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Bij beoordeling van inkomen en vermogensvorming moet onderscheid worden
gemaakt tussen bedrijven die op langere termijn continuïteit nastreven (jongere
ondernemers,bedrijven met opvolgers)en bedrijven waar dit perspectief
ontbreekt (oudere ondernemers zonder opvolger). In het laatste geval moet het
bedrijf voldoende inkomen op leveren om de gezinsuitgaven te dekken zonder het
vermogen aan te tasten.Voor continuïteit op langere termijn moet bovendien
vermogen worden gevormd om de noodzakelijke bedrijfsontwikkeling te financieren, de bedrijfsopvolging financieel mogelijk temaken en de persoonlijke
voorzieningen voor de ondernemer en medewerkende gezinsleden te verzekeren. De
bedrijfsreservering is hiervoor een maatstaf. De hoge rentevoet en de verminderde vermogenswinst door inflatie stellen hogere eisen aan de omvang van het
eigen vermogen en het niveau van de bedrijfsreservering.De ruimte voor
bedrijfsreservering is echter de laatste jaren verminderd als gevolg van de
teruggelopen bedrijfsuitkorasten.
Gezinsbedrijven/Inkomen/Vermogensvorming
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InleidingvoordeVoorlichtingsdag teHouten,op24november1982.

Hetlandbouwbedrijf alsbronvanbestaanenwerkgelegenheid.
Indelandbouwvormthetbedrijfdebronvanbestaanvoordeondernemerenzijngezin.Natuurlijknietinabsolutezinwantinveleboerengezinnenwordtookinkomenverkregenvanbuitenhetbedrijfwerkendegezinsleden,uitkeringenenbeleggingenbuitenhetbedrijf.Dataanvullende
inkomenisvantoenemendebetekenis.Maardecontinuïteitvanhetbedrijf
oplangeretermijnwordtnietteminbepaalddoordecapaciteitomeenvoldoendeinkomenopteleverenvoordeondernemerenmedewerkendegezinsledendatinjuisteverhoudingstaattothetdeinkomensmogelijkhedenelders
indemaatschappij.Bovendienmoethetinkomenuitbedrijftevensvoldoendefinanciëleruimtebiedenomhetbedrijf-technisch,economischen
financieel-oppeiltehouden.

Continuïteitopkorteenlangetermijn.

Alsaandezevoorwaardennietkanblijvenwordenvoldaanishetbedrijf
opdeduurniettehandhaven.Datwilnietzeggendathetdanonmiddelijk
totverdwijnenisgedoemd.Dezittendeondernemerzalhetbedrijfwillen
envaakookkunnenvoortzettenmaarvoorovernamedooreenopvolgerbiedt
hetteweinigperspectief;hetlevertteweinigopenhetisfinancieelniet
rondtezetten.Wanneerwedussprekenoverinkomenenvermogensvormingop
hetlandbouwbedrijfkunnenwedaarbijnietallebedrijvenoveréénkam
scheren.Vooroudereondernemerszonderopvolgerligtdesituatieanders
danwanneererweleenopvolgerisofvoorjongereondernemersvoorwiehet
bedrijfookoplangeretermijneenvoldoendebronvanbestaanenwerkgelegenheidmoetzijn.

Tabel 1.Financieringsproblematiekvanverschillendegroepenbedrijven1980/81.

Duurvandebedrijfsuitoefening

Allebedrijven

t/m 10jr.11t/m25jr.langerdan25jaar
metopv.zonderopv.
(x f 1.000,-)
Netto-overschot

-33

-40

-53

-40

gezinsinkomen

43

44

60

42,5

45

Gezinsbesteding

38

43

52

40

42

5

1

8

47

41

49

11

39

mogen

10

19

25

-

15

% eigenvermogen

65

75

79

88

75

35

26

28

13

27

Besteedbaar

Besparing
Bedrijfsinvestering

2,5

3

Toenamevreemdver-

Totaalfinancieringslasten
(rente+aflossing)

