet
zinvoleenonderzoek intestellennaardeontwikkelinginde
laatste 10à 15jaren.Ditonderzoekiseralleenopgerichteen
beeld tevormenvandeaantalsontwikkelingvandegroep:hoeveel
land-entuinarbeiders zijner,opwelkebedrijvenwerkenze,
welke leeftijdenhebbenze,hoeveelwerkeloosheid iserenwat
zijndeseizoenbewegingen indewerkgelegenheid?Ditbeeld zaler
toekunnenbijdragendeontwikkelingen indeverschillenderegio's tebeoordelen.

Bronnen
Hetonderzoek isgebaseerd opbestaand statistischmateriaal.
Debelangrijkstebronnenhiervan zijnhetCentraalBureauvoorde
Statistiek endeAgrarischeSocialeFondsen.HetCBSpubliceert
jaarlijks cijfersdiegebaseerd zijnopeenintegrale tellingvan
deagrarischebedrijven.Deze tellingenzijnhoofdzakelijkgerichtopdeproduktierichtingen,dieopdebedrijvenvoorkomen.
Sinds 1958wordenevenwelookvragengesteld overdearbeidsbezetting.Naastdeze telling,dez.g.meitelling,heeftermaandelijkseensteekproefplaatsuitdeagrarischebedrijven,welke
ookenigegegevensverschaftoverdearbeidsbezetting.Dezegegevenshebbenbetrekkingopdeseizoenbeweging indearbeidsbezetting.Eenderdetelling,diedoorhetCBSwordtuitgevoerd,isde
z.g.arbeidskrachtentelling.Deze tellinggeeftdemeestuitgebreideinformatieoverdearbeidskrachten inde land-entuinbouw.
Deze tellingwordtevenwelslechtseenmaalper5jaargehouden
(vóör 1965eenmaalper3jaar). Een vierde tellingvanhetCBS,
waaruitgegevensoverdeaantallenarbeidskrachteninde land-en
tuinbouwnaarvorenkomen,isdeVolkstelling.Deresultatenvan
deVolkstellingvan 1971zijnmomenteelechternognietbeschikbaar.
Eentweedeinstellingdiegegevensoverdeaantallenwerknemers
inde land-entuinbouwpubliceert,isdeStichtingAgrarische
SocialeFondsen.Dezestichting isbelastmetdeuitvoeringvan
desocialeverzekeringswetten tendienstevandeBedrijfsverenigingvoorhetAgrarischBedrijf (BVAB)enmetdeuitvoeringvan
deadministratievanhetBedrijfspensioenfondsvoordeLandbouw
(BPL).
Eenmoeilijkheidbijhetwaarderenvandegegevensuitdeverschillendebronnenwordtgevormddoorhetfeit,datzeineen
aantalgevallennietgoedopelkaar aansluiten.Erwordenverschillendedefinitiesgebruiktendetelcriteriavoordeverschillende tellingenwijkenvanelkaaraf.Ditmaakthetnodigom,zo-

alsreedsinmeerderestudiesvanhetLEI isgeschied 1),stilte
staanbijdeverschillende tellingen.Degeïnteresseerde lezerzij
vooreenvergelijkingverwezennaarbijlage 1.Inhetvolgende
zalhoofdzakelijk gebruikwordengemaaktvande landbouwtellingen
vanhetCBS,omdatdezedemeestuitgebreide informatieverschaffen.

1)Zieo.a.:"Hetaantalwerknemers inde land-entuinbouwin
hetverledenendeteverwachtenontwikkeling tot 1975",LEI
1968,B.H.Perdok.

2. Deveranderingen in de aantallen regelmatig-en nietregelmatig werkzame niet-gezinsarbeidskrachten
op land- en tuinbouwbedrijven
Onder land-entuinarbeiderswordenverstaanpersonendielandoftuinbouwwerkzaamhedenverrichtenopeenland-oftuinbouwbedrijf enniettothetgezinvanhetbedrijfshoofdbehoren.Zij
diehuishoudelijkwerk,administratievewerkzaamhedene.d.verrichten in dienstvaneenbedrijfshoofdwordendusniettotde
land-entuinarbeidersgerekend.Wanneerhetbedrijfshoofdgeen
natuurlijkepersoonisdocheenrechtspersoon (N.V.,B.V.,enz.)
wordtnietgesprokenvaneengezinsbedrijf.Dearbeidskrachtenop
dezebedrijvenwordendusgerekend totdecategorie land-entuinarbeiders.
Dearbeidskrachtenwordenonderscheiden inregelmatigennietregelmatigwerkzamearbeidskrachten.Ookwordtwelgesprokenvan
vasteentijdelijkearbeidskrachten 1). OnderregelmatigwerkzamearbeidskrachtenverstaathetCBS:personenvan 15jaarenouderdie,ongeachtdeduurvandewekelijksearbeidstijd,ineen
bepaaldjaariedereweek land-en/of tuinbouwwerkzaamhedenhebben
verrichtopeenbedrijf 2).Niet-regelmatigwerkzamearbeidskrachtenzijndanpersonendieineenperiodevanéénjaarnietiedere
weekland-en/of tuinbouwwerkzaamhedenhebbenverrichtopéénbedrijf.

a.Regelmatigwerkzame arbeidskrachten
Deverminderingvanhetaantalregelmatigwerkzamemannelijke
niet-gezinsarbeidskrachten inde land-entuinbouwhad indejarenvijftignogeentraagtempo:bijna3%perjaar.Tegenhet
eindevandejarenvijftig iseensnelleafneming totstandgekomen (meerdan6%perjaar).Dezeperiodemeteensnelleafneming
duurdeongeveer 10jaar.Van 1970tot 197Awasdevermindering
nogslechtsgering (zietabel1).
Eenapartegroepniet-gezinsarbeidskrachten inde land-entuinbouwwordtgevormd doordearbeidskrachtenvandeloonwerkbedrijvenen de werktuigencoöperaties.Dezezijnnamelijk tijdelijk
werkzaamopagrarischebedrijven.Zijwordenechtersinds1964afzonderlijkgeregistreerd.Hetaantalregelmatigwerkzamepersonen
opdezebedrijvenbleef tussen 1965en1970ongeveerconstant

1) Debegrippenkomeningrotelijnenmetelkaarovereen(zie
bijlage1).
2) ZieLandbouwtellingmei 1973,pag.7,CBS,DenHaag.
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(+9000personen).In 1965warenerhiervanongeveer 4200inloondienst,in1970ongeveer4800.
Hetaantalregelmatigwerkzamevrouwelijkearbeidskrachtenin
loondienst inde land-of tuinbouwiskleinvergelekenmethet
aantalmannen.Indeperiode 1950- 1962ishunaantalsterkverminderd,nl.van5400tot 1300.Nadien isditaantalenigejaren
stabielgebleven.De laatstejarenzienweeen toeneming.In1974
waren +_2400vrouwenvastinloondienstopland-oftuinbouwbedrijven.

Tabel2.1

Deontwikkelingvanhetaantalregelmatigwerkzamemannelijkeniet-gezinsarbeidskrachten opland-entuinbouwbedrijvenindeperiode 1959- 1974(meerdan15
uurperweekwerkzaam)
Aantalmannen

