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WOORDVOORAF

Sindsin 1968hetbegrip"standaardbedrijfseenheid"(sbe)werdgeïntroduceerdalsbasisvoorbedrijfstyperingenvoorhetbepalenvandebedrijfsomvang,
werdendezesbevoorvelesterkuiteenlopendebehoeftengezienalsdeoplossing
voorhetoptelbaarmakenenonderlingvergelijkenvanbedrijfsonderdelen.
Bijdeaanpassingvandesbein1975aandeontwikkelingenindeproduktieverhoudingenwerdhetbegripsbeopnieuwgedefinieerdals "eenbepaaldbedrag
aantoegerekendefactorkosten".Indetoelichtingopdedefinitiewordtechter
aangegevendatookmetdewinstgevendheidvandebedrijfsonderdelenrekeningis
gehouden,zodat"deverhoudingentussendegenormaliseerdefactorkostentevens
eenindicatiegevenvandeverhoudingentussendegenormaliseerdefactoropbrengsten". (LEI-mededelingnr.155).
Bijdevoorbereidingvandevolgendeherzieningvandesbe (naardeproduktieverhoudingenin1980)bleekhetnuttigdebetekenisvandesbeeenduidiger
teformulerendanin1975isgeschied.DezeLEI-mededelinggeeftdemotivering
aanvoordekeuzevandesbealsgestandaardiseerde toegevoegdewaarde.
Verwachtmagworden,datdezekeuzeeenaantalmisverstandenuitdeweg
ruimt.DetekstvandezemededelingwerdvoorbereiddoorDr.J.A.Kuperus.

DeDirecteur,

DenHaag,maart 1982

wflrDrs.J.deVeer)

HETBEPALENVANDEOMVANGVANEENAGRARISCHBEDRIJF

Bijvelebeschouwingenoveragrarischebedrijvenbestaatdebehoefteomop
deeenofanderewijzedeomvangvandergelijkebedrijveninééngetalaante
geven.
Omdittekunnendoenopbedrijven,waarmeerdanééngewaswordtgeteeld
en/ofmeerdanéénveesoortwordtgehouden,moetdezediversiteitwordensamengevatdoorallegewassenendiersoortenopéénnoemertebrengen.Dezenoemer
kanechternogopzeerverschillendesoorten "omvang"betrekkinghebben.Teonderscheidenzijndriehoofdindelingen:
a. physiekeomvangversuseconomischeomvangvanhetbedrijf.
b. omvangvanhetproduktieapparaatversusomvangvandeproduktie.
c. feitelijkeomvangversusgestandaardiseerdeomvang (standaardomvang).
Afhankelijkvandegespecificeerdevraagstellingkunnenvolgensbovenstaande
indelingdeverschillendemaatstaven,diewordengebruiktvoorbepalingvande
bedrijfsomvangwordenonderverdeeld.Inschema 1isditaangegeven.
Inditschemais:
factorkosten=kostenvanarbeid,grondenvermogen
toegevoegdewaarde=factoropbrengst=
=bruto-opbrengstminusnon-factorkosten=
=factorkostenplusondernemerswinstminusondernemersverlies=
=factorkostenoppachtbasisplusnetto-overschot.

Schema 1 Indelingvandemaatstavenvoorbedrijfsomvang
Physiekeomvang

Economischeomvang

Feitelijkebedrijfsomvang
Omvangvanhet
produktieapparaat

0

aantalarbeidskrachten,2)oppervlakte
cultuurgrond,3)kasoppervlakte,4)aantaldieren,5)stalruimte.

1) arbeidskosten,2)bewerkingskosten,3)factorkosten,4)
geïnvesteerdvermogenin
werktuigen/gebouwen.

Produktie-omvang

O

afgeleverdehoeveelheidmelk,2)idem
suikerbieten,enz.