Oudereboerenzonderopvolger.
Ondernemersopbedrijven,dieoplangeretermijnonvoldoendeperspectief
biedenomdatzeonvoldoendeinkomenkunnenopleveren,zullenhetbedrijfzolangmogelijkwillenvoortzetten.Datismogelijk,zolanghetbedrijfvoorde
ondernemerenzijngezin-medeinaanmerkinggenomeninkomenuitanderbronnogeenvoldoendeinkomenoplevertenzolanghijniet-ofniettesnel-behoeftinteterenopzijnvermogen.Wanneerhijnamelijkwordtgedwongenomin
teterenenschuldenaantegaanvoorzijnlevensonderhoud ennietomderentabiliteitvanhetbedrijf tevergrotenvervalthijsnelvankwaadtoterger.
Definanciëleverplichtingennemendansneltoeenhetvoorbestedingbeschikbareinkomenneemtsteedsmeeraf.Ookhetgeldvoorverbeteringenonderhoud
ontbreekt.Doordenoodgedwongenenomzichalsboertehandhavenenzijnbezitintacttelatenzalmendanveelalzozuinigmogelijkgaanleven.Erzit
ookweinigandersopomdatmennietopbijstandkanrekenenvandeRijksgroepenregelingOudereZelfstandigenofeenanderebijstandregeling,zolangmennog

overeenrelatiefgrootvermogenbeschikt.Interingvanhetvermogenzalmen
echtertothetuiterstewillenvermijdenzowelmethetoogoptoekomstrisico'salswegensdezorgvoordetoekomstvankinderenenkleinkinderen.
Hetstrijdtookmetdeinstellingvandeagrarischeondernemerdiezichimmers
slechtskanhandhavenzolanghijerinslaagtzijnbedrijffinancieelgezond
tehoudenendiegewendiszijnleefwijzedaaropaftestemmen.Hetisoverigens
nietzodatalleagrarischeondernemerszonderopvolgerinzo'nmoeilijke
situatieverkeren.Ookalbiedthetbedrijfonvoldoendeperspectiefvooropvolging;voordezittendeondernemerdienietmeerdezorgheeftvooropgroeiendekinderen,geengroteinvesteringenmeerbehoefttedoeninmodernisering
envergrotingvanhetbedrijfenweinigschuldenheeft,leverthetbedrijf
veelalvoldoendeopomervrijcomfortabelvantelevenenzelfsnogwatover
tehoudenzoalstabel 1.laatzien.Hetprobleemisveelaldatdeouderwordendeondernemer,diegeenopvolgerheefteneralleenvoorstaat,moeiteheeft
metdelichamelijkeengeestelijkeinspanningendieaandebedrijfsvoering zijn
verbondenbijeenvaakverouderdebedrijfsuitrustingenondoelmatigebedrijfssituatie.

Jongereondernemersenbedrijvenmetopvolgers.
Bedrijvenmetopvolgersenjongereondernemershebbeneenandereproblematiek.Inkomenenvermogensvormingmoetendanwordenbezienvanuithetperspectiefvandecontinuïteitoplangeretermijn.Hetgaaternietalleenomop
kortetermijnvoldoendeinkomenuithetbedrijf tehalenomvantelevenmaar
ookomvoldoende tebesparenmethetoogopdeinstandhoudingvanhetbedrijf,
dedaarvoornoodzakelijkeinvesteringeninaanpassingenmoderniseringende
toekomstigeinkomensvoorziening endaarmedeverbondenrisico's,(ziekte,invaliditeit,ouderdagsvoorziening.)Gezienvanuitdeopvolgingbetekentdit
datookvoldoendevermogenmoetzijnofwordengevormdomdevermogensonttrekkingbijverervingoptevangeneneenopvolgingfinancieelmogelijkte
maken.Zoalstabel 1.laatzienisdesituatieopbedrijvenmetjongeondernemersenmetopvolgersgunstigerdangemiddeld.Erwordtmeergespaarden
meergeinvesteerd,zoalsooknodigis.Devraagisechterofditvoldoendeis
omdecontinuïteittehandhavenenvoordejongeondernemersendeopvolgers
ookoplangertermijneenvoldoendebronvanbestaantebiedeninovereenstemmingmetdelevensstandaard inanderemaatschappelijkesectoren.

Deomvangvandebesparingen.
Hetniveauvanbesparingen,datnoodzakelijkisvoorhandhavingvande
continuïteit,moetduswordenbezienoplangeretermijn.Hetcriteriumis
datoplangeretermijnhetbedrijffinancieelgezondmoetkunnenwordengehoudenenvoldoendeinkomenmoetopleverenvoor-zoweldelopendepersoonlijke-engezinsuitgavenalsvoorpersoonlijkevoorzieningenvoordetoekomstalshetinkomenuitarbeidwegvalt.Eengezondefinanciëlesituatie
vereistverderindelandbouweenrelatiefgrooteigenvermogen,datdoor
deondernemerenzijngezinmoetwordengefourneerd.Deondernemingsstructuur,
delangeomlooptijdvanhetkapitaalendewisselvalligheidvandeuitkomsten
makenhetpraktischonmogelijkomopredelijkevoorwaardenrisicodragend
kapitaalvaneldersaantetrekkenofmeteengrootaandeelvantegeneen
vasterenteaangetrokkenvreemdvermogentewerken.