1959
1962
1965
1970
1972
1974

76068
61896
49870
35139
33791
33751

Vermindering in%perjaar
19591962196519701972-

1962
1965
1970
1972
1974

- 6,7
- 6,9
- 6,8

-1,9
-0,1

Bron:CBS:arbeidskrachtentellingen enmeitellingen (na1970)

b.Niet-regelmatigwerkzame arbeidskrachten
Deaantallenniet-regelmatigwerkzamearbeidskrachten inde
land-entuinbouwzijnnietbekend.Onderdeze arbeidskrachten
bevindenzichenerzijdspersonendiehethelejaar indeland-en
tuinbouwwerkzaam zijn,dochopmeerderebedrijven,anderzijds
scholierenenlossekrachten,dieslechtsgedurendeeengedeelte
vanhetjaarinde land-of tuinbouwwerken.Omeenindrukte
krijgenindeontwikkeling isnagegaanhoeveeleropeenbepaalde
daginmeiwerkzaamwaren (zietabel2.2).
Hieruitblijkt,dathetaantal tijdelijkearbeidskrachtendeafgelopen 10jaarrelatief snelisgedaald.Hetaantalisindeze
periodeongeveergehalveerd,terwijlbijdevaste arbeidskrachten
hetaantalmeteenderdeverminderd is.Ookbijdeniet-regelmatigwerkzame arbeidskrachten zienwe,datvan 1971 tot 1974duidelijkeenvertraging indeverminderingvanhetaantalheeft
plaatsgevonden.
Bijdevrouwelijkeniet-regelmatigwerkzamearbeidskrachtenverliepdeverminderingveel trager.Hunaantalisbetrekkelijkgering (in1974:1750).
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Tabel2.2 Deontwikkelingvanhetaantalniet-regelmatigwerkzamemannelijkeniet-gezinsarbeidskrachten op land-en
tuinbouwbedrijven indeperiode 1964- 1974(inclusief
regelmatigwerkzaamminderdan 15uurperweek)
Aantalmannen
1964
1965
1966
1967
1971
1972
1973
1974
Bron:CBS-meitellingen.
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13099
11988
12292
10870
7634
6723
6342
6409

3. De betekenis van de niet-gezinsarbeidskrachten in
het totale arbeidsvolume van de agrarische
bedrijven
Debetekenisvandeniet-gezinsarbeidskrachten inhettotale
arbeidsvolumevandeagrarischebedrijven isindebeschouwdeperiodeverminderd.Hetarbeidsvolumewordtuitgedrukt inarbeidsjaareenheden 1).Detotalehoeveelheid arbeid inde land-entuinbouwverminderdevan 1959tot 1970metruim3,6%perjaar.Het
arbeidsvolumevangezinsarbeidskrachtenverminderde gemiddeldmet
3%perjaar,hetarbeidsvolumevande niet-gezinsarbeidskrachten
metruimhetdubbeleervan.Hetaandeelvandeniet-gezinsarbeidskrachteninhet totalearbeidsvolumeverminderdehierdoorvan22%
in1959tot 17,7%in1970(zietabel 3). Van 1970tot 1974ishet
aantalgezinsarbeidskrachtenblijvendalen,terwijlhetaantal
niet-gezinsarbeidskrachten relatiefweinigverminderde.Hetaandeelvandegroep land-entuinarbeiders indetotalearbeidsbezettingisdusietstoegenomen.

Tabel3.1 Hetaandeelinprocentenvanverschillende categoriën
arbeidskrachten inhet totalearbeidsvolumevande
agrarischebedrijven
1959
Mann,gezinsarb.krachten
Vrouw,gezinsarb.krachten
Loonwerkers,enz.
Mann,niet-gezinsarb.krachten
Vrouw,niet-gezinsarb.krachten
Totaal
Totaalarbeidsvolume inaje

65,2
12,8

1962
66,4
13,2

1965

1970

66,8
13,8

66,4
15,9

2,2

2,4

2,7

3,2

18,9

16,9

15,7

13,5

0,9

1,1

1,0

1,0

100,0

100,0

100,0

100,0

451725

407840

362922

299604

Berekend opgrondvangegevensvanhetCBS (arbeidskrachtentellingen)

1) Omhetarbeidsvolume teberekenenwordenzowelderegelmatig
alsdeniet-regelmatigwerkzamearbeidskrachtenherleid tot
arbeidsjaareenheden.Hetarbeidsvolumewerdvóór 1970bepaald
doorhetaantalpersonenalnaargelangdegewerktearbeidstijd teherleidenmetvastenormen.In 1970werdhetdirect
berekend uitdeopgegeventijdperarbeidskracht,waarbijéén
persoonmaximaalvooréénarbeidsjaareenheidwerd geteld (zie
landbouwtelling 1970deel2,pag.8,CBS).
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Hetaantalbedrijvenwaaropniet-gezinsarbeidskrachtenwerken
isongeveer inhetzelfde tempoverminderd alshetaantalnietgezinsarbeidskrachten. In 1959warenerbijna43000bedrijvenmet
éénofmeer land-oftuinarbeiders indienst (vakerééndanmeer);
in1974warenditer_+17500,ofwelbijna 11%vanhet totaalaantalbedrijvenmetregelmatigwerkzamearbeidskrachten.Hieruit
blijkteenstemeer,dathetgezinsbedrijf inNederlandse landentuinbouwdeondernemingsvorm is,dieveruithetmeestevoorkomt.Opongeveerdehelftvandebedrijvenmetniet-gezinsarbeidskrachtenwashetarbeidsvolumevandeniet-gezinsarbeidskrachtengroterdandatvandegezinsarbeidskrachten.
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4.0p welke bedrijven komen de regelmatig werkzame
land- en tuinarbeiders voor?

Uithetvorigehoofdstukbleekdathetarbeidsvolumevande
niet tothetgezinbehorende arbeidskrachtenvan 1959tot1970
verminderd isvan96000tot53000aje.Hetgrootstegedeeltevan
ditarbeidsvolumeheeftbetrekkingopregelmatigwerkzamemannelijkearbeidskrachten (in1970 63%).Deresthadbetrekkingop
arbeidskrachtenvan loonwerkbedrijvenencoöperaties (18%),op
vrouwelijkearbeidskrachtenenoptijdelijke arbeidskrachten
(19%).Webeperkenonsnutotdegroepregelmatigwerkzamemannelijkeniet-gezinsarbeidskrachten.
Uittabel4.1 blijktdatdeverminderingvanhetaantalnietgezinsarbeidskrachten opdebedrijvenwaarophetbedrijfshoofd
landbouwer is,aanzienlijk snellerverliepdanopdebedrijven
waarophetbedrijfshoofd tuinderis.

Tabel4.1 Deontwikkelingvanhetaantalregelmatigwerkzame
mannelijkeniet-gezinsarbeidskrachten naarhoofdberoep
vanhetbedrijfshoofd (exclusief arbeidskrachtenminderdan 15uurperweekwerkzaam)
Hoofdberoep
bedrijfshoofd

Aantalniet-gezinsarbeidskrachten
1965
1970
1959
1962

Vermindering
in%perjaar
1959- 1962- 19651962
1965 1970

landbouwer
tuinder
overige

46867
23619
5582

34451
22757
4688

24853
20867
4150

15966
15585
3588

-1,2
- 7,4

-10,1 - 8,5
- 2,8 -5,7
- 6,9 - 2,8

Totaal

76068

61896

49870

35139

- 6,7

- 6,9 - 6,8

- 9,7

Bron:CBS-arbeidskrachtentellingen

Deverminderingvanhetaantal landarbeiders isdeheleperiode
ineenhoog tempoverlopen.Opde tuinbouwbedrijvennamhetaantalniet-gezinsarbeidskrachten inhetbeginvandejarenzestig
nog slechts traagaf,maar tussen 1965en 1970verliepdezeontwikkeling sneller.Deafnemingvanhetaantalwerknemersbijde
overigehoofdberoepenissteeds tragergaanverlopen.Hetbetreft
hierwerknemersdieindienstzijnbijinstellingen,stichtingen,
N.V.'s,e.d.Inhoeverrehierbijeeneventuele toenamevanhet
aantalN.V.'s inde land-of tuinbouweenrolheeftgespeeld,is
helaasnietbekend.
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Debetekenisvandelandarbeiders inhet totaalvandearbeidsbezetting isookopdegroterebedrijven,waarophetbedrijfshoofd
landbouwer is,sterkverminderd.Zowarenopdebedrijvengroter
ofgelijkaan50hain 1959naast 1à2gezinsarbeidskrachten
31 4 werknemerswerkzaam.In 1970warenditergemiddeldminder
dan2.Opdebedrijvenvan30tot50hawasdestijdshetaantal
niet-gezinsarbeidskrachten ongeveerevengrootalshetaantalgezinsarbeidskrachten.In 1970wasdezeverhouding 28 :72 (zietabel4.2).

Tabel 4.2

Hoofdberoep
landbouwer
minderdan
15ha
15-20ha
20-30ha
30-50ha
50haen
meer
Totaal
Tuinder
(totaal)

Dearbeidsbezetting opdebedrijvenmeteenbedrijfshoofd landbouwer in 1959en 1970naarbedrijfsgrootte
endearbeidsbezetting opdebedrijvenmeteenbedrijfshoofd tuinder

aantal
bedrijven

1959
totaal
arb.kr.

