No.

3.26

B E D R I J F S U I T K O M S T E N IN DE L A N D B O U W

Boekjaren 1 9 6 6 / 1 9 6 7 t / m 1 9 6 9 / 1 9 7 0

A*'tCo*
/i>0
.*'

<v —
^
DEN HAAG u>
ze

'j

s

2^SER 1971
^

BiBLIOTHEEX

#

A u g u s t u s 1971

Landbouw-Economisch Instituut
Afd.

Bedrijfseconomisch Onderzoek Landbouw

8o2oi' igU>-<0*°

Inhoud

Blz.

WOORD VOORAF

5

DEEL A BESCHRIJVEND GEDEELTE
HOOFDSTUK I

HOOFDSTUK II

OVERZICHT VAN DE DEELNEMENDE BEDRIJVEN, HUN INDELING EN DE GEBRUIKTE KENGETALLEN
§1. Samenstelling van het boekhoudnet
§2. Standaardbedrijfseenheden (SBE) als c r i t e rium voor bedrijfsgrootte en bedrijfstype
a. Inleiding
b. Historisch overzicht van gebruikte maatstaven voor de produktieomvang
c. Het gebruik van de BE en SBE als maatstaf voor de efficiëntie waarmede de
produktiemiddelen worden toegepast
d. Samenvattende toelichtingophetbegripSBE
e. Gemiddelde bedrijfsresultaten per SBE
in 1969/1970
§3. Indeling naar bedrijfstype, gebied en grootteklasse
§4. Kengetallen voor de bedrijfsuitkomsten
ONTWIKKELINGEN IN BEDRIJFSRESULTATEN
(1966/1967 t / m 1969/1970) EN IN DE BELANGRIJKSTE COMPONENTEN VANKOSTEN EN OPBRENGSTEN (1959/1960 t/m 1969/1970)
§1. De bedrijfsresultaten
§2. De prijzen
§3. De hoeveelheden
§4. Kosten en opbrengsten
§5. Samenvatting van de financiële bedrijfsresultaten

HOOFDSTUK III VERSCHILLEN IN BEDRIJFSRESULTAAT
(1969/1970)
§1. Bedrijfsomvang en bedrijfsuitkomsten
a. Inleiding
b. Bedrijfsomvang en arbeidsproduktiviteit
c. Akkerbouwbedrijven
d. Weidebedrijven
e. Gemengde bedrijven met overwegend
akkerbouw
f. Gemengde bedrijven met overwegend
rundveehouderij
g. Gemengde bedrijven met aanmerkelijke
veredeling

9
9
11
11
14
16
18
20
22
26

29
29
31
35
39
48
50
50
50
50
52
55
58
60
60

INHOUD (vervolg)
h. Samenvatting
§2. Pachtbasis en eigendomsbasis
§3. Onderlinge verschillen in bedrijfsuitkomsten
a. Inleiding
b. Akkerbouwbedrijven
1. Arbeidsproduktiviteit
2. Bedrijfsomvang
3. Opbrengsten
c. Weidebedrijven
1. Arbeidsproduktiviteit
2. Het saldo opbrengsten minus voerkosten
per koe
3. Verschillen in melkproduktie per koe onder invloed van bijkomende voerkosten
4. Melkprijs en vetgehalte
d. Gemengde bedrijven met overwegend
akkerbouw
e. Gemengde bedrijven met overwegend
rundveehouderij
f. Gemengde bedrijven met aanmerkelijke
veredeling

Blz.
61
61
66
66
71
71
74
77
77
77
85
87
87
90
90
92

DEEL B. BEDRIJFSRESULTATEN PER GEBIED EN BEDRIJFSTYPE IN GETALLEN
95
Commentaar en toelichting op kengetallen
96
Staten A. Gemiddelde bedrijfsresultaten van groepenvan bedrijven van 93 SBE en groter
per gebied en bedrijfstype
101
Staten B. Gemiddelde bedrijfsresultaten van groepenvan bedrijven kleiner dan 93SBE per
gebied en bedrijfstype
153
Staten C. Gemiddelde bedrijfsresultaten van groepen bedrijven van verschillende omvang
per bedrijfstype
177
BIJLAGE : I

APPENDLX

Overzicht van door C.B.S. en L.E.I. gepubliceerde
statistieken van bedrijfsuitkomsten
II
Gebiedsindeling van Nederland
ina Opbouw van de kosten van grond en gebouwen op
eigendomsbasis op eigenaarsbedrijven s 93 SBE
(boekjaar 1969/1970)
lub Idem op eigenaarsbedrijven < 93 SBE
(boekjaar 1969/1970)
IV Standaardafwijking van enkele kengetallen
Het verloop van de bedrijfskeuze volgens steekproef, weging en omgangsmaatregelen

188
189
190
191
192

193

Woord vooraf
Dit overzicht van bedrijfsuitkomsten van landbouwbedrijven, bij afkorting BUL genoemd, is het tweede van een nieuwe reeks jaarlijkse publikaties van het L.E.I.
Deze reeks beoogt een beeld te geven van de ontwikkelingenin bedrijfsresultatenvan landbouwbedrijven (excl.tuinbouw) inverschillende gebieden
van Nederland, waarvoor door het L.E.I. boekhoudingen zijn bijgehouden.
Tevens wordt een inzicht gegeven in de factoren, die deze ontwikkeling
bepalen en in enige belangrijke oorzaken van onderlinge verschillen in
bedrijfsresultaat.
Het eerste overzicht, dat in augustus 1970onder no.3.14verscheen had
betrekking op de resultaten van het boekjaar 1968/69 en de drie voorafgaande jaren. In dit overzichtworden de resultatenvanhetboekjaar 1969/
1970 besproken, wederom tegen de achtergrond van de drie voorafgaande
jaren nl. 1966/67 t/m 1968/69. Een lijst van in vroegere jaren door het
C.B.S. en L.E.I. gepubliceerde overzichten van bedrijfsuitkomsten is opgenomen in bijlage I.
Tot 1967 werden de bedrijven nog gekozen in overleg tussen vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven. Sindsdien is geleidelijk overgeschakeld op een systeem volgenswelke de bedrijven willekeurig volgens
een steekproef worden gekozen. Terwijl in het boekjaar 1968/69 het aandeel steekproefbedrijven 72%bedroeg hebben in 1969/70 vrijwel alle
boekhoudingen betrekking opvolgens dit nieuwe systeem gekozen bedrijven.
De opzet van ditwederom door de afdeling Bedrijfseconomisch Onderzoek Landbouw opgestelde overzicht is in grote lijnen gelijk gehouden
aan het voorgaande.
De staten met uitvoerige technische en economische gegevens van naar
bedrijfstype, gebied en bedrijfsomvang ingedeelde groepenvan bedrijven
zijn opgenomen in deel B. Deel A bevat de beschrijvende tekst met toelichting bij deze gegevens.
De wijzigingen in vergelijking met het eerste overzicht hebben voornamelijk betrekking op pogingen om de leesbaarheid te verbeteren.
Met name is getracht het begrip standaardbedrijfseenheden (SBE) nader toe te lichten, daar gebleken is dat velen nog moeilijkheden hebben
met deze maatstaf voor de produktieomvang.
Veel dank is verschuldigd aan alle ondernemers die door hun medewerking aan de bedrijfseconomische boekhouding van hun landbouwbedrijven deze publikatie hebben mogelijk gemaakt.
Nadat door vele medewerkers van de afdeling Bedrijfseconomisch Onderzoek Landbouw het omvangrijke cijfermateriaal verder is bewerkt,
hebbenmet nameN. Bogaerds, i r . C.J. Cleveringa enN.J. Mooy bijgedragen geleverd tot de samenstelling en redactie van dit overzicht.
De Dir< ctev