Bedrijfsreserveringalsmaatstaf.
Omeniginzichttekrijgeninhetvereisteniveauvanbesparingenwordt
doorhetLEIreedsenigetijdeenonderscheidgemaakt.Opgelijkniveauals
debijwerknemersingehoudenendoorwerkgeversbetaaldepremiesvooruitgesteld inkomenbijarbeidsongeschiktheid,bedrijfspensioen,etc.isook
voorondernemersenmedewerkendegezinsledeneenbedragvastgesteldvan15%
vandebruto-arbeidskosten.Datbedrag isaangemerktalsnoodzakelijkereserveringvoortoekomstigeonzekereinkomensbehoeften.Ditbetekentindepraktijk
datvoorhetgemiddeldeNederlandsebedrijfca.ƒ11.000,-guldenisuitgetrokken.(1980/81).Hetresterendebedragvandebesparingenisalsbedrijfsreserveringbeschouwd.

Déomvangvàndebedrijfsreserveringen.

v
Tabel2.geefteenoverzichtvandezelaatstereserveringdieaangeeft
hoeveelbeschikbaarkwamvoorversterkingvandefinanciëlepositievanhet
bedrijfoplangeretermijn.Datwilzeggenhetvermogendatbeschikbaarkwam
vooraanvullingvandebijverervingoptredendeonttrekkingenvoorfinanciering
vanbedrijfsontwikkeling.Detotaleversterkingvanheteigenvermogendoorbesparingisdusgroteromdatindepraktijkverreweghetgrootstedeelvande
noodzakelijkereserveringvoordepersoonlijkevoorzieningeninhetbedrijf
wordtgeïnvesteerd.Erwordenweinigspecifiekevoorzieningenindeverzekeringssfeerofviaexternefondsvorminggetroffenwaardoorvermogenbuitenhetbedrijfwordtaangewend.Defiscaleoudedagsreserveheefttotdoeldezevermogens8

vormingnietteminbuitenhetbelastbaarinkomentehoudenendatisterecht.

Tabel2.Bedrijfsreserveringenin%vanbedrijfsvermogen.

Groterebedrijven

Kleinerebedrijven

73/74t/m80/81 80/81
Akkerbouwbedrijven

73/74t/m80/81

80/81

2,3

2,5

1,2

-0,3

bouw

1,3

-0,4

-1,5

-1,5

Weidebedrijven

1,2

-0,3

-1,2

-2,0

0,8

-1,6

-2,5

-3,9

0,8

-2,2

-2,0

-5,3

Gemengdoverwegendakker-

Gemengdoverwegendrundvee
Gemengd,intensieveveehouderij

Opdekleinereveehouderij-engemengdebedrijvenisdebedrijfsreservering
aljarennegatief.Debesparingenzijndusonvoldoendeomopgelijkniveauals
decollectievewerknemersvoorzieningen tesparenvoortoekomstigeinkomensbesteding.Er isdanduidelijknietvoldaanaandevoorwaardenvoorhandhavingvandecontinuïteit.Alsergeenopvolgeris,betekentdatnogniet
datmenonvoldoendevoorzieningenheeftwantmenheeftdannabeëindigingvan
hetbedrijfeenvermogenwaaruitinkomstenwordenverkregenendatkanworden
gebruiktvoorlevensonderhoud.
Bijopvolgingmoetdatinkomenechtertenslotteuithetbedrijfkomenen
daniserweleentekort.Alsmeneenbedrijfsreserveringhaaltvan1%van
hetgeïnvesteerdevermogenhaaltmendustenslotteineenondernemerscyclus
van30jaar30%bovenwateromuitbreidingenmodernisering tefinancierenen
deonttrekkingenbijgeneratiewisseling tecompenseren.Isdatgenoeg?Datis
moeilijk tezeggen.Ikzalernogenigekanttekeningenbijmaken.Welisdat
percentageindeloopvandejarenzeventig teruggelopen endatduidtdus
oprelatieveverzwakkingenhetnaderenvandegevarenzone.

Derentevoet.
Eenhogereëelerente-d.w.z.relatiefhooginverhouding totdeinflatie
verscherptdeeisentenaanzienvanhetaandeeleigenvermogen (solvabiliteit)
enomvangvandebedrijfsreserveringen.Deverbeteringvandevermogensverhoudingenvoordezittendeondernemersonderinvloedvandewaardestijging
looptdaardoor sterkterug.Deberekening intabel3geeftdaarvaneenbeeld.

