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Vooruitlopend opdedefinitieve resultaten zijndebedrijfsuitkomstenover 1989 (oogstjaar '89-'90)vandebedrijvenmet
groenteteelt indeopengrond,vanfruitteeltbedrijvenenvan
bloembollenbedrijven geraamd.Naastnetto-bedrijfsresultaat,arbeidsopbrengst enondernemersinkomenwordendebelangrijkste kostensoortenvermeld.
Alledrie takkenzagenrentabiliteit eninkomen ietsminder
verliesgevend wordendan in1988.Verantwoordelijk hiervooris
hethogereopbrengstniveauperbedrijf.Detoegenomenproduktiehoeveelheid isafgezetbijeengelijk (bloembollen)ofhoger
prijspeilvandeProdukten.
Deopengrondsgroente-endefruitteelt zagendegeldopbrengstmetcirca 10%perbedrijf toenementegen 6%bijdebloembollenteelt.Dekostennamen inelkderdriesectorentoe (5tot
8%),maarminderdandeopbrengsten.
Voordegroenteteelt indeopengrond,defruitteelt ende
bloembollenteeltwordt eenstijging vanderentabiliteit voorzien
met respectievelijk 3,2en1procentpunten.
Degroenteteeltsector ligtmeteenverliesvan 22%vande
kostenopeenlaag rentabiliteitsniveau;defruitteelt bevindt
zichgemiddeld opminus 16%endebloembollenteelt opminus5%
vandekosten.Het inkomenstijgtnaarverwachting metrespectievelijkƒ6.500,- (groente),enƒ 10.000,- (fruitenbloembollen)
perondernemer.
Groenteteelt/Fruitteelt/Bloembollenteelt/Ramingen/Rentabiliteit/
Inkomen/Nederland

Overnamevande inhoud toegestaan,mitsmetduidelijkebronvermelding.
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1. Inleiding

Het doelvanhet onderzoek,waarover inhethiernavolgende
zalworden gerapporteerd, isinzicht teverkrijgen indebedrijfseconomischeresultatenvandegroenteteelt indeopen
grond,defruitteelt endebloembollenteelt in1989.Daaropdit
tijdstip noggeenuitgewerkte LEl-boekhoudingenvandeaanhet
rentabiliteits-enfinancieringsonderzoekdeelnemende bedrijven
beschikbaar zijn,moetenderesultatenwordengeraamd. Tot degehant-A«rJ«•behorenalgemene statistische gegevens (CBS,
Lijke).
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2. Berekeningswijze van de geraamde bedrijfsuitkomsten

De ramingen zijnuitgevoerd aandehandvandekosten-en
opbrengstenontwikkelingendie in1989tenopzichtevan 1988zijn
opgetreden.Devoorlopigecijfersvandebedrijfsuitkomstenin
1988hebbenhierbijmedealsuitgangspunt gediend.
Indeberekeningen isbetrokkeneenaantal landelijkegegevens,zoalsomvangvandebeteeldearealen,veilingaanvoeren,
exportgegevens enprijsniveausvandebelangrijkstevollegrondsgroente- ,fruit-enbloembollengewassen (bronnen:CBS,PGFen
PVS).
Deramingenvandekosten zijngebaseerd opdegemiddelde
prijsstijgingenvandeafzonderlijkekostensoorten in1989.Hierbij istevensrekeninggehoudenmetveranderingen indeverbruiktehoeveelheden.
Deduurzameproduktiemiddelenwordengewaardeerd opbasis
vandenieuwwaarde.Ditvormttevenshetuitgangspunt voorde
vaststelling vandeafschrijvings-enrentekostenvandeduurzame
produktiemiddelen.
Bijdeberekening vanderenteoverhet inde slijtende
duurzame produktiemiddelen geïnvesteerde vermogen iseenrentevoetvan 7%aangehouden (19886Z).Overhet indegrondgeïnvesteerdevermogen is2#%envoordevlottendemiddelen iseveneens
7% (in 19886%)renteberekend.Dekostenvandehandenarbeid van
deondernemer endemeewerkendegezinsleden zijnopCAO-basis
(inclusiefwerkgeversaandeel indesociale lasten)gewaardeerd.
Inde berekende arbeidskostenvandeondernemer isgeenbeloning
voor leiding entoezichtopgenomen.
Zowel bijdeberekening vandekostenalsvandeopbrengsten
isrekening gehoudenmetveranderingen indegemiddeldebedrijfsstructuur,waardoordeaandelenvandeverschillende kostenfactorenkunnenwijzigen.Ditheeft totgevolg datdeprocentuele kostenstijging perbedrijf kanafwijkenvandiepereenheid vanoppervlakte.Ookmetdeopbrengstmutatiekandithetgevalzijn.