Den Haag, augustus 1971

(Prof.Dr^.AV'Mâ'ris^

DEE L A

BESCHRIJVEND

GEDEELTE

HOOFDSTUK I

Overzicht van de deelnemende bedrijven, hun indeling en
de gebruikte kengetallen

§ 1. S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b o e k h o u d n e t
De keuze van deelnemende bedrijven voor het boekhoudnet van het
L.E.I. was voor 1966 gericht op de vorming van groepen van bedrijven,
die qua bedrijfstype, bedrijfsomvang, bedrijfsvoering en produktie-omstandigheden representatief werden geacht voor hun gebied. Voor elke
groep werd een zodanig aantal bedrijven gekozen, dat een redelijke betrouwbaarheid van de gemiddelde cijfers per groep werd bereikt.
De bedrijven werden gekozen met inschakeling van regionale keuzecommissies bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven (Landbouwschap) en overheid (Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst). Behalve met
bovengenoemde criteria werd daarbij ook rekening gehouden met de te
verwachten bereidheid en geschiktheid tot medewerking. Ondernemers,
waarvan à priori de bereidheid of de mogelijkheid om aan de administratieve eisen te voldoen sterk werden betwijfeld, werden niet benaderd.
Reeds in 1966 werd op bescheiden schaal begonnen met een geleidelijke ombouw van het keuzesysteem en de samenstelling van het boekhoudnet. In 1967 werd deze ombouw versneld zowel in verband met het
eigen onderzoek als in verband met de eisen van het EEG-informatienet.
De nederlandse bijdrage aan dit net wordt namelijk, voor zover het landbouwbedrijven betreft, geleverd uit het boekhoudnet van het L.E.I.
De bedrijfskeuze is sindsdien volledig gericht op representativiteit
voor de nederlandse landbouw als geheel en niet meer op bepaalde typen,
grootteklassen, grondsoorten, gebieden, etc. en er wordt niet meer gelet
op de kwaliteit van het bedrijf en de doelmatigheid van de bedrijfsvoering.
De belangrijkste eisen, die thans voor deelname aan het boekhoudnet
worden gesteld zijn dat de oppervlakte cultuurgrond minstens 5 ha moet
bedragen en dat het hoofdberoep van het bedrijfshoofd akkerbouwer of
veehouder moet zijn. Bedrijven met overwegend tuinbouw of fruitteelt
zijn dus niet in het boekhoudnet opgenomen. Het voornaamste gevolg van
deze verandering in keuzesysteem is een grotere spreiding in bedrijfsgrootte, produktieomstandigheden, samenstelling van bedrijfsplan en bedrijfsresultaat. Hierdoor is de mogelijkheid tot het onderzoeken van het
verband tussen bepaalde factoren en het bedrijfsresultaat vergroot. De
eventuele vrees dat door deze verandering van keuzesysteem de continuïteit van de gemiddelde cijfers per groep zou worden verbroken blijkt
ongegrond. De voorheen gericht gekozen "representatieve bedrijven" blijken de middenmoot te vormen van de bij de steekproef eveneens opgenomen extreme bedrijven, zodat het gemiddelde niveau van de cijfers per
gebied en bedrijfstype weinig beïnvloed is.

Wel doet zich het bezwaar voor dat de steekproef gericht is op een
groep bedrijven die representatief is voor de gehele nederlandse akkerbouw en veehouderij. Hierdoor behoeven de gekozen bedrijven in een bepaald gebied niet meer alle te behoren tot de voor dat gebied meest r e presentatieve bedrijfstypen. Ook is hun aantal niet steeds voldoende om
betrouwbare gemiddelde resultaten voor afzonderlijke groepen per gebied
te berekenen. Aan dit bezwaar wordt zoveel mogelijk tegemoetgekomen
door naar behoefte de oorspronkelijke steekproef regionaal aante vullen.
Echter ook ten behoeve van het verkrijgen van betrouwbare groepsgemiddelden binnen het oorspronkelijke steekproefnet zijn speciale voorzieningen getroffen. Gebleken is namelijk dat de spreiding in bedrijfsresultaten op akkerbouwbedrijven groter is dan op veehouderijbedrijven en dat
op beide bedrijfstypen de spreiding toeneemt met de bedrijfsoppervlakte.
In verband hiermede wordt voor akkerbouwbedrijven een hoger steekproefpercentage aangehouden dan voor veehouderijbedrijven en neemt het
steekproefpercentage toe naarmate de bedrijfsoppervlakte groter is (tabel 1).
Tabel 1. De gehanteerde steekproefpercentages bij de keuze voor het
boekhoudnet
E E G - b e d r i j f s t y p e 1)
Akkerbouw
Veehouderij

Grootteklasse - ha
5-10
10-20
2 0 - 50
0,84
0,56

0,92
0,62

1,68
1,12

> 50
2,52
1,68

1) De steekproef is gebaseerd op de indeling naar bedrijfstype en bedrijfsgrootte volgens de EEG-classificatie, die gebruikt wordt voor
het EEG-informatienet.
Voor nadere gegevens hieromtrent zij verwezen naar Landbouwcijfers
1971 - blz. 52 tabel 24d.
Voor akkerbouwbedrijven is het steekproefpercentage 1,5 maal zo
groot als dat voor veehouderijbedrijven in dezelfde grootteklasse. Verder
is het steekproefpercentage hoger naarmate de bedrijfsoppervlakte groter is. Het steekproefpercentage van de klasse 10 - 20 ha is 1,1 maal dat
van 5 - 1 0 ha; van de klasse van 20 - 50 ha 2 maal en van de bedrijven
van 50 ha en groter 3 maal dat van 5 - 1 0 ha. Met de stratificatie naar bedrijfsgrootte is tevens bereikt dat het aantal boekhoudingen per grootteklasse meer in overeenstemming is met het aandeel in de nationale produktie.
Bij de weergave van de gemiddelde bedrijfsuitkomsten is de invloed
van de ongelijke steekproefpercentages weer ongedaan gemaakt door elk
bedrijf een gewicht te geven, dat overeenkomt met het aantal bedrijven,
dat het landelijk gezien vertegenwoordigt.
Verdere beschouwingen over het verloop van de bedrijfskeuze volgens
steekproef, de toegepaste weging en de overgangsmaatregelen in verband
met de wijziging van de documentatiebasis zijn opgenomen in een Appendix bij deze publikatie (blz.193t/m blz.197).
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Als resultaat van het hlervoren geschetste keuzesysteem werden in
1969/70 gegevens van 1031 bedrijven verwerkt, waarvan 90%volgens een
steekproef gekozen werden en slechts 10% afkomstig waren van de volgens
de vroegere procedure gekozen bedrijven. Het percentage steekproefbedrijven in 1968/69 en 1967/68 bedroeg respectievelijk 73 en 57%.
Gegevens van voor speciale onderzoekdoeleinden in administratie genomen bedrijven zijn niet in dit overzicht verwerkt. Hierover wordt door
het L.E.I. in andere publikaties verslag uitgebracht.
§ 2 . S t a n d a a r d b e d r i j fs e e n h e d e n ( S B E ) a l s c r i t e r i u m
v o o r b e d r i j f s g r o o t t e en b e d r i j f s t y p e
a. Inleiding
In de BUL speelt het begrip SBE een grote rol. Zowel de indeling naar
bedrijfsomvang als de indeling in bedrijfstypen, gebaseerd op de relatieve
omvang van de bedrijfsonderdelen, is met behulp van SBE gemaakt, t e r wijl ook een aantal kengetallen is uitgedrukt per SBE.
Alvorens de indeling der bedrijven te bespreken, lijkt het daarom gewenst eerst het begrip SBE nader toe te lichten, te meer daar gebleken is
dat voor velen het gebruik van deze maatstaf voor de produktieomvang
nog moeilijkheden geeft.
Daar in dit overzicht ook nog het begrip bewerkingseenheden (BE)
wordt gehanteerd, zal deze aan de SBE verwante maatstaf voor de produktieomvang tegelijk worden besproken.
Bij het zoeken naar een maatstaf voor de omvang van een bedrijf of
van een bedrijfsonderdeel zou men in de eerste plaats kunnen denken aan
de hoeveelheid voortgebrachte Produkten (kg, liters, enz.). Hieraan zijn
drie bezwaren verbonden en wel in de eerste plaats dat de stoffelijke produktie per ha en/of per dier vrij sterk kan variëren onder invloed van
jaarlijkse verschillen in produktieomstandigheden, die niet of slechts ten
dele door de ondernemer zijn te beheersen, zoals b.v. de klimaatomstandigheden of besmettelijke ziekten. Wij wensen echter een structurele
maatstaf voor de produktieomvang, die onafhankelijk is van toevallig variërende produktieomstandigheden.
Aan deze wens zou kunnen worden voldaan door met genormaliseerde
stoffelijke opbrengsten per ha en per dier te werken,maar dan geldt als
tweede bezwaar dat hoeveelheden van ongelijksoortige produkten, die op
één bedrijf worden voortgebracht niet bij elkaar kunnen worden opgeteld.
Dit geldt niet alleen voor Produkten van verschillende bedrijfsonderdelen
(b.v. die van akkerbouw en veehouderij) maar ook voor die produkten van
bepaalde bedrijfsonderdelen, welke tijdens het produktieproces onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden, zoals b.v. graankorrel en stro of melk
en omzet en aanwas.
Aan dit tweede bezwaar zou tegemoet gekomen kunnen worden door de
hoeveelheden van ongelijksoortige produkten onder één noemer te brengen b.v. door deze in hun geldswaarde uit te drukken. De aldus verkregen
totale bruto-opbrengst in geld per bedrijfsonderdeel en per bedrijf, die
overigens o.a. in de Verenigde Staten veelvuldig als maatstaf voor depro11