%niet
gezinsarb.kr.

aantal
bedrijven

1970
totaal
arb.kr.

131443
18647
15397
8481

173277
36302
35926
26776

5
16
30
50

77282
19440
17780
9187

92739
26938
28381
18454

2
4
12
28

1912

11197

76

2326

7654

57

175880

283478

17

126015

174166

9

35623

69861

34

29171

52505

30

Bron:CBS-arbeidskrachtentellingen

Opdebedrijvenwaarophetbedrijfshoofd tuinder is,isdebetekenisvanarbeid doorniet-gezinsarbeidskrachten overhetalgemeenveelgroterdanopdebedrijven,waarophetbedrijfshoofd
landbouwer is,maarookopde tuinbouwbedrijvenisdebetekenis
vandeniet-gezinsarbeidskrachten afgenomen.
Intabel4.3 iseenindelinggemaaktnaarhetbedrijfstypevan
debedrijvenwaaropdewerknemerswerkzaam zijn.Hetbedrijfstype
wordtbepaald opgrondvandeproduktietakkendieopdebedrijven
voorkomen 1).Hetaantalarbeidersopdetuinbouwbedrijvennam
van 1971 tot 1974enigszins toe.Opdeveehouderijbedrijvenvond
indezejareneenvermindering plaatsvan 1,9%perjaar (hetaan1)Zie:Agrarischebedrijfstypen,mei 1971en 1972.CBS.
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%niet
gezinsarb.kr.

talwerknemersopdeveredelingsbedrijvenbleefongeveerconstant,
datopderundveehouderijbedrijvenverminderdeduswatsneller
dan 1,9%per jaar).Desterksteverminderingvanhetaantalwerknemerszienweopdeakkerbouwbedrijven enopdegecombineerde
bedrijven (bedrijvenmeteencombinatievan~vërschillendeproduktierichtingen).

Tabel4.3 Regelmatigwerkzamemannelijkeniet-gezinsarbeidskrachtennaarbedrijfstypein1971en1974(exclusief
minderdan 15uurperweekwerkzaam)
Aant;alpersonen

Verminderingin%
perjaar

1971-1974

Aant. werknemen3per
100b( 2dr.
1971
1974

1971

1973

1974

Veehouderijbedr.
Akkerbouwbedr.
Tuinbouwbedr./
Gecomb.bedr.

7521
6355
19287
2136

6856
5298
19421
1709

7089
4896
20129
1637

-1,9
- 8,3
+ 1,4
- 8,5

6,6
41,2
52,5
17,2

6,5
33,7
60,7
16,2

Totaal

35299

33284

33751

-1,5

19,8

20,3

Bron:CBS-meitellingen

Verschillentussendebedrijfstypenindeontwikkelingvanhet
aantalwerknemerswordenmedebepaald doordeverschillen inde
ontwikkelingvandeaantallenbedrijven.Zoverminderdehetaantalgecombineerdebedrijven tussen 1971 en 1974relatief snel,
terwijlhetaantalwerknemersper 100bedrijvenbijnagelijk
bleef.Hetaantalwerknemersper 100akkerbouwbedrijvendaarentegenverminderderelatief snel,terwijlhetaantalakkerbouwbedrijvenongeveer constantbleef.
Ruimdriekwartvandewerknemersopdeveehouderijbedrijvenwas
in1974werkzaam opderundveehouderijbedrijven,derestwerkte
opveredelingsbedrijven.Vandewerknemersopdetuinbouwbedrij-t
venwerktenerin 19747200opdeglasbloemenbedrijven,3700op
deglasgroentebedrijven,3450opdeboomkwekerijbedrijven en2200
opdebloembollebedrijven.Dewerkgelegenheid opdeglasbloemenbedrijvenenopdeboomkwekerijbedrijven isde laatstejarenbelangrijk toegenomen,dieopdeglasgroentebedrijven enopde
bloembollenbedrijvenisverminderd.
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5. De leeftijdsverdeling van de regelmatig werkzame
mannelijke niet-gezinsarbeidskrachten

Indegroepregelmatigwerkzamemannelijkeniet-gezinsarbeidskrachtenals totaalheeftgeenverouderingplaats.
Demediane 1)leeftijd in 1962was36,4jaar,in1970wasdeze
35,5jaar.Demediane leeftijdvandeNederlandseberoepsbevolkingin1970was37,3jaar.Vooralindeleeftijdsklassebeneden
de20jaarkomenrelatiefveel land-entuinarbeidersvoor.Dit
isbegrijpelijk,wanneermenbedenkt,datdeberoepsopleidingvan
dezeberoepsgroep slechtskortduurtenboven20jaarnogalwat
afvloeiingplaatsvindt.
Deverminderingvanhetaantalniet-gezinsarbeidskrachtenhad
plaatsinalleleeftijdsgroepen.Zijwasevenwelhetsterkstin
de laagsteenindehoogste leeftijdsklasse (zietabel5.1).

Tabel5.1 De leeftijdsverdelingvanderegelmatigwerkzamemannelijkeniet-gezinsarbeidskrachten in 1962,1965enin
1970 (exclusiefbedrijfsleiders)
Leeftijdsverdelinginprocenten
19éS
I9é2
197Ó
14-19
20-24
25-29
30-39
40-64
65jaar

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
enouder

14,4
11,8
11,3
19,9
38,4

13,8
12,7
12,0
20,3
37,6

11,6
14,0
12,1
20,9
37,6

4,2

3,6

2,9

Totaal

100,0

100,0

100,0

Aantal

60003

47944

33388

Bron:CBS-arbeidskrachtenteHingen

Degroepwerknemersopbedrijvenmeteenbedrijfshoofdmet
hoofdberoep tuinder isjongerdandegroepwerknemersopbedrijvenmethoofdberoep landbouwer.Demediane leeftijdvandeeerste
groepwas in197031,7jaar,dievande tweedegroep38,7jaar.
Daarbijkomtnog,datbijdetuinarbeiderseenzekereverjonging
heeftplaatsgehad indevoorafgaandeperiode,terwijlbijdeland-

1)50%vandewerknemers isouder,50%isjongerdandezeleeftijd.
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arbeiders sprakeisvaneenveroudering (demediane leeftijdvan
deeerstegroepwas in196232,6jaar,dievandetweedegroep
wasin196237,1 jaar (ziebijlage2 ) .
Uitdezegegevensblijktdatereenduidelijkverschil isinde
leeftijdsopbouwenindeontwikkelinghiervan tussenlandarbeid
dersendetuinarbeiders.Dezeverschillenmoetengezienworden
inverbandmetdeontwikkelingvanhetaantalland-entuinarbeiders:totdegroep tuinarbeiders tredenmeerjongerentoedantot
degroeplandarbeiders.
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6. De ontwikkeling per regio en per provincie