3. De geraamde bedrijfsuitkomsten in 1989

3.1 Groenteteelt Indeopengrond

Opbrengsten
In 1989washet areaalgroentegewassen Indeopengrond
vrijwelgelijkaandat in1988 (bron:CBS-raeitellingen
CBS-augustus/september steekproef).
DegeldswaardevandegeveildeProduktenvandeoogst
1989/'90bedroeg 10tot 15%meerdan invoorgaand seizoen.Deze
omzetstijging istoe teschrijven zowelaanhogereprijzen (7%)
alsgrotereproduktie.Voorde sectoralsgeheelgeldt opbasis
vanhetvoorgaande ookeen stijging vanhetgemiddeldeproduktiepeil inkiloperha.Voorde individuele gewassenwijkt desituatie somsergafvanhetgemiddelde beeldmet betrekking totde
behaaldeopbrengstcijfers.
Het beteelde areaalvandemeestegewassen dievoorkomenop
degespecialiseerde bedrijven isgelijkaan (aardbei,andijvie,
sla,prei,witlof)ofkleiner (augurk, sluitkool,spruiten)dan
in 1988.Eenuitzondering vormen bloemkool,peenenspinazie
waarvan het areaal toenam.
Met betrekking tothet prijspeil zijnerookverschillen
tussengewassen:demeeste gewassengeveneenbetere prijsvorming
teziendan invoorgaand seizoen (metname aardbei,prei,spruiten),maar bloem-, sluitkool enpeennoteerden duidelijk lager.
Tenaanzienvanhetopbrengstbedrag perhageeft eenaantal
belangrijke gewassen eenflinkeverbetering tezien (aardbei,
augurk, sluitkool, sla,prei,enspruiten); eendalingvindt
plaats bijbijvoorbeeld bloemkool enpeen.
Opgrondvan bovenstaande ontwikkelingenwordt voorde
steekproefbedrijvenvanhet rentabiliteits-enfinancieringsonderzoek indegroenteteelt indeopengrond in1989eentoename
vandeopbrengst groentenverwacht vancirca 13%.Hierbij isuitgegaanvaneenstabielegemiddelde teeltoppervlakte perbedrijf.

Kosten
Opgrondvandeontwikkeling vandehoeveelheden ende prijzenvande ingezetteproduktiemiddelen istenopzichtevanhet
voorgaande jaar in 1989eentoenamevandetotale kostenteverwachtenvancirca8%.
Voordebelangrijkste kostencategorie arbeidwordt een
stijging vancirca 6%verwacht.Zoweldehoeveelheid ingezette
arbeid alsookdegemiddelde beloningsvoet pergewerkt uur laten
enige stijging verwachten.

Bijdeafleveringskostenwordtgeletopdeopbrengstontwikkeling eenduidelijke stijging (7%)verwacht;verderworden kostenstijgingengeraamd bijdeduurzameproduktiemiddelen (11%),
bijmaterialen (6%)enbijdegroepoverigekosten (7%). Detoenamebijdejaarkostenvanduurzame produktiemiddelenwordtmede
veroorzaakt doorhethanterenvaneenhogere ingecalculeerde rentevoet.

Bedrij

fsuitkomsten

Detotalebedrijfsopbrengsten (inclusief deberekende aanwas
vanvasteplantopstanden endeoverige (niet-groenten)opbrengsten)zullenvermoedelijk circa 12%hogerzijndan in1988.
Metdezeverwachtingenvanhogereopbrengsten enkosten
wordt enigeverbetering verwachtvandebedrijfsuitkomsten.Het
gemiddeldverlieswordtgeraamd op22%vandekosten (198825%
verlies).Perhagroenteteelt indeopengrond betekent diteen
verbetering vanƒ500,-toteenverliesvanƒ 10.500,-perha.De
arbeidsopbrengst enhetondernemersinkomenperondernemerworden
becijferd opgemiddeldƒ 14.600,-enƒ 23.700,- (vorigjaar
ƒ 9.500,- respectievelijk ƒ 17.200,-).
Deuitkomstenvandegroentebedrijven zijnweergegeven in
bijlage 1.