duktieomvang van landbouwbedrijven wordt gebruikt, varieert echter niet
alleen onder invloed van de wisselende stoffelijke opbrengsten, maar tevens onder invloed van de in nog geringere mate door de ondernemer te
beïnvloeden prijsschommelingen. Een mogelijke oplossing van dit laatste
probleem zou kunnen zijn om niet alleen met genormaliseerde stoffelijke
opbrengsten per ha en per dier, maar ook met constante prijzen per eenheid produkt te werken. Het gevolg zou echter zijn dat bij sterke veranderingen in de onderlinge prijsverhoudingen tussen de afzonderlijke Produkten de economische betekenis van de produktieomvang na enkele jaren
sterk zou kunnen gaan afwijken van de gehanteerde normatieve technische
maatstaf voor de produktieomvang.
Er is echter nog een derde bezwaar verbonden aan het gebruik van de
hoeveelheid voortgebrachte produkten of van de bruto-opbrengst in geld
als maatstaf voor de omvang van een bedrijf of een bedrijfsonderdeel.
Het produktieproces op een landbouwbedrijf en in het algemeen op elke
onderneming berust namelijk in de eerste plaats op een gecombineerde
inzet van bepaalde hoeveelheden van de zogenaamde primaire produktiefactoren grond, arbeid en kapitaal waarover de ondernemer de beschikking heeft. Daarnaast kan de ondernemer tevens gebruik maken van produktiemiddelen, die als intermediaire eindprodukten op andere ondernemingen zijn voortgebracht met behulp van de aan die ondernemingen ter
beschikkingstaande primaire produktiefactoren. Voorbeelden van dergelijke intermediaire eindprodukten, die op een landbouwbedrijf worden gebruikt zijn b.v. landbouwwerktuigen, aangekocht veevoerenkunstmeststoffen. De economische betekenis van de produktieomvang van een landbouwbedrijf berust nu op de bijdrage die deze onderneming levert aan het
totale nationale produkt met behulp van de primaire produktiefactoren of
met andere woorden op de waarde die het landbouwbedrijf toevoegt aan
de waarde der intermediaire eindprodukten, welke door andere ondernemingen worden toegeleverd aan dit landbouwbedrijf.
Deze toegevoegde waarde kan worden berekend door van de bruto-opbrengst van een landbouwbedrijf de kosten van de toegeleverde intermediaire eindprodukten, de zogenaamde non-factorkosten, af te trekken. Het
verschil, de toegevoegde waarde wordt ook wel de netto-opbrengst, de
factoropbrengst of het factorinkomen genoemd. Het is een netto-opbrengst omdat de zogenaamde non-factorkosten, voortvloeiende uit het gebruik van intermediaire eindprodukten van andere ondernemingen, op de
bruto-opbrengst in mindering zijn gebracht. Het is een factoropbrengst
omdat het eenmaatstaf is voor de produktie die door de primaire produktiefactoren van het eigen bedrijf is voortgebracht en het is tenslotte een
factorinkomen, omdat het de beloning aangeeft, die de primaire produktiefactoren voor deze prestatie hebben gekregen (zie figuurlb.blz.13).
Indien dus als maatstaf voor de produktieomvang van een landbouwbedrijf of van een bedrijfsonderdeel de hoeveelheid voortgebrachte produkten of de opbrengst in geld zou worden gebruikt, zou in verband met de
economische betekenis van deze produktie de voorkeur gegeven moeten
worden aan de netto-opbrengst of toegevoegde waarde. Aan het gebruik
van deze maatstaf zijn echter dezelfde bezwaren verbonden als hierboven
zijn besproken met betrekking tot de bruto-opbrengst.
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Figuur 1. Bewerklngsinkomen en factorkosten
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Mede in verband met bovengenoemde bezwaren is men op de gedachte
gekomen in plaats van de stoffelijke of geldelijke hoeveelheid van de
voortgebrachte produktie de hoeveelheid aangewende produktiemiddelen
als maatstaf voor de omvang van een bedrijfsonderdeel of bedrijf te kiezen. In het algemeen heeft de hoeveelheid produktiemiddelen, vooral van
een landbouwbedrijf, een veel stabieler karakter dan de hoeveelheid voortgebrachte produkten of de opbrengst in geld en is daarom geschikter als
criterium voor een structurele eigenschap als de bedrijfsomvang.
b. Historisch overzicht van gebruikte maatstaven voor de produktieomvang
Tegen bovenstaande achtergrond moet men het reeds vanouds bekende
gebruik van de hoeveelheid beschikbare grond, de bedrijfsoppervlakte in
ha, als maatstaf voor de omvang van een bedrijf zien en de verhouding
van de oppervlakte bouwland: grasland als criterium voor het bedrijfstype.
Grond is echter slechts één der drie zogenaamde primaire produktiefactoren grond, arbeid en kapitaal, die in combinatie met elkaar het p r o duktieproces mogelijk maken. Het is met name de opkomst van de "grondloze" veredelingsproduktie geweest, die de aanleiding vormde tot het zoeken naar een meer algemene maatstaf, die ook betrekking had op de niet
aan de grond van het eigen bedrijf gebonden bedrijfsonderdelen.
Het is niet toevallig dat men aanvankelijk (+ 1950) bij de uitwerking
van deze gedachtengang de hoeveelheid handenarbeid als maatstaf voorde
omvang van de bedrijfsonderdelen en van het gehele bedrijf heeft gekozen,
daar het landbouwbedrijf in de eerste naoorlogse jaren nog een sterk ambachtelijk karakter had en de hoeveelheid beschikbare arbeid naast die
van grond sterk bepalend was voor de voort te brengen hoeveelheid Produkt.
Op grond van soortgelijke motieven als hierboven reeds bij de opbrengsten zijn besproken, gebruikte men niet het werkelijk aantal bestede
arbeidsuren als maatstaf voor de omvang, maar de hoeveelheid arbeid
die onder genormaliseerde omstandigheden ten aanzien van oppervlakte,
verkaveling, aantal dieren, gebouweninrichting, enz. bij een doelmatige
bedrijfsvoering voor de teelt van elk gewas en elke diersoort per eenheid
nodig werd geacht. Deze genormaliseerde arbeidsbehoefte per ha en per
dier werd het aantal "standaarduren" genoemd.
Door vermenigvuldiging van het op een bedrijf aanwezige aantal ha's
per gewas en het aantal dieren per soort met het voor elke eenheid vastgestelde aantal "standaarduren" verkreeg men het totaalaantal standaarduren per bedrijfsonderdeel en, na optelling, per bedrijf als maatstaf voor
de omvang.
Dit begrip standaarduren bleek echter geen bijzonder gelukkige greep
te zijn, want juist in de jaren vijftig verloor deze maatstaf snel zijn
standvastigheid wegens de sterk toenemende arbeidsproduktiviteit onder
invloed van de sterke loonstijgingen en de ontwikkeling en toepassing van
nieuwe arbeidsbesparende produktiemiddelen. Vooral omdat het tempo
waarin de arbeidsproduktiviteit in de afzonderlijke bedrijfsonderdelen
steeg, verschillend was, werd de onderlinge verhouding tussen de omvang
14