Hettempowaarinhetaantalniet-gezinsarbeidskrachtenverminderd isisperregio 1)verschillend.Devermindering,verliep
hettraagstinhetZuidenenhetWestenvanhetland (ziegrafiek
6.1).Indezeregio'swaarinrelatiefveel tuinarbeidersvoorkomenverminderdehetaantalvan 1959tot 1974metruim40%.De
laatstejarenheeftindezeregio'seenzekere toenameplaatsgehad.InhetZuidwesten (Zeeland),hetNoorden (vooralinGroningen)enhetOostenvanhet landverliepdeverminderingveelsneller,ni.met65tot80%(zieookbijlage3 ) .
Grafiek6.1 Deontwikkelingvandeaantallenregelmatigwerkzame
mannelijkeniet-gezinsarbeidskrachten indeland-en
tuinbouwvan 1959tot 1974(perregio)
(index 1959= 100)

zuiden
westen

osten
noorden
z.-westen

1959 60 61 62 63 64 65 666768 6970 7172 73 74

1)Regio's:Noorden
=Groningen,Friesland,Drenthe;
Oosten
=Overijssel,Gelderland;
Westen
=Utrecht,Noord-Holland,Zuid-Holland;
Zuidwesten=Zeeland;
Zuiden
=Noord-Brabant,Limburg.
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De land-entuinarbeidersvormdenin1974bijna16%vanhettotaleaantalarbeidskrachten indeland-entuinbouw.Regionaal
bestaanergroteverschillen.IndeprovincieZuid-Hollandbehoordemeerdan30%vandeagrarischeberoepsbevolking totdezecategorie.InNoord-Holland wasditongeveer 25%.Indeoverigeprovincies isdebetekenisvandeniet-gezinsarbeidskrachten inhet
totaalvandearbeidsbezetting geringer.WatdeprovincieGroningenbetreftvormdendeniet-gezinsarbeidskrachten in1959nog
meerdan30%vandearbeidsbezetting; in1974nog slechts 16à
17%.
Wezagenreedsdathetarbeidsvolumevantijdelijkearbeidskrachteneengeringpercentage isvandehoeveelheid arbeiddie
indelandbouwaangewendwordt.Erzijnregionaalenkelekenmerkendeverschillen.InGroningenvormdeditaandeelin 19707,4%,
inZeeland 4,6%,indeN.O.P.5,3%eninNoord-enZuid-Holland
respectievelijk 3,6%en4,5%.Indeoverigeprovincies lagdit
percentagebenedende2,5.WatdeprovincieGroningenbetreftbetekentdit,datbijnaeenderdevandearbeid,dieverrichtwerd
doorniet-gezinsarbeidskrachten,door lossekrachtengeschiedde.
Ditzijnhoofdzakelijkarbeidersdieniethethelejaarophetzelfdebedrijfwerkzaam zijnenindewinterperiodebuitende
landbouwwerkenof werkloos zijn.
Hiervoor isreedsgesteld,datdeverminderingvanhetaantal
niet-gezinsarbeidskrachten opdeakkerbouw-enveehouderijbedrijvensnellerverlooptdanopdetuinbouwbedrijven.Devermindering
vanhetaantalarbeidersopdeakkerbouw-enveehouderijbedrijven
verliep inalleprovinciesvrijsnel (gemiddeldmeerdan8%per
jaar indeperiode 1959- 1970).Watdeverminderingvanhetaantaltuinarbeidersbetreftwarenerindeperiode 1959- 1970groteverschillen tussendeprovincies.IndeprovinciesGroningen,
Friesland,OverijsselenZeelandverliepdezehetsnelstmet6à
9%perjaarenindeprovinciesDrenthe,Noord-Brabant enLimburg
het traagst (minderdan3%per jaar). Indeze laatsteprovincies
woontevenweleengeringgedeeltevandeNederlandstuinarbeiders.
Ongeveer 75%vande tuinarbeiderswoont inNoord-enZuid-Holland.
Devermindering indezeprovinciesbedroeg ingenoemdeperiode
bijna4%perjaar.
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7. Seizoenbeweging in de arbeidsbezetting en
werkloosheid
Dearbeidsbehoefteopveel land-entuinbouwbedrijvenwisselt
metdeseizoenen:indewinterkanminderwerkwordengedaandan
indeoverigeseizoenen.Dezeschommeling indearbeidsbehoefte
heeftvooralgevolgenvoordeniet-gezinsarbeidskrachten.Hetaantalgezinsarbeidskrachten ismindergevoeligvoorseizoeninvloeden.
Grafiek 6.2

Deseizoensbeweging inhetaantalarbeidskrachtenin
1959enin 1973 (indexcijfers:mei= 100)

Index
130
120-

1959

1973

110100-

—gezinsarb.kr.

9080 70 -

arb.kr

I IIIIIIIiIII1IIIIIlIIjIIIIII
jf m a m j ja s o n dec.
jf m a m j ja s o n dec.
Bron:CBS
(maand)
Deseizoenbeweging indearbeidsbezetting isindeperiode
1959- 1973kleinergeworden.Hetverschil tussendemaandmet
hetgrootsteenhetkleinste aantalwerkzamepersonenwasin1959
+_31000arbeidskrachten (opbedrijvenvan 1haenmeer), in1965
wasditnaarschatting 19000personen,in1970120001)enin
1973 1)9000.
Deseizoenmatige schommelingenindearbeidsbehoeftekunnentot
werkloosheidin dewinter leiden,nl. indiende land-of tuinarbeiderdieindewinterovercompleet is,nietelderswerkkan
vinden.Hetaantal landarbeiders indearbeidsreservevarieerde
gemiddeld overdeperiode 1970tot 1974,van +_3600indewinter
tot +_ 1600indezomer.Doordeseizoenbeweging indearbeidsbehoefteisindewintersdusregelmatigvoor ruim2000landarbeidersgeenwerkbeschikbaar.
1)Opbedrijvengroterdan 10sbe.
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Grafiek6.3 Geregistreerde arbeidsreservevanland-entuinarbeidersvan 1969tot 1973(permaand)
Geregistreerde
arbeidsreserve
(mannen)
5000r

4000-

3000-

2000-

1000-

01

1970

_L

1971

X
1972

_1_
1973

1974

J_

1975

Bron:MaandverslagenArbeidsmarkt.MinisterievanSocialeZaken.

Naastdeze seizoenwerkloosheid bestaaterookeennietdoor
hetseizoenveroorzaakte werkloosheid onderde land-entuinarbeiders.In1973en1974omvattedezearbeidsreserve+^2000man.
Ditisbijna5%vanhet totaleaantal land-entuinarbeiders.Het
feitdatdearbeidsreservevan landarbeiders zohoog ishangtsamenmetdeontwikkelingen inde landbouw (verminderingvandearbeidsbehoefte)enmethetfeitdateronderdeze landarbeiders
veelouderenenmensenmetweinig scholing zijn.Voordezegroep
ishetmoeilijkompassendwerk tevindenvooralwanneer,zoals
in1973en1974hetgevalwas,dealgehele werkloosheid opeen
hoogniveau ligt.Eenrelatief grootgedeeltevandezelandarbeiders,nl.eenderdedeel,wasdanooktewerkgesteld opaanvullendewerkgelegenheidsobjecten.
Evenalsde totale werkloosheid, isookde werkloosheid onder
land-entuinarbeidersinhetWestenvanhetlandveel lagerdan
inderestvanhetland.