O

bruto-opbrengsten,2)saldo
opbrengstenminusdirecte
kosten,3)toegevoegdewaarde

Standaardbedrijfsomvang
Omvangvanhet
produktieapparaat

O

voederbehoeftein
grootvee-eenheden
2) arbeidsbehoeftein
standaarduren
3) aantalstandaardkoeien

1)bewerkingskosteninbewerkingseenheden
2)factorkosteninstandaardbedrijfseenheden

Produktieomvang

0

1)produktie-coëfficienten
2)bruto-standaardsaldo
3)factoropbrengsten instandaardbedrijfseenheden.

opbrengstvangewassen
injoulesofcalorieën
2) kgV.E.M.

Defeitelijkeomvangheeftbetrekkingopdesituatie,zoalsdieopeenbepaaldmomentkanwordenwaargenomen.Overgestandaardiseerde omvangmoetworden
gesproken,alsdeberekendeomvangvanhetbedrijfmedeisgebaseerd opnormen
ofstandaards,dienietaandefeitelijkesituatieopeenbepaaldbedrijfopeen
bepaaldmomentzijnontleend.Metnamedegestandaardiseerdebedrijfsomvangis
vanbelangvoorhetbepalenvandeeconomischeomvangvaneenbedrijf.
Inparagraaf2 wordendealgemeneprincipesvandergelijkeberekeningen
besproken,waarnaindevolgendeparagrafendekeuzevandewegingsbasisende
consequentiesdaarvanvoorhetgebruikvandesbetersprakekomen.

PRINCIPE VAN BEREKENING VAN STANDAARDBEDRIJFSOMVANG

Deberekening van de standaardbedrijfsomvang van eenbedrijf isdus een
gewogen optelling vangewassenen diersoorten op datbedrijf.Algemene formule
voor eengewogen optelling is:
n

A - y w.X

*—. n n
n=l

Hierin isA =de gewogen somvan eigenschappen
w =dewegingsfactorvoor de eigenschap n
X =dewaarde van eigenschap n.
Voor dekeuze van dewegingsfactorengeldt,dat zij:
a. niet op eenbepaald jaar ofeenbepaalde seizoencyclus betrekking behoeven
tehebben,maar ook opgenormaliseerdeproduktieomstandigheden (b.v.op
een 3-jaarsgemiddelde)betrekking kunnenhebben;
b. geenbetrekking behoeven tehebben ophet tebeschouwenbedrijf,maar ook
gebaseerd kunnen zijn opgroepenbedrijven (b.v.bedrijvenmet efficiente
,
bedrijfsvoering),waartoehetbeschouwde bedrijf al ofnietbehoort;
c. niet inphysieke eenhedenbehoeven teworden uitgedrukt.
De gestandaardiseerde bedrijfsomvangwordt dusberekend doorvermenigvuldigenvan dewerkelijke bouwplansamenstelling endewerkelijke veebezetting ophet
bedrijf met de als standaard vastgestelde wegingsfactorenvoor eenhavan een
gewas ofvoor eendiervaneenbepaalde soort.Dekeuze vandewegingsfactoren
voor elkeeigenschap vanhetbedrijf (hagewas,diersoort)hangt afvan devraag,
welke bedrijfsomvangmenwilbepalen; omgekeerd bepaalt dekeuze van dewegingsbasis ook de gebruiksmogelijkheden.