van de bedrijfsonderdelen bij toepassing van de "standaarduren" scheef
getrokken.
Om aan dit bezwaar tegemoet te komen werd in 1958 als nieuwe maatstaf voor de omvang het begrip "bewerkingseenheden" (BE) geïntroduceerd, waarbij behalve met de benodigde hoeveelheid arbeid ook rekening
werd gehouden met het gebruik van werktuigen, machines en de diensten
van een loonwerker. De totale hoeveelheid van arbeid en arbeidsbesparende produktiemiddelen is minder aan verandering onderhevig dan het
aantal uren handenarbeid alleen, daar zij elkaar onderling vervangen.
Evenals voor de sommering van ongelijksoortige Produkten is het ook
voor het bij elkaar optellen van hoeveelheden arbeid en arbeidsbesparende produktiemiddelen noodzakelijk deze hoeveelheden onder êên noemer
te brengen en uit te drukken in hun geldswaarde en wel, ter wille van de
vergelijkbaarheid tussen verschillende jaren, in constante prijzen.
Zo is voor het vaststellen van het aantal BE per produkt nagegaan,
welk bedrag aan bewerkingskosten (kosten voor arbeid, werktuigen en
werk door derden) bij een doelmatig produktieproces en bij het prijspeil
in het jaar 1958 noodzakelijk was voor de voortbrenging van één ha van
elk gewas en voor één dier van elke diersoort. Door deze totale bewerkingskosten per ha per dier te delen door 8 is het aantal BE per ha enper
dier verkregen (zie tabel 29, blz.97 ).
De produktieomvang van een bedrijfsonderdeel (produktierichting) en
van het gehele bedrijf laat zich nu berekenen door het aantal ha en dieren
met de desbetreffende normen te vermenigvuldigen en de uitkomsten bij
elkaar op te tellen.
Voor de beoordeling van de produktieomvang van het gehele bedrijf,
van de produktieomvang der afzonderlijke bedrijfsonderdelen (produktierichtingen) en van de produktie-efficientie is inmiddels overgeschakeld
op een andere maatstaf, de standaardbedrijfseenheden (SBE) die een l o gische voortzetting vormen van de hierboven besproken BE.
Het principe, dat aan de SBE ten grondslag ligt is precies hetzelfde als
bij de BE, de uitwerking is alleen anders omdat bij de SBE niet zoals bij
de BE de normatieve bewerkingsbehoefte als maatstaf is genomen, maar
de normatieve behoefte aan de primaire produktiefactoren grond, arbeid
en kapitaal. Voor het berekenen van het aantal SBE per ha en per dier is
namelijk nagegaan hoeveel kosten voor arbeid, grond (nettopacht) en kapitaal (rente) per ha gewas en per dier van elke diersoort nodig geacht
werden bij een doelmatige bedrijfsvoering en het prijspeil in 1968. Deze
normatief berekende zogenaamde factorkosten, gedeeld door 200 geven
het aantal SBE per ha en per dier aan (zie tabel 29). 1)
Het aantal SBE is dus een meeromvattende maatstaf voor 4e produktieomvang dan het aantal standaarduren en het aantal BE omdat de SBE geen
betrekking heeft op uitsluitend de hoeveelheid handenarbeid respectieve1) De gehanteerde deler - 200 - is gekozen op grond van administratieftechnische overwegingen en rekening houdende met de omstandigheid,
dat bij de verhoudingen van 1968 op deze basis 100 SBE per volwaardige arbeidskracht een doelmatige produktieomvang betekende, waarbij een rendabele bedrijfsexploitatie mogelijk was.
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lijk de hoeveelheid produktiemiddelen in de bewerkingssector, maar op
alle drie zogenaamde primaire produktiefactoren, die in combinatie het
produküeproces op een (landbouw)bedrijf mogelijk maken.
De verschillen in onderlinge verhouding tussen het aantal BEen SBE
per ha van het desbetreffende gewas en per dier van dezelfde diersoort
worden dan ook alleen veroorzaakt door de verschillen in kostencomponenten waarmee deze normen zijn samengesteld (zie fig. 1). Zo zijn in de
BE wel en in de SBE niet de kosten voor afschrijving en onderhoudwerktuigen en de kosten voor werk door derden opgenomen, terwijl omgekeerd
in de SBE wel en in de BE niet de rentekosten voor levende inventaris
(incl. gewassen) en de kosten voor grond en gebouwen zijn opgenomen.
Zo bedraagt het aantal BE per SBE b.v. bij akkerbouwgewassen ongeveer 30 en bij de veredeling in het algemeen ongeveer 20 (tabel 20). De
verklaring is, dat akkerbouwgewassen ten opzichte van veredeling relatief hoge kosten voor afschrijving en onderhoud werktuigen en voor werk
door derden hebben, relatief lage rentekosten voor levende inventaris en
relatief lage kosten voor grond en gebouwen (de kosten voor grond zijn op
pachtbasis berekend en de kosten van nieuwe gebouwen voor de veredeling zijn relatief hoog gewaardeerd).
De relatief zeer hoge kapitaalkosten bij fokzeugen komen tot uitdrukking in een relatief zeer laag aantal BE per SBE (10). Het hoge quotiënt
(30) bij slachtkuikens berust op de snelle technische ontwikkeling in deze
produktietak, waardoor bij het vaststellen van de SBE-norm in 1968 aanmerkelijk lagere arbeidskosten in rekening zijn gebracht dan bij de BEnorm tien jaar eerder.
Het gebruik van de SBE als maatstaf van de produktieomvang van een
landbouwbedrijf of een bedrijfsonderdeel sluit dus nauw aan bij de nettoopbrengst of toegevoegde waarde, die de meest in aanmerking komende
maatstaf zou zijn, wanneer de geldelijke opbrengst als criterium voor de
produktieomvang zou worden toegepast.
Bij het gebruik van de SBE worden enerzijds de bezwaren, die aan een
kengetal met betrekking tot de opbrengst zijn verbonden, vermeden t e r wijl anderzijds het voordeel wordt bereikt, dat, in tegenstelling tot ha's
grond,standaarduren en BE, de SBE betrekking heeft op alle drie primaire produktiefactoren, die de inkomensvormende kracht van de onderneming en zijn potentiële vermogen tot bijdrage aan het nationale produkt in
de vorm van een netto-opbrengst bepalen.
c. Het gebruik van de BE en SBE als maatstaf voor de efficiëntie waarmede de produktiemiddelen worden toegepast
In het voorgaande is besproken, dat het aanbeveling verdient bij de toepassing van BE en SBE als maatstaf voor de produktieomvang niet uit te
gaan van het werkelijke verbruik van de produktiemiddelen, maar van de
behoefte aan deze produktiemiddelen onder genormaliseerde omstandigheden bij een doelmatige toepassing.
Het hanteren van deze normatieve behoefte in vergelijking met het
werkelijke verbruik op de afzonderlijke bedrijven heeft twee voordelen.
In de eerste plaats is hierdoor bij bedrijfsvergelijking de aldus berekende produktieomvang onafhankelijk van de efficiëntie waarmede deze
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produktiemiddelen worden aangewend. Wij tellen immers ha's van verschillende gewassen en aantallen verschillende diersoorten bij elkaar op
en het resultaat is onafhankelijk van de hoeveelheden produktiemiddelen
die werkelijk ter beschikking staan en die mogelijk gedeeltelijk geen bijdrage leveren tot een economische produktie.
Anderzijds wordt het juist hierdoor mogelijk de efficiëntie waarmede
deze produktiemiddelen op de afzonderlijke bedrijven zijn benut te meten
door de werkelijk gemaakte kosten te vergelijken met de kosten, die volgens de norm noodzakelijk worden geacht. Een afwijking van de norm
geeft weliswaar geen enkele informatie over de oorzaken van dit verschil.
Enerzijds kan een afwijking onvermijdelijk en zeer verklaarbaar zijn op
grond van afwijkende, voor het bedrijf gegeven omstandigheden met betrekking tot verkaveling, gebouweninrichting, grondsoort, enz., waarmede
bij het vaststellen van de normatieve behoefte geen rekening is gehouden.
Anderzijds wijzen afwijkingen bij gelijke gegeven omstandigheden op verschillen in efficiëntie onder invloed van het door de ondernemer gevoerde
beleid.
Zo fungeert b.v. bij relatief hoge bewerkingskosten per BE op een individueel bedrijf dit kengetal als een rood waarschuwingslichtje, waaruit
blijkt dat het raadzaam is om na te gaan in hoeverre e r mogelijkheden
zijn om de efficiëntie in de bewerkingssector op te voeren. Wanneer blijkt
dat bij indeling der bedrijven in groepen op basis van het aantal BE per
bedrijf de gemiddelde bewerkingskosten per BE per groep toenemen naarmate de bedrijfsomvang kleiner is dan volgt hieruit dat gemiddeld de efficiëntie in de bewerkingssector toeneemt naarmate de bedrijven groter
zijn.
Het zou de voorkeur verdienen de efficiëntie in de bewerkingssector
per bedrijfsonderdeel (produktierichting) te kunnen meten. Hiervoor zou
het echter noodzakelijk zijn om behalve de kosten voor loonwerk ook de
berekende arbeidskosten van de boer en zijn gezinsleden en de betaalde
lonen van eventuele arbeidskrachten in loondienst alsmede de kosten van
machines en werktuigen te splitsen en toe te rekenen aan de verschillende
Produkten. Een dergelijke splitsing blijkt niet alleen voor "gemengde bedrijven" in het gangbare spraakgebruik (akkerbouw + rundveehouderij +
veredeling) moeilijk uitvoerbaar te zijn, maar ook voor akkerbouwbedrijven, die in dit opzicht wegens hun gevarieerd bouwplan in wezen ook gemengde bedrijven zijn. Zelfs op het gespecialiseerde melkveehouderijbedrijf hebben wij reeds met twee Produkten te maken, nl. melk en "omzet
en aanwas" die onlosmakelijk in één produktieproces aan elkaar zijn gebonden. Bij de berekening van de kostprijs van de melk geeft deze "gemengde" produktie reeds aanleiding tot de arbitraire beslissing, dat de