3.2 Fruitteelt

Opbrengsten
Deontwikkelingen indearealenvanappelenpeergevenin
1989eenzelfde beeld tezienals in1988:eenlichteuitbreiding
bijdeappelseneengeringeafnamebijdeperen.
Hetappelareaaldatjarenlang eenteruggang teziengaftot
circa 15000ha in1986,isnadedoorbreking vandenegatieve
trend in1987ook in1989weerenigszinsverderuitgebreid tot
bijna 16000ha in1989.Sinds 1987beliependeaanplantactiviteitenvannieuweappelbeplantingen circa 2000haperjaar,tegen
eengerooid areaalvanoudebeplantingendateenpaarhonderdha
kleiner is (respectievelijk circa 1850,1700en 1500hain
1987/88/89).Denetto-toename vanhetappelareaal bedraagt in
19893%. Inde laatstejaren isperjaarcircaeenzevendetot
eenachtstedeelvanhetareaal appelsvernieuwd.
Bijdeperenresulteerde eenvrijbeperkte nieuwe aanplant
vanruim 200ha,evenals in1987en1988,ineen lichtenetto-afnamevanhetareaalmet 2%perjaar.
Hetgerooideareaal lag indelaatstejarenrondde300ha
perjaar.Medio 1989bedroeg hetperenareaal 5000ha.Het tempo
vanvernieuwing vanperebeplantingen isaande lagekant:niet
meerdan3tot4%perjaar.

Deprognosevandeopbrengst fruit gemiddeld perbedrijf in
1989/90 isgebaseerd opde landelijke prijs-en aanvoergegevens
opdeveilingen (bronPGF).
Deproduktievanappelswordt 8%hogergeraamd dan inhet
voorgaande seizoen (1988/89);metnamedenieuwe rassendiede
afgelopenjaren zijnaangeplant geveneensnelle toenamevande
produktie tezien (Jonagold, Elstar).
Voorperenwordt eenproduktieverwacht dieeenkwart boven
dievanhetvorig seizoen ligt.MetnameDoyenne duComicezal
naarverwachting eenbelangrijkeverbetering teziengeven.
Deprijsvorming vandeappelsvandeoogst 1989 isondanks
dewat grotere produktie vooralle rassen intotaliteitvergelijkbaarmetdievandevorige oogst.Hoewel erook in1989/90
eenkg-prijsverschil tussendenieuwere enoudere appelrassenbestaat,wordt ditverschil inde loopderjaren steedskleiner,
mede alsgevolg vanhet sneltoenemende aanbod vannieuwe rassen.
DeprijsvanJonagold enElstarwas lager,endievanGolden
Delicious enGoudreinette hogerdan in1988/89.Coxnoteerde lager bijgroteraanbod.Bijperen ligthetgemiddelde prijspeil
eentiende hogerdandat inhetvoorgaande seizoen,datmet
ƒ 1,25 perkgalgunstig genoemd konworden.
Opgrond vandezeprijs-enproduktieverwachtingen wordt een
omzetniveau geraamd voor 1989dat 18Xhoger ligtdan inhetvoorgaandejaar.Detotale bedrijfsopbrengstenperbedrijf (inclusief
berekende aanwasvanplantopstanden enoverige opbrengsten)zal
vermoedelijk circa 10%hoger zijndan in1988.

Kosten
Opgrond vandeontwikkeling vandehoeveelheden endeprijzenvande ingezetteproduktiemiddelen istenopzichte vanhet
voorgaande jaar in 1989eentoenamevandetotale kosten teverwachtenmet ruim 7%perbedrijf.Uitgaandevaneengelijkblijvendeoppervlakte pit-ensteenvruchten gemiddeld perbedrijf,betekent dit ookperhaeenkostenstijging van7%.
Voordebelangrijkste kostensoort arbeid wordt circa4%
stijging vanhetkostenniveau perbedrijfverwacht; degemiddelde
arbeidskosten peruur stijgenmet 42,terwijl de inzetvanarbeid
onveranderd wordt verondersteld.Naast arbeid zijnookbijde
meeste anderekostensoorten lichte totmatigeverhogingen teverwachten.
De relatief grotereproduktie leidt tothogereafleveringskosten (13%);materialen stijgen zeerweinig endeoverigebedrijfskostenmet 6X.
Ookvoor 1989wordtweereenvoortzetting verondersteld van
de aanplantactiviteiten. Doordevernieuwing vandeaanplant in
de afgelopenjaren zullendejaarkostenvandebeplantingen in
1989verdertoenemen.Ookdestijging vande ingecalculeerde rentevoet draagt bijaandeaanzienlijke kostenstijging van15%.

Ookvoordejaarkostenvandegebouwenenmachinesendergelijke
wordt eenverhogingverwacht (11%),alsgevolgvanenigeinvesteringsactiviteit (vervanging)inditdeelvanhetproduktieapparaatenerzijdsendeeerdergenoemde stijging vande rentevoet
anderzijds.