3. DEKEUZEVANDEWEGINGSBASISSINDS 1950

Bijdeintroduktieca.1950vanstandaarduren (dieaanteduidenzijnals
eenmaatstafvoorgestandaardiseerdephysiekeomvangvanhetproduktieapparaat
opbasisvandebenodigdearbeid)bleekdatdezeook tebeschouwenwarenals
eenindicatievoorhetarbeidsinkomen,daarhetgemiddeldearbeidsinkomenper
standaarduurvoorverschillendebedrijfsonderdelenenvoorverschillendegroepen
vanbedrijvennietzeerverschillendbleek tezijn.Standaarduuralsbasisvoor
benaderingvanhetstandaardarbeidsinkomen zouinonsschemaechterpassenin
derubriek:maatstafvoordegestandaardiseerdeeconomischeomvangvandeproduktie.
Sterkeveranderingeninhetaantalwerkelijke arbeidsurenentoenemende
variatieindemechanisatiegraad vandebedrijvenleidden totgroteverschillen
tussenarbeidsurenenstandaarduren.Omdieredenwerdenin1962de"bewerkingseenheden"geïntroduceerd.
In 1968werdendezeopgevolgddoordestandaardbedrijfseenheden.Daarbij
washetuitgangspuntdewensomtothetmetenvandeeconomischeomvangvaneen
bedrijfenzijnonderdelentekomen.Gesteldwerddatdeeconomischebetekenis
vaneenbedrijfhetbestetotuitdrukkingkomtindetoegevoegdewaarde,die
daaromwerdgekozenalswegingsbasis.
Aangenomenwerddatoplangeretermijneentendentie totsamenvallenvan
kostenenopbrengstenzoubestaan,waardoorookdefactorkostenaandefactoropbrengstengelijkzoudenzijn.Eenbenaderendeberekeningvandefactoropbrengstenzoudaaromverkregenkunnenwordendoordefactorkosten tebepalen.
Overdebetekenisvandegekozenwegingsfactorontstondechterverwarring
omdatdesbe,dieinopzetbedoeldwasalsmaatstafvoordegenormaliseerde toegevoegdewaarde (factoropbrengst),indepraktijkberekendwerdopbasisvan
genormaliseerde factorkosten.IndeLEI-publikatieswerdsomsdetheoretische
basis,somsdefeitelijkeberekeningswijzealsomschrijvingaangegeven,wattot
misverstandenbijdiversegebruikersheeftgeleid.
Inmiddels (LEI-jaarverslag 1977)werdmeerinzichtverkregeninderelatie
tussenfactorkostenenfactoropbrengstenindeverschillendebedrijfstypen.
Daardoorwerdhetbetermogelijkmetverschilleningerealiseerdefactoropbrengstentussendeverschillendebedrijfsonderdelenrekening tehouden.Degenoemde
aannamevangelijkheid op (middel-)langetermijnvankostenenopbrengstenis
daardoorkomentevervallen.
Bijdeherzieningvandewegingsfactorenin 1975werdvooreenaantalakkerbouwgewassen (nl.aardappelen,suikerbieten,vlas,zaderijenenuien)dan
ookeenondernemerswinstbovendefactorkostenopgenomenindewegingsfactoren.
Vooranderegewassenenanderebedrijfsonderdelenwerdgeschatdaterevenwicht
zouzijntussenfactorkostenenfactoropbrengsten.Debasisvoordesbe1975
moetderhalvewordenomschrevenals"gestandaardiseerdetoegevoegdewaarde".
DefeitelijkeontwikkelingbijhetkiezenvaneenbasisvoorstandaardiseringinNederlandwasachtereenvolgens: 1950:arbeidsuren—^1962:bewerkingskosten—&1968:factorkosten—^1975:factoropbrengsten,terwijlbijdeEGdeontwikkelingwas:1965:bruto-opbrengst—f1978:saldoopbrengstmindirectevariabelekosten.
DoordezeontwikkelingwerdendeprincipiëleverschillentussenNederland
enEG,voorzoverhetdekeuzevandewegingsfactorbetreft,steedskleiner.Van
belangisdaarbijnogdatindediscussiebijdeEGvoorkeurbestondvoorde
toegevoegdewaardealsbasisendezealleenomdepraktischeredenvangebrek
aangegevensnietkonwordendoorgevoerd.
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4.

HETGEBRUIKVAN DE SBE BIJ HETECONOMISCH ONDERZOEK

De sbe,gedefinieerd als eenmaatstaf voor de toegevoegde waarde,behoort
in schema 1totdeeconomische maatstaven voor standaardproduktievan eenbedrijf.De sbe isdaarmede geschikt alsmaatstaf voor de standaardbedrijfsomvang
inalle gevallenwaarinmen een:
a) niet-technische,
b) gestandaardiseerde omvang van
c) de produktie van een agrarisch bedrijf alsgeheel zoekt.
Indepraktijkwordt de sbevoor een groot scalavanmogelijkheden gebruikt.Debelangrijkste van de toepassingenworden hieronder opgesomd en aan
deze stelling getoetst.