kosten, die vereist zijn voor de voortbrenging van "omzet en aanwas"geacht worden gelijk te zijn aan de geldelijke opbrengst van dit gedeelte der
produktie. Dit geeft aanleiding tot de vreemde situatie, dat de kostprijs
van de melk lager wordt berekend naarmate de vleesprijzen hoger zijn,
ook als de hoeveelheden produktiemiddelen en Produkten en alle overige
prijzen gelijk gebleven zijn.
Zo voorziet de norm BE dus niet alleen in een behoefte om bij een gevarieerd produktieplan de produktieomvang te berekenen, maar tevens
om bij gemeenschappelijke toepassing van dezelfde produktiemiddelen
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voor verschillende produkten de efficiëntie te meten, waarmede deze produktiemiddelen zijn gebruikt.
Met behulp van de BE is eveneens een indruk te verkrijgen van de verhouding tussen enerzijds het saldo van de werkelijke bruto-opbrengsten
minus de werkelijke niet-bewerkingskosten (o.a. grond + gebouwen, meststoffen, veevoer en overige kosten) en anderzijds de normatieve bewerkingskosten, het zogenaamde bewerkingsinkomen, ook wel bewerkingsopbrengst genoemd per BE (zie fig.la). Dit kengetal zal grotere waarden bereiken naarmate per BE de bruto-opbrengsten hoger zijn en geringere
hoeveelheden grond, veevoer, meststoffen enz. zijn verbruikt en geeft
hierdoor dus een indruk van de efficiëntie waarmede laatstgenoemde produktiemiddelen zijn gebruikt.
Het is echter vooral in verband met de waardevolle informatie die het
kengetal (werkelijke) bewerkingskosten per (normatieve) bewerkingseenheld met betrekking tot de efficiëntie in de bewerkingssector geeft, dat in
de BUL het begrip BE nog wordt gehanteerd.
Evenals bij toepassing van de BE-norm kan ook de SBE-norm behalve
voor het berekenen van de normatieve produktieomvang der afzonderlijke
produktierichtingen en die van het gehele bedrijf tevens doelmatig gehanteerd worden voor het berekenen van kengetallen als maatstaf voor de efficiëntie. Zo worden in dit overzicht naar analogie van de bewerkingskosten per BE de (werkelijke) factorkosten per (genormaliseerde) SBE vermeld. Dit kengetal geeft dus een indruk van de efficiëntie waarmede grond,
arbeid en kapitaal zijn gebruikt. De tegenhanger van het kengetal bewerkingsinkomen (opbrengst) per BE wordt gevormd door de factoropbrengst
of factorinkomen per SBE als maatstaf voor het saldo bruto-opbrengst
minus niet-factorkosten in relatie tot de factorkosten.
d. Samenvattende toelichting op het begrip SBE
Het bezwaar dat het begrip SBE als maatstaf voor de produktieomvang
van een landbouwbedrijf en voor de efficiëntie waarmede de primaire produktiefactoren worden toegepast de praktijk minder duidelijk aanspreekt
dan b.v. de oppervlakte in ha of het aantal standaarduren mag o.i. geen
belemmering vormen te proberen dit begrip ingang te doen vinden.
Daarom is getracht in het voorgaande uiteen te zetten hoe dit begrip
historisch is ontstaan en zal thans in een korte samenvatting gepoogd
worden aan te geven hoe dit begrip op begrijpelijke wijze aan praktische
landbouwers kan worden toegelicht.
De voortbrenging van produkten door elke (landbouw)ondernemingheeft
plaats door de gecombineerde toepassing van de zogenaamde drie p r i maire produktiefactoren grond, arbeid en kapitaal. De totale hoeveelheid
van deze drie produktiefactoren kan als maatstaf voor de omvang vaneen
bedrijfsonderdeel of van de gehele onderneming dienen. Het is een vollediger en dus betere maatstaf voor de omvang dan de bedrijfsoppervlakte
in ha, de arbeidsbehoefte in uren (standaarduren) of de bewerkingsbehoefte (arbeid, werktuigen en werk door derden) uitgedrukt in bewerkingseenheden omdat deze slechts betrekking hebben op een gedeelte der aangewende produktiefactoren.
Om de hoeveelheden van de drie primaire produktiefactoren bij elkaar
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op te kunnen tellen moeten deze worden uitgedrukt in geld, d.w.z. in de
kosten, waarmede hun toepassing gepaard gaat. Deze zogenaamde factorkosten kunnen worden opgevat als het produkt van het aantal aangewende
eenheden van deze produktiefactoren (ha's, uren en aantal f. 100,- vermogen) en hun prijs (netto-pacht, uurloon respectievelijk rentevoet).
Opdat de maatstaf voor de hoeveelheid aangewende produktiefactoren
niet verandert onder invloed van de jaarlijks wisselende prijzen van deze
produktiefactoren, berekenen wij de factorkosten met behulp van constante prijzen. De huidige gehanteerde maatstaf is gebaseerd op het prijsniveau in het jaar 1968.
Opdat de maatstaf voor de hoeveelheid aangewende produktiefactoren
niet wordt beïnvloed door de efficiëntie waarmede deze produktiefactoren
op verschillende bedrijven worden benut, baseren wij deze op de factorkosten, die in het jaar 1968 onder genormaliseerde omstandigheden bij
een doelmatig geachte bedrijfsvoering voor de teelt van elk gewas per ha
en voor de teelt van elke diersoort per dier nodig werden geacht.
Deze maatstaf, zijnde de produktiekosten van grond, arbeid en kapitaal
per ha en per dier, onder genormaliseerde omstandigheden bij een doelmatige bedrijfsvoering en het prijspeil in 1968, gedeeld door 200, noemen
wij "standaardbedrijfseenheden" (SBE). Wanneer het aantal SBE per ha
granen op 3 is gesteld dan betekent dit dus dat de factorkosten per ha
graan in 1968 bij een doelmatige bedrijfsvoering onder genormaliseerde
omstandigheden t.a.v. bijvoorbeeld grondsoort, oppervlakte, verkaveling
3 x 200 = f. 600,- bedroegen.
Door nu voor een willekeurig bedrijf in een willekeurig jaar het aantal
ha's van elk gewas en het aantal dieren van elke diersoort met het aantal
vastgestelde SBE per ha, respectievelijk per dier (zie tabel 29) te vermenigvuldigen, vormen de aldus berekende aantallen SBE per gewas en
per diersoort een maatstaf voor de omvang van deze bedrijfsonderdelen.
Bij elkaar opgeteld is het aantal SBE per bedrijf een maatstaf voor de
omvang van het gehele bedrijf. Dit totaal aantal SBE brengt nl. tot uitdrukking hoeveel grond, arbeid en kapitaal e r onder genormaliseerde omstandigheden bij een doelmatige bedrijfsvoering nodig zou zijn geweest
om op dit bedrijf aanwezige oppervlakte gewassen en aanwezige aantal
dieren te kunnen telen.
Door het totaal aantal SBE per bedrijf op 100 te stellen en de aantallen SBE per bedrijfsonderdeel in procenten uit te drukken, kunnen de
bedrijven ingedeeld worden naar bedrijfstype. In deze publikatie zijn de
volgende bedrijfsonderdelen onderscheiden: akkerbouw, rundveehouderij,
veredeling (varkens, pluimvee) en overige produkten (zie tabel 3,blz.22).
Behalve als maatstaf voor de bedrijfsomvang kan het aantal SBE van
een bedrijf ook dienen voor de berekening van het kengetal (werkelijke)
"factorkosten per SBE", dat bij bedrijfsvergelijking een inzicht kan geven
in de relatieve efficiëntie, waarmede de drie primaire produktiefactoren
zijn benut. Het aantal SBE van een bedrijf x 200 geeft immers aan hoeveel de factorkosten op dit bedrijf zouden hebben bedragen onder genormaliseerde omstandigheden bij een doelmatige bedrijfsvoering in het jaar
1968. Naarmate op een bepaald bedrijf de werkelijke factorkosten per
SBE hoger zijn dan op een ander bedrijf kan geconcludeerd worden, datop
het eerste bedrijf per ha en per dier naar verhouding in totaal meer
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grond, arbeidenkapitaal nodigzijngeweest danoplaatstgenoemd bedrijf,
d.w.z.datopheteerste bedrijf naarverhoudingminderefficiënt i s geproduceerd.
Het aantal SBE van een bedrijf kan eveneens dienen voorde berekening van het kengetal (werkelijke) "factoropbrengst per SBE" dat bij bedrijfsvergelijking een inzicht kan geven in de relatieve efficiëntie waarmede de aangewende hoeveelheden niet-primaire produktiefactoren,tot uitdrukking komend in de niet-factorkosten, zijn benut.
De factoropbrengst i s enerzijds de som van de factorkosten en het netto-overschot en anderzijds Jjet verschil tussen de bruto-opbrengst en de
niet-factorkosten (zie fig.lb)JDit kengetal zal dus des te groter zijn naarmate per genormaliseerde eenheid primaire produktiefactor (SBE) hogere
bruto-opbrengsten zijnverkregen (onder invloedvan hogere stoffelijke opbrengsten per ha en per dier en/of hogere prijzen per eenheid produkt) en
geringere niet-factorkosten (voor o.a. veevoer, meststoffen, werktuigen en
gebouwen) zijn gemaakt. Dit kengetal is dus nauwverwant aan de eveneens
berekende kengetallen opbrengst minusvoerkosten per melkkoe en opbrengst minusvoerkosten per omgerekendvarken, maar meer omvattend
omdat het betrekking heeft enerzijds op alle bedrijfsonderdelen te zamen
en anderzijds, behalve opveevoer, op alle overige produktiemiddelen die
niet direetvan het eigen bedrijf afkomstig zijn.
Andere in deze publikatie gebruikte kengetallen zijn eenmaatstaf voor
de produktieomvang per arbeidskracht of arbeidsproduktiviteit (aantal
SBE pervolwaardige arbeidskracht),voor de produktieomvang per ha (aantal SBE per ha cultuurgrond) en voor de intensiviteitvan het grondgebruik
(aantal SBE grondgebonden produktie per ha).
e. Gemiddelde bedrijfsresultaten per SBE in 1969/1970
Tabel 2. Gemiddelde factoropbrengsten, factorkosten en netto-overschot
per SBE per bedrijfstype en grootteklasse (1969/1970)
Fact.opbr.
per SBE