J

Samenvatting

Degroepland-entuinarbeidersvormtnogslechtseenkleingedeeltevandeagrarischeberoepsbevolking.Nietteminisgetracht
eenbeeld tevormenvandeontwikkelingvandeomvangendesamenstellingvandegroep.Bijdebestuderingvandeontwikkelingis
alleengebruikgemaaktvanbestaand statistischmateriaal.
Hetaantalarbeidersdatregelmatigwerkzaam isopland-en
tuinbouwbedrijvenbedraagtmomenteelongeveer 34000personen.
Voorts zijnerbijna5000werknemers oploonwerkbedrijvenen
werktuigencoöperaties.Erzijnslechtsweinigvrouwelijkearbeidskrachtenwerkzaamindeland-entuinbouw:in 1974ongeveer 2400.
Deontwikkeling indeafgelopenperiodevan 15jaren (19591974)wordtgekenmerktdooreensnelleverminderingvanhetaantal.Ditaantal isindezeperiodegehalveerd.Tegenheteinde
vandejarenzestigheeft zichinsommigeproduktietakkenevenwel
eenvertraging indezevermindering ingezetenindeperiode1971
- 1974isdevermindering inzijntotaliteit totstilstandgekomen.Tussendeproduktietakkendoenzichaanzienlijkeverschillen
voor.
Indeperiode 1960- 1970verliepdeverminderingvanhetaantalland-entuinarbeiders snellerdandievanhetaantalgezinsarbeidskrachten.Hetaantalbedrijfshoofdennamindezeperiode
welaf,doch ineentraag tempo.Hetaantalmeewerkende zoonsverminderde zeer snel.Inhet tempovandeverminderingvanhetaantalgezinsarbeidskrachtenkwamna 1970slechtsweinigverandering.
Deniet-gezinsarbeidskrachtenvormen thanseenzevendevanhet
totaleaantalregelmatigwerkzamemannelijkearbeidskrachtenop
land-entuinbouwbedrijven.
Inhetbeginvandejarenzestigwashetgrootstegedeeltevan
deagrarischewerknemerswerkzaam opdegrotereakkerbouw-en
veehouderijbedrijven.Doordetoenemingvandemechanisatieis,
ondankshetfeitdathetaantalgroterebedrijven steeg,dearbeiddoor landarbeidersopdezebedrijvenverminderd.Ookde
laatstejarengaatdezeverminderingnog steedsdoor,vooralop
deakkerbouwbedrijven.
Geheelandersishetbeeld bijde tuinbouwbedrijven.Hetaantal
niet-gezinsarbeidskrachten isaanvankelijkwelverminderd,doch
veel langzamerdanopdeakkerbouw-enveehouderijbedrijven.De
laatstejarenishetaantalzelfsietstoegenomen.Ookopdetuinbouwbedrijvenheeftweliswaar eentoenemingplaatsvandemechanisatieen de rationalisatie,dochditneemtnietwegdatveel
werkzaamhedenindezebedrijfstaknog steedsinhandwerkmoeten
geschieden.Daarnaastmoetookrekening gehoudenwordenmetintensivering enproduktieuitbreiding.
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Deleeftijdsverdelingvandeland-entuinarbeidersgroepwordt
nietgekarakteriseerd dooreenhoogpercentageouderen.Ookheeft
erindegroepalsgeheelgeenverouderingplaats,docheerder
eenverjonging.Tussendegroeplandarbeidersentuinarbeiders
bestaanbelangrijkeverschillen.Degroep landarbeiders isgemiddeld ouderdandegroeptuinarbeiders.Bijde landarbeidersheeft
daarbijeenzekerevergrijzing plaats,bijde tuinarbeiderseen
verjonging.
Hettempovandeverminderingvanhetaantal land-entuinarbeiderswashethoogstindeprovincieswaardeakkerbouweenbelangrijkeplaatsinneemt (GroningenenZeeland).InNoord-en
Zuid-Holland,waardetuinbouweensterkepositieinneemt,verliepdeverminderingveel trager.Indeze laatste tweeprovincies
isongeveerdehelftvanhet totaleaantal land-entuinarbeiders
werkzaam.IndeprovinciesLimburgenNoord-Brabanthad inhet
beginvandejarenzestigeensnelleverminderingplaats.Nadien
isdezevermindering totstilstand gekomen.Ophetogenblikneemt
hetaantalzelfsweerenigszins toe.Dithangtsamenmetdeontwikkelingvanarbeidsintensieve teeltenindetuinbouwsfeer
(champignons,boomkwekerij).Deoverigeprovinciesnemeneentussenpositiein.
Dearbeidsbehoeftevande land-entuinbouwbedrijven isafhankelijkvande seizoenen.Invroegerejarenleiddedit 'swinters
toteenaanzienlijke werkloosheid onderde land-entuinarbeiders.Dezeseizoenwerkeloosheid isindebeschouwdeperiodekleiner geworden.De laatstejarenwordendoorde seizoeninvloeden
naar schatting indewinterelkjaar+_2000arbeiderswerkloos.
Dit isbijna5%vanhettotaleaantal land-entuinarbeiders.Regionaalgezienbestaanergroteverschillen.InhetWestenvan
het land isde seizoenwerkloosheid aanzienlijkminderdaninde
restvanhetland.
Doordatdealgemene werkloosheid in 1972- 1974istoegenomen
werdhetmoeilijker landarbeidersvoorwie inde landbouwgeen
werkgelegenheid meerwas,teplaatsen.Hierdoorblevenbijna5%
vande landarbeiders langdurigwerkloos.
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BIJLAGE1

Kenmerkenvandeverschillende tellingendie informatieverschaffenover landen tuinarbeiders
a. Demeitellingenvanhet CBS
Deze telling isvoornamelijk gericht opdeproduktierichtingen,dieopde
agrarischebedrijvenvoorkomen.Daarnaastworden sinds 1958gegevensoverde
arbeidskrachten opgenomen.Deze telling isgericht opdeaantallenpersonen.
1. Inwelke categoriënwordende arbeidskrachten ingedeeld enhoewordenze
geteld?
De arbeidskrachten diegeteld moestenwordenwaren aanvankelijk alleenzij
die a)opdedagvoorafgaande aande telling ophet bedrijf werkzaamwarengeweestenb)opdatbedrijf land-of tuinbouwwerkzaamheden haddenverricht,ongeacht of zedeheledag of slechts eengedeeltevandedagwerkzaamhedenhaddenverricht.De indelingenwarenbijdeze eerstemeitellingennogweinig gedifferentieerd.Erwerd alleeneen indeling-gemaakt naar geslacht enpositie in
hetbedrijf,waarbij eenonderscheid werd gemaakt ingezinsleden enoverigearbeidskrachten.Bedrijfshoofdenin loondienst (directeurenvanN.V.'s,bedrijfsleiders op staatsbedrijven enz.)werden alsoverige arbeidskrachten beschouwd
enniet alsgezinsarbeidskrachten. Ookvreemde arbeidskrachtendiebijdeboer
inwoondenwerdenonder de overige arbeidskrachten opgenomen.
In 1960werd voorhet eerst een indeling gemaakt invaste en tijdelijkearbeidskrachten.Alsvaste arbeidskrachtenbeschouwdemendiegenendieoverhet
gehele jaarbezien gemiddeld tenminste tweevolle dagenperweek ofdrieuur
perdag ophetbedrijf meewerkten.De overige arbeidskrachten,dienietaan
deze criteriavoldeden,werden als tijdelijke arbeidskrachten opgenomen.Vaste
arbeidskrachtenmoesten altijd opgenomenworden ongeachtof zedaagsvoorde
tellingwel ofnietwerkzaamheden ophetbedrijf haddenverricht,tijdelijkearbeidskrachten alleenwanneerzedaagsvoor detellingophet bedrijfhaddengewerkt.
In 1971 kwam inplaatsvanhet onderscheid invaste en tijdelijkearbeidskrachten een indeling inregelmatig enniet-regelmatigwerkzame arbeidskrachten.
Onderregelmatigwerkzame arbeidskrachtenverstaatmenpersonen-dieongeachtde
duurvandewekelijkse arbeidstijd het gehele jaar door iedereweek land-of
tuinbouwwerkzaamhedenverrichten opeenbepaald bedrijf.Daarnaastook zijdie
slechts eendeelvan het jaar ophetbedrijf hebben gewerktdoorbv.omstandighedenalsverlof,ziekte,in-ofuit diensttreding enz.Personendienietiedereweekophetbedrijf werkenworden alsniet-regelmatig werkzame arbeidskrachteningedeeld. Zeworden alleenopgenomenwanneer zeopde laatstewerkdagvoor
de teldatumophetbedrijfhebben gewerk.
Van 1961 - 1965 isde categorie gezinsleden steedsverder uitgesplitst.In
1961werdende gezinsledenonderscheiden inbedrijfshoofdenenmeewerkendegezinsleden.In 1964werd indeze laatste groep eenverder onderscheid gemaakt in
medewerkende inwonendekinderen enoverigemeewerkende inwonende gezinsleden.
Inhet jaardaarnawerd eenaparte categorie opgenomenvoor demeewerkendeechtgenoten.
Tebeginnenmet 1965diendenvoorts de arbeidskrachtenvan loonwerkbedrijven
enwerktuigencoöperaties buitenbeschouwing teworden gelaten.Een tweedebeperkingdie in 1965voorhet eerstwerd ingevoerd heeftbetrekking opde leeftijd:
alleenarbeidskrachtenvan 15jaar of oudermoesten geregistreerd worden.
In 1968werd de registratie beperkt totdevastemannelijke arbeidskrachten
diemeerdan 15uurperweek ophetbedrijf haddengewerkt.Ditbetekende een
grondigeverstoring vaneenaantal reeksen,men gaf nl. ook arbeidskrachtenop
diekorter dan 15uur perweek ophetbedrijf werkten.
Indeperiode 1971 - 1974vonden geenwijzigingen plaats indewijzevan tellenen indelenvande arbeidskrachten.
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2. Opwelkebedrijvenwordende arbeidskrachten geteld?
Om indemeitelling teworden opgenomenmoetmen aanbepaalde criteria voldoen.Deze criteriawordendoorhet CBS inde tijd veranderd.Aanvankelijk vielenonder de telling: aldegenendie indelandbouw geheel of gedeeltelijk hun
bestaanvonden entevens:
- tenminste ëënha cultuurgrond ingebruik hadden;
- danwel een tuinbouwbedrijf uitoefenden;
- danwel tenminste 1rund, 1fokvarken,3mestvarkens,3 schapenof tenminste
51hoenders of eendenhielden.
Van 1960 tot 1964werden ookde loonwerkbedrijven encoöperatiesgeregistreerd.De arbeidskrachten opdezebedrijven lietmenevenwelbuitenbeschouwing.Het opnemenvande arbeidskrachten zou immers totdubbeltellingen geleid
hebben aangeziende arbeidskrachtenvandeze bedrijven ookalopgenomenwerden
opdebedrijvenvande landbouwerswaarop zewerkzaamheden haddenverricht.
Formeelbleefhet telcriterium tot enmet demeitellingvan 1971 onveranderd.
Infeite ismenechter sinds 1968hetminimale criterium gaanveranderen. In
1968werden alleendebedrijvenmet eenarbeidsbehoeftevanmeer daneenvierde
manjaar inde statistieken opgenomen. In 1969 endaarnawerd dit criteriumvervangendoor 10sbe.Hierdoorwerden 38500bedrijfjes minder opgenomen. In 1972
vallen zij,die eenbedrijf hebbenmet een omvang vanminder dan 10sbe,ook
formeelnietmeer onderde telling.Nuhetminimum,waaraan eenbedrijf moet
voldoenom inde telling teworden opgenomen is gesteld op 10sbe,hebbenveranderingen inhet opnemenvanproduktietakken invloed ophet aantalbedrijven,
datbijde telling opgenomenmoetworden. Iederbedrijf moet immers eenminimaleomvangvan 10sbehebben enwanneer bepaaldeproduktietakken niet opgenomen
wordenkomen sommigebedrijvenniet aandeze norm. In 1970werdende kalkoenen
voorhet eerst opgenomen,in 1971 de champignons.