4.1 C r i t e r i u m voor b e d r i j f s i n d e l i n g naar omvang
Dit is inwezenhet eerste doelvan de introduktie van de sbegeweest.De
berekening van de sbe is duidelijk gericht opdeeconomische betekenis van een
bedrijf, zoals inparagraaf 3 reedswerd gemotiveerd.
4.2 Bedrijfstypering
Bedrijfstypering kan opbasis van dezelfde soortenwegingsfactorenplaatsvinden,alsvoor debedrijfsomvang zijn onderscheiden.
Schema 2geeft een overzicht daarvan,waarbij F de feitelijke situatie alsbasis
aanduidt en Seen standaardisering.

Schema 2 Basisvoorbedrijfstypering
Technische maatstaven

Economische maatstaven

Produktie-apparaat

O

bouwland/graslandverhouding (F)
2) bouwplan-samenste1ling (F)
3) samenstelling gestandaardiseerde arbeidsbehoefte (S)

0

Produktie

1) melk/vlees produktie

O

(F)
2) fokker/mester/gesloten
varkensbedrijf (F)

samenstelling gestandaardiseerde factorkosten(S)

opbouw produktie-coëfficientenEG (S)
2) samenstellingbruto-saldiEG (S)
3) samenstelling gestandaardiseerde toegevoegde
waarde (S)

Inhet algemeen iser zowel inNederland alsbij deEGvanuitgegaan,dat
debasis voorbepaling van degestandaardiseerde bedrijfsomvang en dievoor de
bedrijfstypering gelijkmoeten zijn,zodatverandering vanbasis voorbeide doeleinden steeds gecoördineerd plaats vond.
De typering heeft dan evenals deberekening vandebedrijfsomvang zowel een
werkelijkheidselement (feitelijke aantallen dieren enha) als eenelement van
standaardisatie (degebruikte coëfficiënten).
Gebruik van sbevoor dit doel correspondeert met devraagstelling bij dewegingsfactoren.
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4.3 Afgrenzing van het waarnemingsgebied

Als zodanig wordt het aantal sbe per bedrijf gebruikt b i j de landbouwtellingen, b i j de EG-structuurenquete, b i j het LEI-boekhoudnet en b i j het EG-boekhoudinformatienet. Dit is een gebruik conform de principes van de opzet.
4.4 Bedrijfseconomische kengetallen
Bijdebedrijfseconomischeverslaggevingwordteenveelvuldiggebruikvan
sbegemaaktinkengetallen (aandeelvanbedrijfsonderdelenintotaalsbe;sbe
akkerbouwperhaakkerbouw;kosten,opbrengsteneninkomenpersbe;saldivan
eenbedrijfsonderdeelpersbe).Gebruikvansbeopbasisvanfactoropbrengsten
ishiermeestaljuist.Indienhetechtergaatomkengetallen terbeoordeling
vandetechnischeenorganisatorische efficiencyvankostenbestedingenkomtin
principeeeneenheidopbasisvanfactorkostenmeerinaanmerking.

4.5

Berekening produktie-omvang per regio,etc.

Somswordensbeookgebruiktbijberekeningenvangegevensperregioof
voorNederlandvandeproduktieomvangvandelandbouwendeverdelingdaarvan
overdeonderscheidenproduktierichtingen.
Indiendaarbijproduktieeconomischgedefinieerdwordt,ishetjuistomde
opfactoropbrengstengebaseerdesbetegebruiken.

4.6 Berekening omvang van het produktieapparaat per regio, etc.
DesbewordenookgebruiktomregionaalofvoorNederland detotaleomvang
vanhetproduktieapparaat (grondgebruikensamenstellingveestapel)teberekenen,
evenalsdeverdelingdaarvanoverdeonderscheidenproduktierichtingen.Indit
gevalbepaaltmendusimplicietdeomvangvanhetproduktieapparaatopbasisvan
deteverwachten (gestandaardiseerde)opbrengst.Indienmenzichzouwillen
richtenopdekostenvanhetproduktieapparaat -d.w.z.dekostenvandeingezettearbeid,grondenvermogen-zouintheoriehetgebruikvaneenomrekeningseenheidgebaseerdopfacLorkostenvoorkeurverdienen.