Fact.kosten 1)
per SBE

Netto-ov.
per SBE

Bedrijven > 93 SBE
Akkerbouw
Weide
Gemengd, overw. akkerbouw
Gemengd, overw. rundveen.
Gemengd, met aanmerk,vered.

363
259
293
269
301

237
284
274
286
261

126
- 25
19
- 17
40

Bedrijven < 93 SBE
Weide
Gemengd, overw. rundveeh.
Gemengd,met aanmerk,vered.

266
251
294

373
386
318

-107
-135
- 24

1) De factorkosten in deze tabel zijn berekend op basis van pacht en bevatten geen beloning voor de bedrijfsleiding.
Zoals uit tabel 2 blijkt, stemden de gemiddelde factorkosten per SBE
voordeverschillende bedrijfstypen per grootteklasse in1969/70 landelijk
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gezien redelijk goed overeen. Dit betekent dat de werkelijk gemaakte kosten voor grond, arbeid en kapitaal in dat boekjaar op alle bedrijven binnen
een bepaald traject van de produktieomvang relatief ongeveer even hoog
waren ten opzichte van de behoefte aan deze primaire produktiefactoren,
die bij het bepalen van de SBE-normen hiervoor werd vastgesteld, onafhankelijk van het feit of deze produktiefactoren zijn benut voor het telen
van akkerbouwgewassen of voor het telen van verschillende diersoorten.
De relatief gunstige produktieëfficiëntie, tot uiting komende in relatief lage factorkosten per SBE op akkerbouwbedrijven en, in geringere mate op
gemengde bedrijven met aanmerkelijke veredeling, in vergelijking met
die op de andere bedrijfstypen kan zowel berusten op een efficiëntere benutting van grond, arbeid en kapitaal als ook op hantering van relatief
minder straffe normen voor de teelt van akkerbouwgewassen, varkens en
kippen in vergelijking met die voor rundvee. Een derde mogelijkheid is
dat de SBE-normen in 1968 wel gelijkwaardig voor de verschillende p r o duktierichtingen werden vastgesteld, maar dat de produktieëfficiëntie
sindsdien sneller in de akkerbouw en veredeling is toegenomen dan in de
rundveehouderij. Wanneer zich een dergelijke ontwikkeling in de komende
jaren zou aftekenen zal dit aanleiding kunnen geven de SBE-normen te
herzien.
In tegenstelling tot de kleine verschillen in factorkosten per SBE tussen de verschillende bedrijfstypen per grootteklasse, waren de verschillen in factorkosten per SBE tussen de beide grootteklassen per bedrijfstype zeer groot. Hieruit mag duidelijk geconcludeerd worden, dat de efficiëntie ten aanzien van het gebruik van grond, arbeid en kapitaal gezamenlijk op de grotere bedrijven aanmerkelijk gunstiger was dan op de
kleinere bedrijven.
In tegenstellingtothetboekjaar 1968/69varieerdenin 1969/70 de factoropbrengsten per SBE voor de verschillende bedrijfstypen sterk. Landelijk
gezien was de factoropbrengst per SBE in 1969/70 gemiddeld slechts
f. 20,- hoger dan in 1968/69 (f. 280,- resp. f. 260,-), maar de spreiding
tussen de bedrijfstypen was in 1969/70 veel groter. Met name de akkerbouwbedrijven en de gemengde bedrijven met aanmerkelijke veredeling
onderscheidden zich door hoge opbrengsten. Dit kan veroorzaakt zijn zowel door hoge kg-opbrengsten per ha en per dier als door hoge prijzen
per kg. Zoals uit de nadere analyse der bedrijfsresultaten zal blijken berust de verklaring voornamelijk op relatief zeer hoge aardappelprijzen en
in mindere mate die van suikerbieten en varkensvlees.
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§ 3 . I n d e l i n g n a a r b e d r i j fs t y p e , g e b i e d e n g r o o t t e klasse
De BUL beoogt op basis van gemiddelde cijfers van groepen bedrijven
een naar bedrijfstype, gebied en bedrijfsgrootte gedifferentieerd beeld te
leveren van de ontwikkeling in bedrijfsvoering en bedrijfsuitkomsten.
Een belangrijk probleem is dan ook de indeling van de bedrijven in
groepen op grond van type, ligging en grootte. Het is hierbij onvermijdelijk dat een keuze wordt gedaan binnen het raam van de beperkte mogelijkheden. De mogelijkheden zijn enerzijds beperkt door de omvang en samenstelling van het boekhoudnet en anderzijds door minimum eisen ten
aanzien van het aantal bedrijven per groep. Naarmate het aantal bedrijven per groep kleiner is, neemt namelijk de betrouwbaarheid van de
groepsgemiddelden af. Hierdoor zou een eventuele winst aan inzicht door
verdergaande indeling van de bedrijven gemakkelijk weer verloren gaan
door afnemende betrouwbaarheid van de groepsgemiddelden. In de bedrijfsuitkomstenstatistiek is gestreefd naar een minimum aantal van 40
bedrijven per groep, waarbij op grond van de ervaringen een redelijke
mate van betrouwbaarheid mag worden verwacht.
Bij de afweging van de verschillende indelingsmogelijkheden is bij de
weergave van de bedrijfsuitkomsten (staten Aen B) voorrang verleend
aan de indeling per bedrijfstype en vervolgens aan de indelingper gebied.
De grootteklasse is pas in de derde plaats als indelingscriterium gehanteerd.
De voorrang aan het bedrijfstype als indelingscriterium vloeit voort
uit de omstandigheid, dat alleen op bedrijven, waar dezelfde produktierichtingen voorkomen, de hierop betrekkinghebbende kengetallen kunnen
worden berekend.
De indeling naar bedrijfstype heeft plaatsgehad op basis van SBE 1).
Uit de procentuele verdeling van de SBE over de bedrijfsonderdelen blijkt
in welke mate elk van de bedrijfsonderdelen onder genormaliseerde omstandigheden beslag legt op de primaire produktiefactoren grond, arbeid
en kapitaal (zie §2.).
Bij detyperingder bedrijven zijndeintabel 3vermelde grenzen aangehouden.
Tabel 3. Indeling van bedrijven naar bedrijfstype
Percentage van de SBE in
akkerbouw
rundvee
veredeling
(incl.grasU
Akkerbouwbedrijven x)
> 80%
Weidebedrijven
> 80%
Gem.bedr.ra. metoverw. akkerb.
40 - 80%
<25%
b. "
" rundvee
< 40%
< 80%
<25%
c. " aanmerk, vered.
> 25%
x) Inverbandmethetbeperkte aantal bedrijven is inafwijking vandit schema
inhet Noordelijk Zeekleigebied de afgrenzing indeboekjaren 1966/67 t/m
1968/69op> 70%vandeSBEin de akkerbouw gesteld.
1) SBE afkorting voor standaardbedrijfseenheden. Een behandeling van
het begrip SBE is gegeven in § 2.
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Binnen elk bedrijfstype met één produktierichting of een bepaalde combinatie van produktierichtingen kunnen regionaal typische verschillen in
bedrijfsvoering optreden, veelal berustende op regionaal gebonden verschillen in produktieomstandigheden (grondsoort, klimaat). Hierdoor is
alleen bij een indeling van de bedrijven per gebied een zinvolle intepretatie der uitkomsten mogelijk.
Met het oog op het verkrijgen van voldoende grote groepen bedrijven
per bedrijfstype was het onvermijdelijk de in Nederland onderscheiden
121 landbouwgebieden samen te voegen tot 13 regionale gebieden en ook
deze 13 regionale gebieden afhankelijk van het aantal beschikbare bedrijven per bedrijfstype nogmaals in verschillende combinaties tot grotere
regionen te bundelen.
De wijze waarop de 121 landbouwgebieden tot de 13 in de BUL onderscheiden regionale gebieden zijn samengevoegd is weergegeven in bijlage
n . De ligging van deze 13 regionale gebieden is aangegeven op de kaart
van Nederland op blz.24 . De combinaties van deze regionale gebieden per
bedrijfstype tenslotte zijn vermeld in de eerste kolom vantabel 4(blz.25).
Na toepassing van beide genoemde indelingscriteria blijkt het aantal
bedrijven slechts een indeling naar bedrijfsgrootte in twee grootteklassen
toe te laten, opdat aan de eis van minimaal ongeveer 40bedrijven per
groep zoveel mogelijk kan worden voldaan. Bij deze indeling is uitgegaan
van een in de loop van de tijd verschuivende grens, die voor het boekjaar
1966/67 is gesteld op 84 SBE per bedrijf. In overeenstemming met de onder invloed van de economische en technische ontwikkeling te verwachten
gemiddelde jaarlijkse stijging van het aantal SBE per man is deze j a a r lijkse verschuiving voorlopig vastgesteld op 3%per jaar, zodat de grens
in 1969/70 bij 93%SBE ligt.
Wegens het relatief gering aantal bedrijven die beneden de aangehouden SBE-grens liggen is de indeling per gebied bij de kleinere bedrijven
minder gedifferentieerd dan bij de grotere.
In verband met de wenselijkheid toch een beter inzicht te krijgen inhet
verband tussen grootteklasse en bedrijfsresultaat dan op grond van de indeling in grotere en kleinere bedrijven (staten A resp. B) mogelijk is,
zijn in de staten C de bedrijven per bedrijfstype ingedeeld in 4 à 5grootteklassen, wederom gebaseerd op het aantal SBE per bedrijf. Om ookhier
aan de eis van minimaal +40 bedrijven per groep te kunnen voldoen was
het echter noodzakelijk de indeling per gebied volkomen los te laten.
Het resultaat van de hierboven beschreven indeling per bedrijfstype,
regionaal gebied en grootteklasse is vermeld in tabel 4(blz.25).
Voor elk boekjaar is het aantal bedrijven per groep vermeld, waarvoor
in deze BUL gemiddelde bedrijfsresultaten en kengetallen zijn berekend.
Uit deze aantallen blijkt, dat het ondanks de samenvoeging van landbouwgebieden en ondanks de beperkte indeling naar grootteklasse niet steeds
mogelijk was te voldoen aan de gestelde eis van minimaal 40 bedrijven
per groep.
In tabel 4 is tevens het totaal aantal bedrijven vermeld, dat per bedrijfstype in de onderscheiden regionale gebieden voorkomt. Dit aantal is
bepaald met behulp van een steekproef van + 7300 bedrijven, die zijn ingedeeld op basis van voor de bij de meiöiventarisatie 1970 verstrekte gegevens. De indeling van de bedrijven in de BUL berust op de aan de boek23

De indeling van Nederland
in 13 gebieden
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Tabel 4. Overzicht van indeling naar gebied, bedrijfstype en bedrijfsomvang
No. 1)
van
gebieden

Aantal bedrijven
opgenomen in BUL
1966/ 1967/ 1968/ 1969/
1967 1968 1969 1970

Totaal 2) Staten
aant.bedr. AofB
(univer- blz.
sum)