b. De arbeidskrachtentellingen vanhet CBS
Van 1947 tot 1965werd door het CBS omdedrie'jaren eenarbeidskrachtentellinggehouden (ookbekend alsdedecembertelling).In 1970had inmei eenvergelijkbare telling plaats.Deze arbeidskrachtentellingen zijngericht ophet
volume vande arbeid inde landbouw.Webeperken onshier totde tellingen
van 1959 en later.
1. Inwelke categoriënwordende arbeidskrachten ingedeeld enhoeworden ze
geteld?
Als arbeidskrachtenwordenbeschouwd zij,die inhet jaar voorafgaande aande
telling land-of tuinbouwwerkzaamhedenhebbenverricht ophetbedrijf van een
telplichtige. In 1959werdende arbeidskrachten ingedeeld naar geslacht,positie inhetbedrijf (medewerkende gezinsleden envreemde arbeidskrachten,beide
onderscheiden inbedrijfshoofdenenoverige arbeidskrachten),ennaar de aard
vanhetdienstverband (vast-tijdelijk).Ondervaste arbeidskrachtenwerdenverstaandegenendiehethele jaar door regelmatig ophetzelfde bedrijf werkzaam
warenenhieraanminstens eenderdevanhun arbeidstijd besteedden.Alle overige
werden als tijdelijke arbeidskrachtenbeschouwd.Vandevaste arbeidskrachten
werd nagegaanhoeveeldagen zegemiddeld perweek gewerkthadden,vande tijdelijkehoeveelweken zeinhet jaar voorafgaande aande tellingwerkten.
Bijde arbeidskrachtentelling van 1962veranderde er relatief weinig inde
indelingen endewijzevanregistratie.Eenkleinewijziging betrof deregistratievanhetbedrijfshoofd: in 1959werd per bedrijf slechts éënbedrijfshoofd
opgenomen,in 1962werden allebedrijfshoofdenalsbedrijfshoofd opgenomen.Wel
werd het aantal categoriënuitgebreid: de leeftijd werd opgenomen enbijde
meewerkende gezinsledenmaaktemen eenonderschied inkinderenvanhetbedrijfshoofd enoverige gezinsarbeidskrachten.
Ook in 1965vondenweer enigekleinewijzigingen plaats.De arbeidskrachten
van loonwerkbedrijvenenwerktuigencoöperaties werden apart geregistreerd, in
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voorgaande jarenwerdendeze arbeidskrachten als tijdelijke arbeidskrachtenopgenomenopdebedrijvenwaarop ze loonwerkverricht hadden.Eenverschil tussen
de tellingvan 1962en 1965 isook gelegen inde indelingvandeduurdatde
arbeidskrachten ophetbedrijf gewerkthadden.
Bijde tellingvan 1970werd het onderscheid intijdelijk envastearbeidskrachtenvervangen door eenonderscheid inniet-regelmatig enregelmatigwerkzamearbeidskrachten (zievoor dedefinities hiervande beschrijvingvande
meitelling hierboven).Voorts isnietnagegaan hoeveeldagenmen perweekwerktedoch hoeveel uren.Debelangrijkste wijziging in 1970had betrekking opde
criteriawaaraan eenbedrijf moestvoldoen om inde telling opgenomen teworden.
2. Opwelke bedrijvenwordendearbeidskrachten geteld?
De criteriawaaraan eenbedrijf moetvoldoen om inde arbeidskrachtentelling
opgenomen teworden zijndezelfde alsbijdemeitelling. Vóór 1970vielendus
onder de arbeidskrachtentelling zij,die 1ha cultuurgrond ingebruikhadden,
zij,die een tuinbouwbedrijf uitoefenden en zijdieminstens 1rund, 1fokvarken,3mestvarkens,3schapen ofminstens 51 stuks pluimvee hielden.Tebeginnenmet 1970werdendebedrijvenmet eenproduktieomvang vanminder dan 10sbe
buitenbeschouwing gelaten.Dit betekendevoor sommige categoriën arbeidskrachteneenaanzienlijke wijziging.Opde registratie van devreemde arbeidskrachtenheeftdeze verandering evenwel bijna geeneffect gehad omdat deze nagenoeg
allenwerken opde grotere bedrijven.
Tot slotmoethiervermeld worden dat in 1965en in 1970de loonwerkbedrijven
endewerktuigencoöperaties apart opgenomen zijn.Ookde arbeidskrachten opdezebedrijvenwerden apartvermeld.Vóór 1965werdendeze arbeidskrachten alleen
opgenomenvoor zover ze loonwerk haddenverricht ophet bedrijfvan een tel—
plichtige.

c. Demaandelijkse steekproef vanhet CBS
Sedert april 1958worden inhetkader van demaandelijkse steekproef landbouwproduktievanhet CBS ook gegevensverzameld over het aantal arbeidskrachten.
Hierbijwordt gevraagd naarhet aantal personendat opdedag voorafgaande aan
de teldatumwerkzaamheden heeftverricht.Deze gegevensworden onderscheiden
naar gezinsarbeidskrachten enniet-gezinsarbeidskrachten. Zijwordengepubliceerd indevormvan indexcijfers (dusniet inabsolute aantallen).Hierdoor en
door het feitdatde steekproef tot 1970betrekking had opdebedrijven groter
dan 1ha,kunnendeze gegevens slechtsmoeilijk inabsolute zin gewaardeerd
worden. Sinds 1970wordtdeze steekproef getrokken uit allebedrijven groter
dan 10sbe.