Bedrijfsuitkomsten
Metdezeverwachtingenvanhogereopbrengsten (10%)enhogerekosten (7%)zullendebedrijfsuitkomsten in1989wathoger
zijndan in1988.Hetgemiddeldeverlieswordtgeraamd op 16%van
dekosten (1988minus 18%).Met 1989wordtweereenjaartoegevoegd aandereeksvanaf 1984meteenverliespercentagedatwordt
geschrevenmet 2cijfers.Inelkvandezejarenvormtdeopbrengstvandegespecialiseerde fruitteeltbedrijveneenonvoldoende beloningvoorde ingezetteproduktiemiddelen.Hetgemiddeldebedrijf leidtopbasisvandegehanteerdemaatstavenvan
bedrijfseconomischekostenenopbrengstenverlies.Toch isdeinkomensvorming -gegevendebestaandeverhoudingen binnende
arbeids-envermogensstructuur (eigen inbreng endoorderden)zodanig datnaaftrekvande inkomensbestedingen (belasting en
privé)ernog steedswordtbespaard,met anderewoordenheteigen
vermogenwordtjaarlijksnogenigszinsversterkt.
Perhapit-ensteenvruchten bedraagthetverlies in1989
circaƒ 6000,-.Dearbeidsopbrengst enhetondernemersinkomenper
ondernemerwordenbecijferd opgemiddeld ƒ 14.000,-enƒ40.700,(vorigjaarƒ9.000,- enƒ 30.900,-).
Deuitkomstenvandefruitbedrijvenzijnweergegeven inbijlage2.

3.3 Bloembollenteelt

Opbrengsten
In1989washetareaalbloembollenteeltmetcirca 16700ha
slechts 1,5%groterdan in1988.Ook in1988trad eralgeen
groeimeerop.Hiermee iseeneindegekomenaaneen regelmatige
groeivanhetareaalvancirca3-4%perjaar.In1983bedroeghet
areaalnog slechtscirca 14200ha.
Debruto-produktiewaarde vanbloembollen isgeschat op824
miljoengulden,hetgeen ruim5%meer isdan in1988.Deomvang
vandeexportvanbloembollen in1989wordt zowel ingeld als
hoeveelheid 6%hogergeraamd dan in1988.Degemiddelde stukprijs
isonveranderd gebleven.De fysiekeproduktie perhaligtopeen
4 tot5%hogerniveaudan in1988.Opgrond vanbovenstaande ontwikkelingenwordtvoordesteekproefbedrijvenvanhetrentabiliteits-enfinancieringsonderzoek indebloembollenteelt in1989
eentoenamevandegeldopbrengst bloembollenverwachtvancirca
6%. Hierbij isuitgegaanvaneengelijkblijvende teeltoppervlakte
perbedrijf.
10

Kosten
Opgrond vandeontwikkeling vandehoeveelheden ende prijzenvande ingezette produktiemiddelen istenopzichtevanhet
voorgaandejaar in 1989eentoenamevandetotale kosten teverwachtenmet 5%perbedrijf.Uitgaandevaneenonveranderde oppervlakte bloembollen gemiddeld perbedrijf, betekent dit eenkostenstijging perhavaneveneens5%.
Voordebelangrijke kostensoort arbeid wordt 5%stijging per
bedrijfverwacht; destijging vandegemiddelde arbeidskosten per
uur isgesteld op2%,endeverdere toenamevande arbeidskosten
ishetgevolg vaneengrotere inzetvanarbeid.
Voordejaarkosten (afschrijving enrente)vandegebouwen,
machines endebloembollenkraamwordt ookeenstijging verwacht
(10%), vooral alsgevolg vanhogere rentekosten. Dankzij eenverhoging vande ingecalculeerde rentevoet stijgende rentekosten
met 16%tegeneenstijging vandeafschrijvingskostenmet 4%.
Bijdemeeste anderekostensoorten zijn inhet algemeen
kleinere verwachte verhogingen aangehouden.