Tabel3.Verbeteringvandevermogensverhoudingendoorwaardestijging.

Waardestijging
bedrijfsinvesteringen
in%perjaar

Aandeelvreemd

3%

5%

10%

25%

25%

25%

vermogen
uitgangssituatie

Eigenvermogen
nawaardestijging

Verbeteringvan
aandeeleigenvermogen

Inverhouding totdeverbeteringviadebedrijfsreserveringwasdebijdragevandewaardestijging aanmerkelijk.Bovendienishetaantrekkelijkdat
derenteeenfiscaleaftrekpost isterwijldewaardestijging onbelastis
(grond)ofpasoplangetermijnbelastbaarwordt.Doordelaatstefactorheeft
defiscuseenbelangrijkaandeelindebedrijfsfinanciering.

Debeginnendeondernemer.
Vooralvoorbeginnendeondernemerszouverlagingvandeinflatieenvande
rentewelkomzijnalsdittenminstenietresulteertinverhogingvandeovernameprijsvangrond.Lagererentebetekentimmerslagerefinanciëleverplichtingen
vanrenteenaflossing.Bijsterkeinflatiewordtopdeduurhogerentewel
deelsgoedgemaaktdoordewaardestijging,maardaarvankaneenjongeondernemer
geenbroodeten.Devermogenspositieverbetertwelmaarerontstaateenliquiditeitsprobleem.Opkortetermijnstaandebestedingsmogelijkhedenonderdruk
vandehogerente-enaflossingsverplichtingen.

Debedrijfsovername.

Omdatwegenshetlagedirekterendementvanhetgeïnvesteerdevermogen
eenrelatiefgrootvermogennodigis,kaneenjongeondernemer zijnbedrijf
vrijwelnooitfinancieelrondzettenalshijtegendeverkeerswaardemoet
overnemen.Datbetekentdathijisaangewezenopdemedewerkingvanouders
enbroersenzustersdieheminstaatmoetenstellentotovernameopredelijkevoorwaarden.Datgebeurtookindepraktijk.Deovernameprijzenbinnen
defamiliekringliggeninhetalgemeennogbenedendeprijsvanverpachte
bedrijvenengrond.Overigensbehoeftopvolgingnietteminnietonvoordeligte
zijnvoorderestvandefamilie.Eenbedrijfmeteenopvolgerheeftimmers
beteremogelijkhedenomhetbedrijfaantepassen,temoderniserenenuitte
bouwenenaldushetouderlijkvermogenoppeiltehoudenofteversterken.
Daaraanprofiterenbehalvedeouderstenslotteookdeerfgenamen.Hetisook
deenigemogelijkheid omeenhuidigeagrarischeondernemingsstructuurin
standtehouden.Zowelinheterfrechtalsindefiscalesfeermoethiermede
rekeningwordengehouden.

Hetniveauvandebedrijfsuitkomsten.
Bedrijfsuitkomstenwordenvastgesteld zonderrekening tehoudenmetde
onderliggendevermogensverhoudingen enovernameprocedures.VooreenbeoordelingvanhetniveauvandebedrijfsuitkomstenishetechternodigOmdeze
erbijtebetrekken.Hetniveauvandebedrijfsreserveringenisdaarvooreen
goedkengetal.Zoalsuiteengezet isdatindejarenzeventigindegevarenzonegekomen.Hetgunstigerverloopgedurendedelaatstejarenheefthet
beeldgelukkigverbeterd.Dedreigendedrukopdeprijzenalsgevolgvande
groeiendeoverschottengeeftechteraanleiding totzorgvoordenabijetoekomst.Beperkingvandeproduktieuitbreiding zougewenstzijnomtesterke
drukopdeinkomenstevoorkomenendefinanciëleweerstandvandebedrijven
instandtehouden.
Verderisvanbelangvoorwelkegroepvanbedrijvenmencontinuïteitwil
nastreven.Deverschillen tussengrotereenefficientebedrijven -dietezamenhetgrootstedeelvandeproduktieverzorgen-enderestneemttoe.
Vandezelaatstegroepzaleengrootdeelnietinstaatzijndevoorhandhavingvancontinuïteitoplangetermijnbenodigdereserveringenterealiseren.
Eentesneltempovanbedrijfsontwikkelingensaneringafgedwongen.dooreen
krap.prijs-eninkomensbeleid zalveleondernemerstreffendieonderdezeomstandighedennietaandecontinuïteitseisenvoldoenofzelfshunbedrijfvoortijdigzullenmoetenbeëindigen.
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