d. De registratiesvande BedrijfsverenigingvoorhetAgrarisch Bedrijf,hetBedrijfspensioenfondsvoor deLandbouw enhetBedrijfspensioenfondsvoor
het Bloembollenbedrijf
Om inzicht tekrijgen inde cijfers diedoordebovengoemde organenverstrekt
worden ishetnuttig na tegaanhoede registraties tot stand komen.De BVAB,
hetBPL enhet BPBhebben een functie bij de socialeverzekeringen.Elkewerknemer isverplicht verzekerd.Enerzijdsmoethijbijdragen aandevolksverzekeringen (AlgemeneOuderdomswet,AlgemeneKinderbijslagwet,AlgemeneWetBijzondereZiektekosten,AlgemeneWeduwen enWezenwet ende Kinderbijslagwet Loontrekkenden), anderzijds aandewerknemersverzekeringen (ziektewet,Werkloosheidswet,
WetArbeidsongeschiktheid enZiekenfondswet).Deuitvoering vandevolksverzekeringen geschiedt door belastingdienst (inningvande gelden)endeRadenvan
Arbeid.Deuitvoering vandewerknemersverzekeringen geschiedt doorbedrijfsverenigingen.Deze zijnbedrijfstaksgewijs opgezet.De administratievandeze
bedrijfsverenigingen isdoor een aantal overgelaten aanhet GAK.Een aantal
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heeft opdeze op eenanderewijze georganiseerd.
Dewerknemers inhet agrarischbedrijf zijnverzekerd bijdeBedrijfsverenigingvoor hetAgrarisch Bedrijf.Onder agrarischbedrijf wordtverstaan:akkerenweidebouwbedrijven,veredelingsbedrijven,diverse soorten tuinbouwbedrijven
enbloembollenbedrijven.Verder loonbedrijven,hoveniersbedrijven,bosbouwbedrijvën,griend- enrietcultures,grasdrogerijen,allerlei cultuurtechnische
werken, turfstrooiselfabrieken, jacht,bijenteelt en landgoederen.Deregistratievandevaste jaarcontracten van hetBVABbeslaat dus eenruimer terrein
dan alleenhet land-en tuinbouwbedrijf, zoals ditbijde tellingenvanhet CBS
onderscheidenwordt.
Voor hetverzorgenvande pensioenregeling vandewerknemers zijnbedrijfstaksgewijs pensioenfondsenopgericht.Inde agrarische sectorvanhetbedrijfsleven zijneen tweetalbedrijfspensioenfondsenwerkzaam, t.w.: het Bedrijfspensioenfondsvoor deLandbouw enhetBedrijfspensioenfondsvoorhet Bloembollenbedrijf.
Tussende BVAB enhet BPL is terverkrijgingvan een zogrootmogelijke eenheid inde uitvoering van de socialeverzekeringen inhet agrarisch bedrijf een
nauwe samenwerking. Beide instellingen laten nl.hunadministratie verrichten
door een speciaal hiervoor opgerichte stichting:Agrarische SocialeFondsen.
Het Bedrijfspensioenfondsvoor het Bloembollenbedrijf laathaar administratie
nietdoor deze stichting verzorgen.
Hiervoor isreeds gesteld datdewerknemers inhet agrarisch bedrijfverzekerd zijnbijde BVAB.Ditheeftbetrekking op ieder die een dienstbetrekking
inhet agrarischbedrijf heeft,dus ook ophendie inakkoord werken ofaangenomenwerkverrichten.Het inhet ouderlijkbedrijf meewerkende kind isverzekerd alsde arbeidsvoorwaarden (metnamehet loon)nietbelangrijk afwijken van
dievandeniet-gezinsarbeidskrachten. Zo isverzekerd: a)het uitwonende meewerkendekind,dat aan loon ingeld ontvangt eenbedrag,dat tenminste 75%bedraagtvanhet cao-loonvan eenwerknemer,b)het inwonendemeewerkende kind,
datnaastkost,inwoning enkleding eennettoloon ontvangt van tenminste f50,perweek (bijmeerderjarigheid)envan tenminste f 25,-bij minderjarigheid.
Ookwerknemers bovende 65 zijnverzekerd bijde BVABvoor zoverhetde ziektewet ende Ziekenfondswetbetreft.
De cijfersvande BVABhebbenbetrekking op de geregistreerde vaste jaarcontracten.Dezevaste jaarcontracten hebben een functie inde sociale verzekering.
Voor vaste arbeiders nl.met een schriftelijk jaarcontract enwier jaarcontract
tijdig doorde BVAB geregistreerd is,geldt een lagere premievoor deWerkloosheidswet danvoor de overige arbeidskrachten.Voor niet allevaste arbeiders is
eenschriftelijk jaarcontract verplicht gesteld. Voor administratief personeel,
bedrijfsleiders,inwonendekinderen endergelijke geldtdezeverplichting niet.
Tot 1970 zijnzewelvoor eengedeelte inde administratie vandevastejaarcontractenopgenomen.Na 1970 isdeze groep apart geregistreerd.
De cijfersoverde geregistreerde jaarcontractenworden jaarlijksgepubliceerd. Hierbijwerden tot 1970 sterkeverfijningen aangebracht.Per gemeente
werd het aantal contractanten gegeven per produktiesector naar leeftijd.De sectorendiehierbij onderscheiden werden zijn:akkerbouw/weidebouw/veehouderij,
tuinbouw,bloembollenbedrijf enoverige sectoren.Deze overige sectoren zijn in
eenaantalgevallenmet name genoemd.De registratie ismet ingangvan 1970veranderd: erwordt een indeling gemaakt tussenverplichte enniet-verplichtejaarcontracten.Hierdoor kunnende cijfersvanna 1970moeilijk vergelekenworden
metdievanvóór 1970.
Deregistratie vanhet Bedrijfspensioenfondsvoor deLandbouwheeftbetrekking opeen groepdie opbepaaldepunten afwijktvan dievandeBVAB.Zoals
reeds eerder isgesteld, zijndewerknemers inhetbloembollenbedrijf aangeslotenbijeenafzonderlijk pensioenfonds.Verder strekt deverplichting voor een
pensioenregeling zichslechtsuit tot allevalidemannelijke werknemers van 17
t/m 64jaar,die indienstbetrekking tegenbeloningwerkzaam zijn inhet agrarischbedrijf.Deverplichting geldtvoor allemannelijkewerknemers,dus ook
voor personen in leidinggevende administratieve of technischediensten.Ten
aanzienvanwerknemers indienstvan ontginningsmaatschappijen, zoalso.a.de
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Ko.--nklijkeNederlandse Heidemij,Staatsdomeinen,Staatsbosbeheer enbijdiversewaterschappen engemeenten isdeverplichting totdeelneming beperkt totdegenendiebelast zijnmet agrarische werkzaamheden.
Wanneer eenwerknemer valt onder deverplichting totverzekering ishijnog
nietverzekerd.Daarvoor moethij zicheerste aanmelden. Ishij eenmaalbijhet
bedrijfspensioenfonds ingeschreven danblijfthijdaar ingeschrevenookgedurendeperiodenwaarinhijniet inde agrarische sectorwerkzaam is.Bij onderbrekingkanmen zichvrijwillig verzekeren tegeneen normale premie aansluitend
aaneenperiode datmenverplicht verzekerd was en telkens slechtsvoor 26weken.Als periodevan verplichte verzekering geldt ookeenwerkeloosheidsperiode
gedurendewelkedoor eenbedrijfsvereniging een gedeeltelijke premie aanhet
fondswordt overgemaakt.
Bijde beschrijving vanhetverloopvande aantallenwerknemersvoorwie een
premiewerd ontvangenwordt eenverdeling gemaakt naar de leeftijd vande
groep.Voortswordt eenonderscheid gemaakt tussenwerknemers die 26ofmeer
wekenwerkzaamwaren enminder dan 26weken.Tevensworden gegevensvermeld
overde toetreding ende uittreding en overde gemiddelde leeftijd vanhendie
bijdragen aanhetfonds.
Een laatste opmerking diebij de cijfersvanhet BPL gemaaktmoetworden is
dat de registratie in 1967en 1968uitgebreid is t.o.v.die invoorgaande jaren.
Inde jarenvóór 1967werd pas totregistratie overgegaan indiendeverzekeringsplichtige zich zelf meldde.Inde loopvan 1967 ismen er toe overgegaan
iemand teregistreren zodravoor hem pensioenpremie was betaald.Doordeze wijziging ontstond een onregelmatigheid inde reeks overde verschillende jaren.
Van elkvande genoemde tellingenworden enigebasisreeksen gegeven (ziepunt
a t/m d ) . Vervolgens worden de gegevensvandeverschillende registratiesmet
elkaarvergeleken (et/mg ) .
Punt a. De ontwikkeling vande aantallenmannelijke niet-gezinsarbeidskrachten
volgens demeitellingen (1959 - 1974)
Regelmatig werkzame
niet-gezinsarbeidskrachten
1959
1960
1961
1962
1962
1964
1965
1966
1967
1968
1969 1)
1970
1971
1972
1973
1974