4.7 Berekening macro-economische kengetallen
Inhetalgemeengaathethieromkengetallenovereenaantaljaren,diede
ontwikkelingvaneenbepaald aspectmoetenweergeven.Mennamede"sbeper
arbeidskracht"ende"sbeperhektare"vallenindezegroep.
Hethangtookhierafvandevraagwatmenwildemonstreren,welkewegingsbasisvoordesbegebruiktmoetworden.Duidtmenb.v."produktieperarbeidskracht"aanalsarbeidsproduktiviteit danligthetvoordehandomdefactoropbrengstenalswegingsbasis tegebruiken.Zoektmendaarentegennaardetotale
factorinzetperarbeidskrachtdankomtwegingopbasisvanfactorkostenmeerin
aanmerking.
Alsmenhetkengetal"sbeperha"aanduidtals"intensiteitvanhetgrondgebruik"enhetgaateromdeverhouding tussendegrondendeandereproduktiemiddelenteonderzoeken,danishetjuistereenopkostengebaseerdeeenheidals
wegingsfactortegebruikendandesbe,zoalsdieopopbrengstenisgebaseerd.
Dergelijkemacro-economischekengetallenvragenspecialezorgvuldigheidomdat:
a) zijaltijdonvolledigeinformatiebevatten.Zijsuggererennl.eendirect
verband tussenproduktiec.q.opbrengstmetéénvandeproduktiefaktoren,
terwijlhetduidelijk isdatookdeandereproduktiefactorendaaraanmeegewerkthebben.
b) denaamvaakeenteeenvoudigeaanduidingvandeberekeningswijzebevaten
daardoor totverkeerdeconclusieskanleiden.
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Samenvattendkangezegdworden,datbijonderzoekdemeestewijzenvangebruikvansbevoldoenaandeeisvanovereenstemming tussenwegingopbasisvan
toegevoegdewaardeendoelvanhetgebruik.Voorenkelewijzenvangebruikechter
zoueeneenheidgebaseerd opfacorkostendevoorkeurverdienen,nl.indiegevallenwaarindegrootteensamenstellingvanhetproduktieapparaatvanbelang
is.Hetgaathiermetnameomkengetallenzoals:
a) totalefactorinzetperarbeidskracht
b) intensiteitvanhetgrondgebruik
c) hoogteensamenstellingvandefactorkostenpersbe.
Demogelijkheidwordtoverwogenbijonderzoekvoordezedoeleindeneenfactorkosteneenheid (f.k.e.)teintroduceren.
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HETGEBRUIKVANSBEVOORANDEREDOELEINDEN

5.1 Bepaling Landbouwschapsheffingen
Aannemendedathetdebedoeling iseenheffingnaardraagkrachttebereiken,
ligthetvoordehanddateenwegingsbasisnaarnetto-inkomengekozenwordt.
Desbebehoorttotdezecategorieenheeftdaaromdevoorkeurboveneeneenheid
opbasisvanfactorkosten.Tochisdedraagkrachtvandeondernemereenandere
zaakdannettoproduktievanhetbedrijfenbehoefterdusgeenaansluitingte
zijntussenditgebruikvandesbeendegebruiktewegingsbasis.

5.2 Bepaling aantal voorliehtingsbehoeftige eenheden
Dezeeenhedenspeleneenrolbijhetschattenvandebehoefteaanvoorlichtinginverschillenderegio's.Hetisduidelijkdatergeenrechtstreeks
verbandbestaattussenvoorlichtingsbehoefteensbe,zodatookanderefactoren
indebeschouwingenwordenbetrokken.

5.3 Gebruik gemeentelijke bestemmingsplannen
Ineenaantalgemeentelijkebestemmingsplannenkwamenbepalingenvoorwaarinhetaantalsbebepalendwasvoordevraagofvanagrarischebebouwingsprake
isofvoorhetonderscheid tussengrondgebondenenniet-grondgebondenproduktie.
In 1978heeftdeKroonhetgebruikvansbeinditverbandalsnietgeoorloofdverklaard (mr.J.G.Bongersin"dePacht",mei/juni 1979)
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