Omschrijving
Grotere bedrijven
Grensbedrijfsomvang in SBE
Akkerbouwbedrijven
Noordelijk Zeekleigebied
Veenkoloniën+Nrd.zandgebied
Droogm. + IJsselmeerpolders
Zuidwestelijk kleigebied

a 84

1
7,8
3,4
5

49
33
43
72

a 87

49
35
48
64

£ 90

a93

46
37
50
75

a96

42
39
46
56

1004
1403
1942
2550
( 6899)

102
102
108
108

100
86
68
120
3770
2200
36
38
40
40
66
44
113
79
3942
70
70
78
61
3911
17
34
48
4122
9,10,12
39
(356) (321) (309) (261) (17945)

114
114
118
118
124

(197) (196) (208) (183)

Weidebedrijven
Kleiweidegebied
Noordelijk veenweidegebied
Westelijk weidegebied
Noordelijk zandgebied
Oost.+ Centr.+ Zuid. zandgebied
Gem.bedrijven (overw. akkerb.)
Noordelijke klei +Droogm.+
IJsselmeerpoldersi
Zuidwestelijk kleigebied
Zandgebieden

1,3
2
4
6,8

1,3
4,5
6/10,12

39

41

18
(57)

15
25
(81)

1796

130

24
34
37
40
(110) (141)

1480
1875
(5151)

130
136

3401
2170
( 5571)

142
142

5220
6540
(11760)

148
148

49

67

Gem.bedrijven (overw.rundveeh.)
Nrd.+Oost.+Centr. zandgebied
Zuidelijk zandgebied

6/10
12

28
33
(61)

40
44
(84)

40
39
(79)

Gem.bedrijven (aanmerk.vered.)
Nrd.+Oost.+Centr. zandgebied
Zuidelijk zandgebied

6/10
12

57
56

ai3>

40
43
(83)

50
53
58
50
(108) (103)

784

765

814

Subtotaal
Kleinere bedrijven
Grens bedrijfsomvang in SBE
Weidebedrijven:
klei- en veengebieden
zandgebieden
Gem. bedrijven (overw.rundveeh.)
Nrd.+Oost.+Centr. zandgebied
Zuidelijk zandgebied
Gem.bedrijven (aanmerk.vered.)
Zandgebieden
Allebedrijfsgroottenen -typen
Rivierkleigebied
NietindeBULvertegenw. bedr.
Totaal

48
23
(71)

759

47326

< 84 < 87 < 90 < 93

< 96

82
77
72
53
88
86
67
100
(149) (165) (172) (139)

8510
13930
(22440)

154
154

6/10
12

38
16
(54)

47
27
(74)

50
26
( 76)

32
19
(51)

5290
3650
( 8940)

160
160

6/10,12

46

53

54

46

7800

166

35

30

28

37

6383
14520

172

1/4
6/10,12

11

1068 1087 1144 1032

107409

1) Dit gebiedsnummer verwijst naar de kaart op blz.24.
2) Aantal bedrijven a 5ha en <50%tuinbouw+fruit van grondgebruikers met hoofdberoep
land- (en tuin-)bouwer. De aantallen zijn bepaald op basis van een steekproef uit de
landbouwtelling van mei 1970.
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houding voor het boekjaar 1969/70 ontleende gegevens betreffende gemiddelde veebezetting en bouwplan.
Uit het landelijke totaal aantal bedrijven blijkt dat 14500 bedrijven
d.w.z. 13%niet vertegenwoordigd zijn in de groepen bedrijven, waarvan
in de BUL bedrijfsuitkomsten zijn berekend. Dit zijn bedrijven waarvan
per bedrijfstype en regionaal gebied een onvoldoende aantal beschikbaar
was om zinvolle cijfers te kunnen geven. Hiertoe behoren b.v. akkerbouwbedrijven op zandgrond. Het rivierkleigebied, dat moeilijk met andere gebieden is samen te voegen, kon in verband met het geringe aantal bedrijven, alleen Worden opgenomen door geen onderscheid te maken noch naar
bedrijfstype noch naar grootteklasse. Deze groep bestaat grotendeels uit
bedrijven groter dan 93 SBE (60%) en uit weidebedrijven en gemengde bedrijven met overwegend rundvee (70%). Daarnaast komen nog enkele bedrijven met andere bedrijfstypen in deze groep voor.
§ 4 . K e n g e t a l l e n v o o r de b e d r i j f s u i t k o m s t e n
Een bedrijf is rendabel als de opbrengsten toereikend zijn om aan de
ingezette produktiemiddelen een gelijke beloningteverschaffen als bij de
aanwending buiten het bedrijf mogelijk is.
Om beoordeling van de vraag of een bedrijf rendabel is mogelijk te maken, worden in deze publikatie tegenover de opbrengsten zoveel mogelijk
de beloning van de produktiemiddelen gesteld.
Voor de van buiten het bedrijf aangetrokken goederen en diensten l e vert de praktische toepassing van dit principe weinig moeilijkheden op.
Deze goederen en diensten zijn gewaardeerd tegen de prijzen, die volgens
de boekhouding hiervoor zijn betaald.
Voor duurzame slijtende produktiemiddelen, zoalswerktuigen, is de
historische aanschaffingsprijs echter wegens intussen opgetreden prijsstijgingen veelal niet meer van toepassing.
In verband hiermede wordt de nieuwwaarde van deze produktiemiddelen, op basis waarvan de kosten van rente en afschrijving worden bepaald,
regelmatig aangepast aan de lopende prijzen.
De waardering van het vee op begin- en eindbalans, op basis waarvan
de rente over levende inventaris en de aanwas worden bepaald, heeft
plaats tegen het prijsniveau van het lopende boekjaar.
De beloning van de door ondernemer en medewerkende gezinsleden
verrichte handenarbeid, de rente over eigen vermogen en de kosten van
grond en gebouwen in eigendom, kunnen niet rechtstreeks worden gebaseerd op de door de deelnemers verstrekte gegevens. Deze zijn vastgesteld op basis van uitgangspunten ten aanzien van de waardering.
De kosten van handenarbeid van ondernemer en medewerkende gezinsleden zijn berekend op basis van de opgave van de gewerkte uren, die zijn
gewaardeerd tegen de loonkosten per gewerkt uur volgensde Collectieve
Arbeidsovereenkomst (C.A.O.) voor de Landbouw.
Bij de bepaling van de rentekosten is geen rekening gehouden met de
in werkelijkheid betaalde rente over geleende gelden. De berekende rente
over het totale in het bedrijf geïnvesteerde vermogen op basis vanpacht,
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met inbegrip van de pachtersinvesteringen, is in rekening gebracht tegen
een rentevoet, die met geringe vertraging het rendement op staatsobligaties volgt.
De aangehouden rentevoet bedroeg op grond van dezeoverweging in de
boekjaren 1966/67 t/m 1969/70 achtereenvolgens 5,5, 6, 6 en 7%.
De berekende kosten van grond en gebouwen in eigendom zijn tenslotte
vastgesteld op basis van de pacht, die voor vergelijkbare objecten in hetzelfde gebied wordt betaald. Indien bij familiepacht de betaalde pacht aanmerkelijk beneden het gemiddelde niveau ligt, is bovendien de in rekening
gebrachte pacht tot dit niveau verhoogd.
Bij de kosten is geen beloning voor bedrijfsleiding in rekening gebracht. Het netto-overschot op pachtbasis, dat berekend is als verschil
van de totale geldopbrengsten en de op basis van de hiervoorgenoemde
uitgangspunten vastgestelde kosten, geeft dus niet aan of een bedrijf rendabel i s . Voor een beoordeling van de rentabiliteit op basis van de gestelde uitgangspunten moet men zich alsnog afvragen of het netto-overschot
op pachtbasis een voldoende beloning voor bedrijfsleiding inhoudt.
Naast het netto-overschot, wordt ook het arbeidsinkomen van de ondernemer op pachtbasis als kengetal voor de bedrijfsuitkomsten gebruikt.
Dit is de som van netto-overschot en berekende kosten van handenarbeid
van de ondernemer. Het geeft dus aan, welke beloning voor handenarbeid
en bedrijfsleiding de ondernemer bij de gestelde uitgangspunten uit de bedrijfsexploitatie heeft verkregen. Tenslotte zijn ook het totale arbeidsinkomen en het arbeidsinkomen van het gezin op pachtbasis als kengetallen
voor de bedrijfsuitkomsten gebruikt.
Het arbeidsinkomen van het gezin op pachtbasis is de som van nettooverschot en de berekende kosten van handenarbeid van ondernemer en
medewerkende gezinsleden. Dit geeft dus aan, welke beloning voor bedrijfsleiding en handenarbeid in totaal door de ondernemer en medewerkende gezinsleden uit de bedrijfsexploitatie is verkregen, op pachtbasis
gerekend.
Het totale arbeidsinkomen is uiteraard de totale beloningvoor handenarbeid en bedrijfsleiding, die door de ondernemer, zijn medewerkende
gezinsleden en vreemde arbeidskrachten gezamenlijk is gerealiseerd.
Een verdere toelichting op deze kengetallen is gegeven in deel B, onder "Commentaar en toelichting op kengetallen".
Bij de bepaling van de factoropbrengst, de gezamenlijke beloning voor
grond, arbeid en kapitaal, die uit de bedrijfsexploitatie is verkregen, behoeft geen enkel uitgangspunt te worden aangehouden betreffende de beloningsvoet van deze produktiefactoren.
Bij de bepaling van de factorkosten (op pachtbasis) zijn voor de waardering van de kosten van grond, arbeid en kapitaal de volgende uitgangspunten aangehouden.
De arbeidskosten van de op het bedrijf aanwezige arbeidskrachten zijn
op dezelfde wijze berekend als hierboven uiteengezet.
Als kosten voor de grond en gebouwen is de netto-pacht in rekening gebracht d.w.z. de werkelijk betaalde (of voor eigenaarsbedrijven berekende) brutopacht voor grond en gebouwen verminderd met de eigenaarslasten, die als maatstaf kan dienen voor de rente van het in grondengebou27