53459
47932
44237
42859
43462
40395
35299
33791
33284
33751

Niet-regelmatigwerkzame niet-gezinsarbeidskrachten

13099
11988
12292
10870

7634 2)
6723
6342
6409

Bron:CBS-meitellingen
1)In 1969 en later exclusief bedrijvenkleiner dan 10sbe.
2)In 1971 en later inclusief regelmatig werkzaamminder dan 15uurperweek
(voorheenwerdendeze ookals tijdelijk beschouwd).
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Totaal

89276
91239
81680
71527
67129
66594
59920
56529
53729

42933
40514
39626
40160

Puntb. De ontwikkelingvanhet aantalmannelijke niet-gezinsarbeidskrachten
volgensde arbeidskrachtentellingen
Tijdelijke arbeidskrachten
aantal arbeidsjaareenheden

Vaste arbeidskrachten
aantal personen
(meerdan 15uur per week)

76068
61096
49870
35139

1959
1962
1965
1970

23354
19823
9237
6706 1)

Bron: CBS-arbeidskrachtenteHingen
1)1970:inclusief regelmatig werkzaamminder dan 15uur perweek.

Punt c. De ontwikkeling vanhet aantalvaste jaarcontracten van mannelijke
werknemers inhet agrarisch bedrijf
Aantal contracten
1959/1960
1960/1961
1961/1962
1962/1963
1963/1964
1964/1965
1965/1966
1966/1967
1967/1968
1968/1969
1969/1970
1970/1971
1971/1972

69096
65638
63468
61065
56505
51921
49164
45934
43690
43452
41061
37526

verplicht
1970
1971
1972

' 32947
30778
30312

niet verplicht
9118
10403
10193

Bron:BVAB/ASF
Opmerking: in 1970had eenwijziging plaats indewijzevanregistratie.

Puntd. Het aantal actieveverzekerde werknemers inde land-en tuinbouw
Inhet agrarische bedrijf (uitgezonderd hetbloembollenbedrijf)
26weken of
minder dan 26
meer werkzaam
weken werkzaam
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

91186
83913
77267
70724
66074
62808
59641
56389
57368
57713
55212
54573
51093
50305

Bron: BPL/ASF enBPB jaarverslagen

41593
36299
30536
27326
24321
23017
21720
21105
24879
24137
22228
21905
19861
17881

Inhetbloembollenbedrijf

6654
5957
5492
5415
5194
5385
5268
5142
4633
4295
4605
4486
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Punt e. De aantallen vaste mannelijke werknemers volgens verschillende registraties
Meitellingen CBS
1959
1965
1970
1971

BV
AB

Arbeidskrachtentellingen CBS

69096
49164
37526

76068
49870
35139

47932
35299

De cijfers van de BVAB lijken na 1959 vrij goed overeen te komen met de tellingen van het CBS. In feite zijn er wel verschillen. Zo zijn bij de geregistreerde jaarcontracten ook de arbeiders van de loonwerkbedrijven opgenomen
(zowel in 1965 als in 1970 + 3000 personen). Deze arbeidskrachten zijn bij d e
tellingen van het CBS niet opgenomen.

Punt f. Een vergelijking van de aantallen werknemers die meer dan 26 weken
hebben gewerkt (BPL), met de aantallen die meer dan de helft van de
tijd in de landbouw werkzaam waren volgens de arbeidskrachtentellingen
van het CBS
Meer dan de helft van de tijd
werkzaam op het bedrijf (CBS)
1962
1965
1970

Minder dan 26 weken
bijgedragen aan het BPL

59917
47566
34291

707:?A
59641
54572

Het verschil in ontwikkeling in de periode 1965 - 1970 tussen beide tellingen
kan verklaard worden door een wijziging in de registratie bij het BPL. Verklaringen voor het verschil in het niveau kunnen zijn:
a. arbeidskrachten op loonwerkbedrijven en meewerkende zoons in loondienst op
het ouderlijk bedrijf zijn bij de reeks van het CBS niet opgenomen, bij die
van het BPL w e l ;
h. de reeks van het CBS heeft betrekking op personen die meer dan een half jaar
op hetzelfde bedrijf hebben gewerkt, in de reeks van het BPL kunnen ook a r beiders opgenomen zijn die meer dan 26 weken hebben gewerkt, doch op v e r schillende bedrijven;
c. bij het BPL zijn voorts ook werknemers op bosbouwbedrijven, grasdrogerijen,
turfstrooiselfabriekenenz.opgenomen.

Punt g.

Een vergelijking van het arbeidsvolume van vreemde mannelijke arbeidskrachten volgens de arbeidskrachtentellingen (CBS) en volgens het BPL
Arbeidskrachtentelling (aje) (CBS)
loonwerkmet-gezinsarbedrijven
beidskrachten

1965
1966
1967

1968
1969
1970

totaal

57127

5279

62406

40265

5416

45681

Registratie
van het BPL
(manjaren)
58876
55381
57654
58033
55834
54606

'?7'
Ook hier blijken belangrijke verschillen in de ontwikkeling tussen de reeksen.
De veranderde wijze van registreren bij het BPL ishierdebet aan. Voor het v e r schil in niveau gelden dezelfde opmerkingen als onder punt f (uitgzonderd uiteraard de arbeiders op loonwerkbedrijven).
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BIJLAGE 2

De leeftijdsverdelingvande regelmatigwerkzamemannelijke niet-gezinsarbeidskrachtennaarhoofdberoep vanhetbedrijfshoofd
A a n t a l a r b e i d s k r a c h t * en i n

1562

1965

197Ô

Procentuele verde ling in
1962
1965
1970

1 4 - 1 9 j a a r 1)
20 - 22 j a a r
23 + 24 j a a r
25 - 29 j a a r
30 - 39 j a a r
40 - 64 j a a r
65 j . e n o u d e r

3801
1924
1540
3948
7551
13884
1254

2428
1311
1145
2907
5533
10105
828

1351
917
881
1848
3533
6546
493

11,2
5,7
4,5
11,6
22,3
41,0
3,7

10,0
5,4
4,7
12,0
22,8
41,7
3,4

8,7
5,9
5*7
11,9
22,7
42,0
3,1

Totaal

33902

24257

15569

100

100

100

4551
1890
1340
2410
3529
7485
1038

3973
1961
1338
2445
3432
6453
774

2372
1712
1158
1888
2841
4812
452

20,5
8,5
6,0
10,8
15,8
33,7
4,7

19,5
9,6
6,6
12,0
16,8
31,7
3,8

15,6
11,2
7,6
12,4
18,6
31,6
3,0

22233

20376

15235

100

100

100

Hoofdberoep
landbouwer

Hoofdberoep
tuinder
1 4 - - 19 j a a r
20 - 22 j a a r
23 + 24 j a a r
25 - 29 j a a r
30 - 39 j a a r
40 - 64 j a a r
65 j . en o u d e r
Totaal
Bron:CßS-meiteHingen
1)1970: 1 5 - 1 9 jaar.

BIJLAGE 3

Het aantalregelmatigwerkzamemannelijke niet-gezinsarbeidskrachten per provincie (exclusiefminder dan 15uurperweek werkzaam)
Jaar
1959

1965

1967

197Ö

1572

1974

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
N.O.P.
Flevopolders

6921
7022
3120
2883
6901
2528
10004
19319
6752
5692
2382
1685
812

4015
4325
1418
1465
4080
1625
6960
15207
3696
3469
1504
1396
710

3229
3659
1158
1128
3190
1340
6518
13235
2942
3056
1312
1262
830

2233
2765
872
933
2749
1150
5299
11222
2056
2732
1134
1103
991

1953
2428
945
1009
2526
1 194
5145
10763
1539
2995
1343
995
957

1639
2184
905
960
2490
1235
5068
11192
1347
3197
1510
910
1057

Totaal

76068

49870

42859

35139

33791

33689

Bron:CBS-meitellingen.
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