Bedrijfsuitkomsten
Detotale bedrijfsopbrengsten (inclusief deberekende aanwas
vandebloembollenkraam ende overige (niet-bloembollen)opbrengsten)zullenvermoedelijk circa 6,5%hoger zijndan in1988.
Met dezeverwachtingen vantoegenomen opbrengsten enkosten
wordt eenbeperkteverbetering verwacht vandebedrijfsuitkomsten.Het gemiddeld verlieswordt geraamd op5%vandekosten
(19886%verlies).
Perhabloembollenteelt betekent dit eenmutatie vanƒ700,tot eenverliesvanƒ3.900,-perha.
Dearbeidsopbrengst enhet ondernemersinkomen per ondernemer
worden becijferd opgemiddeld ƒ43.600,-enƒ 71.400,-(vorig
jaarƒ37.700,-respectievelijk ƒ61.100,-).
Deuitkomstenvandebloembollenbedrijvenzijnweergegeven
inbijlage3.

11

Bijlagen
BIJLAGEN
Bijlage

1.

Raming van da resultaten
par badrijf, da arbeidsopbrangst
en het
ondernemers inkomen per ondernemer in guldens in de groenteteelt
in
de open grond in 1989 in vergelijking
met de resultaten
in 1988 1)
Groenteteelt indeopen
grond inNederland

Oppervlakte groente indeopen
grond gemiddeld perbedrijf(ha)
Uitkomsten
a.perbedrijf
kosten
opbrengsten
netto bedrijfsresultaat
idemperƒ 100,-kosten
b.perondernemer
arbeidsopbrengst
ondernemersinkomen

1989

6,95

6,95

310.900
234.500

335.100
262.300

-76.400
-25

-72.800
-22

9.500
17.200

14.600
23.700

19.200
3.300
5.200
9.200
3.000
4.800

20.300
3.900
5.600
9.800
3.500
5.100

44.700

48.200

29.800
600
3.300

33.800
600
3.300

33.700

37.700

-11.000

-10.500

Uitkomsten perha
groente indeopen grond

2.

Kosten:
arbeid
rente
afschrijving
materialen
afleveringskosten
diverse kosten
Totale kosten
Opbrengsten:
groente
aanwas vaste plantopstanden
overige opbrengsten
Totale opbrengsten
Netto bedrijfsresultaat
1)

1968

Voorlopige uitkomsten.
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Bijlage

2.

Raming van de resultaten par badrijf, da arbaidaopbrangst
en het
ondernemersinkoaan par ondernemer in guldens in de fruitteelt
in
1989 in vergelijking
met de resultaten
in 1968 1)
Fruitteelt inNederland
1988

Oppervlakte pit-en steenvruchten
gemiddeld perbedrijf (ha)

9,93

9,93

339.500
278.300

364.600
307.000

-61.200

-57.600

-18

-16

9.000
30.900

14.000
40.700

Kosten:
arbeid
rente
afschrijving
materialen
afleveringskosten
diverse kosten

11.500
4.600
5.400
6.000
3.200
3.500

12.000
5.400
5.800
6.200
3.600
3.700

Totale kosten

34.200

36.700

18.100
6.400
3.500

21.500
6.300
3.100

28.000

30.900

-6.200

-5.800

Uitkomsten
a. per bedrijf
kosten
opbrengsten
netto bedrijfsresultaat
idem perƒ 100,-kosten
b. per ondernemer
arbeidsopbrengst
ondernemersinkomen
2.

Uitkomsten perha
pit- en steenvruchten

Opbrengsten:
fruit
aanwas vaste plantopstanden
overige opbrengsten
Totale opbrengsten
Netto bedrijfsresultaat
1)

1989

Voorlopige uitkomsten.
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Bijlage

3.

Raming van de resultaten
per bedrijf, de arbeidsopbrengst
en het
ondernemers inkomen per ondernemer in guldens in de
bloembollenteelt
in 1989 In vergelijking
met de resultaten
in 1988 1)
Bloembollenteelt inNederland
1988

Oppervlakte bloembollen
gemiddeld perbedrijf(ha)
Uitkomsten
a.perbedrijf
kosten
opbrengsten
netto bedrijfsresultaat
idemperƒ 100,-kosten
b.perondernemer
arbeidsopbrengst
ondernemersinkomen

1989

7,97

7,97

580.300
543.200

610.500
579.100

-37.100
-6

-31.400
-5

37.700
61.100

43.600
71.400

21.300
8.800
7.200
22.700
4.100
8.700

22.300
10.200
7.500
23.100
4.300
9.200

72.800

76.600

59.000
-900
10.100

62..600
0
10..100

68.200

72.,700

-4.600

-3..900

Uitkomsten perha
bloembollen
Kosten:
arbeid
rente
afschrijving
materialen
afleveringskosten
diverse kosten
Totale kosten
Opbrengsten:
bloembollen
aanwas bloembollenkraan)
overige opbrengsten
Totale opbrengsten
Netto bedrijfsresultaat
1)

Voorlopige uitkomsten.
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