wen geïnvesteerde kapitaal. Voor het verkrijgen van de totale kapitaalkosten is dus bij de netto-pacht de rente van het overige in het bedrijf geinvesteerde vermogen opgeteld tegen de hiervoren vermelde rentevoet.
Tot de factorkosten is tenslotte ook gerekend het gedeelte van de factorkosten der loonbedrijven, dat bijgedragen heeft tot de factoropbrengsten van het landbouwbedrijf. Het loonwerkbedrijf is nl. beschouwd als
een onderdeel van de landbouwsector. Dit loonwerkbestanddeel, omvattende arbeidskosten, rentekosten en ondernemersoverschot in het verrichte
loonwerk is op grond van boekhoudkundige gegevens van loonwerkbedrijven gesteld op 45%van de aan het landbouwbedrijf in rekening gebrachte
loonwerkkosten. Vooral op akkerbouwbedrijven, waar dit loonwerkbestanddeel + f 33,- per SBE bedraagt, is dit van belang.
Uit deze samenstelling van de factorkosten volgt automatisch die van
de niet-factorkosten. Deze omvatten dus alle kosten van produktiemiddelen, die als intermediaire eindprodukten van al of niet-agrarische ondernemingen aan de onderzochte landbouwondernemingenworden toegeleverd.
Behalve de kosten voor aangekocht veevoer en meststoffen behoren hiertoe dus de afschrijvingen op gebouwen en werktuigen, de kosten van energie (brandstof, elektriciteit, enz.) en van diensten door derden (veearts,
boekhoudbureau, eigenaarslasten enz.), waarbij echter de kosten van de
loonwerker slechts voor 55%onder de niet-factorkosten in rekening worden gebracht, zijnde het aandeel, dat betrekking heeft op produktiemiddelen, die de loonwerker als intermediaire eindprodukten uit andere sectoren van het bedrijfsleven betrekt (afschrijving gebouwen en werktuigen,
brandstof enz.).
Naast de bedrijfsuitkomsten op pachtbasis is tevens voor eigenaarsbedrijven een berekening gegeven van de kosten van grond en gebouwen op
eigendomsbasis. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar
deel A, hoofdstuk m , § 2.
Tenslotte kan nog worden opgemerkt, dat in deze publikatie uitsluitend
gegevens zijn opgenomen over kosten, opbrengsten en bedrijfsuitkomsten.
Gegevens over inkomensverwerving, inkomensbesteding en ontwikkeling
van de financiële positie op landbouwbedrijven worden afzonderlijk gepubliceerd. 1)

1) L.E.L-publikaties:
3.2 De financiële positie van een aantal landbouwbedrijven in de
boekjaren 1964/65, 1965/66 en 1966/67.
3.20De financiële positie van landbouwbedrijven.
Boekjaren 1967/68 en 1968/69.
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Ontwikkelingen in bedrijfsresultaten ( 1 9 6 6 / 1 9 6 7 t / m
1969/1970) en in de belangrijkste componenten van kosten
en opbrengsten ( 1 9 5 9 / 1 9 6 0 t / m 1 9 6 9 / 1 9 7 0 )

§ 1 . De b e d r i j f s r e s u l t a t e n
Deze paragraaf geeft de ontwikkelingen in de bedrijfsresultaten in de
jaren 1966/67 t/m 1969/70 (mei t / m april). Hiervoor i s in tabel 5 (zie
blz. 30) een overzicht gegeven van het gemiddelde arbeidsinkomen van de
ondernemer van groepen bedrijven ingedeeld naar bedrijfstype en gebied.
De uitkomsten van grotere en kleinere bedrijven zijn afzonderlijk vermeld, behalve in het rivierkleigebied, waar het aantal bedrijven te gering
was. Ten einde het verloop van het arbeidsinkomen van de ondernemer te
toetsen aan de loonontwikkeling in de landbouw is in deze tabel tevens het
C.A.O.-loon (inclusief sociale lasten) van vakarbeiders op veehouderijbedrijven vermeld.
Het arbeidsinkomen van de ondernemer als kengetal voor het bedrijfsresultaat geeft het totaal van de beloning voor de handenarbeid van de ondernemer, de bedrijfsleiding en ondernemerswinst of -verlies.
In verband met de gewijzigde bedrijfskeuze moet nog enig voorbehoud
worden gemaakt ten aanzien van de vergelijkbaarheid in het arbeidsinkomen van de ondernemer over de verschillende jaren. Voor de Veenkoloniën zijn in de afgelopen 3 jaar in verhouding meer bedrijven gekozen
met een grotere oppervlakte cultuurgrond, waardoor de gemiddelde oppervlakte in ha in deze jaren is gestegen van 23,9 ha in 1966/67 t o t 3 7 , l h a
in 1969/70. Ook in andere gebieden is in meerdere of mindere mate de gemiddelde oppervlakte gestegen als gevolg van de gewijzigde bedrijfskeuze.
In het gemiddelde arbeidsinkomen van de ondernemer in de Droogmakerijen en IJsselmeerpolders zijn, als gevolg van de gewijzigde bedrijfskeuze, in de gegevens over boekjaren 1966/67 niet begrepen de uitkomsten van de bedrijven in de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland, zodat ook voor deze groep een vergelijking van de resultaten in deze vier
jaren vanwege de discontinuïteit niet goed mogelijk is.
De uitkomsten van de akkerbouwbedrijven waren in 1969/70 over het
algemeen aanmerkelijk gunstiger dan in de 3 voorafgaande jaren, alleen
de Veenkoloniën vertoonden lagere resultaten. De weidebedrijven bleven
met de resultaten achter bij die van het vorige jaar. De gemengde bedrijven op zandgrond vertoonden in het Noordelijk, Oostelijk en Centraal
Zandgebied een verbetering; in het Zuidelijk Zandgebied hadden alleen de
bedrijven metaanmerkelijke veredelingbetere resultatendan in de voorafgaande jaren.
De ontwikkeling in de belangrijkste componenten van kosten en opbrengsten die van invloed zijn geweest op het bedrijfsresultaat in de afge29

Tabel 5. Arbeidsinkomen van de ondernemer in guldens p e r bedrijf
1966/1967 t / m 1969/1970

Omschrijving
Grotere bedrijven
Grensbedrijfsomvang in SBE
Akkerbouwbedrijven
Noordelijk zeekleigebied
Veenkol. +Nrd. zandgebied
Droogm. + IJsselm.polders
Zuidwestelijkkleigebied

Arbeidsinkomen van de ondernemer
1966/ 1967/ 1968/ 1969/
1967 1968 1969 1970

Bedrijfsomvang
in 1969/1970
hacult.- aantal
grond
SBE

a84 >87 £90 a93
1985021600 1230029850 49,5
16450 257503015018900 37,1
22350 196001960049400 33,2
25450 22200 2715048200 42,6

232
170
175
221

Weidebedrijven
Kleiweidegebied
Noordelijk veenweidegebied
Westelijk weidegebied
Noordelijk zandgebied
Oost., Centr., Zuidelijk zandgeb.

20350196002080018250
14350 185502035017700
11750 14450 1420013600
12750129001230012300
1065011400 1655014050

25,2
28,7
19,6
21,2
18,4

Gemengde bedrijven
(overwegend akkerbouw)
Nrd. klei, Droogm.,IJsselmpolders
Zuidwestelijk kleigebied
Zandgebieden

23850 19500 985025100
. 16350 1545019900
12200 157001510013500

35.7
24,0
24.8

Gemengde bedrijven
(overwegend rundveehouderij)
Nrd., Oost. enCentr. zandgeb.
Zuidelijk zandgebied

9100 8700 1015013950
12250 135001695014250

19,7
19,1

125
126

Gemengde bedrijven
(aanmerkelijke veredeling)
Nrd., Oost. en Centr. zandgeb.
Zuidelijk zandgebied

10050 9000 1710018000
15450 129502020027000

11,5
12,0

121
143

Kleinere bedrijven
Grensbedrijfsomvang in SBE
Weidebedrijven:
klei- en veengebieden
zandgebieden

<84 <87 <90 <93
11400 10750 8800 9500 11,5
7500 6650 8450 8350 10,4

66
66

Gemengde bedrijven
(overwegend rundveehouderij)
Nrd., Oost., Cent. zandgebied
Zuidelijk zandgebied

6100 4750 7200 4550
9,1
62
7150 5900 1045011350 11,1
75

Gemengde bedrijven
(aanmerkelijke veredeling)
Zandgebieden

7850 6550 1240013650

8,5

77

12400 8450 960015700

15,7

102

Alle bedrijfsgrootten en
bedrijfstypen
Rivierkleigebied
C.A.O.-loon (incl. soc.lasten)
van vakarbeiders op veehouderijbedr.

30

9750 10600 1140012450

144
156
129
119
120

196
140
144

