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Vooruitlopend op de definitieve resultaten zijn de bedrijfsuitkomsten in 1990 (oogstjaar '90/"91)vande bedrijvenmet groenteteelt indeopengrond,vanfruitteeltbedrijvenen
van bloembollenbedrijven geraamd. Naast netto-bedrijfsresultaat, arbeidsopbrengst en
ondernemersinkomenwordende belangrijkste kostensoortenvermeld.
Alledrietakkenzagen in1990 rentabiliteit en inkomenverbeteren door opbrengstverbeteringen die de kostenstijgingen voor bleven. De verbetering was het hoogst in de
opengrondsgroenteteett. Het seizoen 1990 (-1991) gaf vooropengrondsgroenten enfruit
inhet algemeen goedetotzeergoede prijzen;de produktie per ha lagbijgroenten hoger,
maar bijfruit lager. Voorbloembollenwordt in1990een lagere prijsverwacht.
De opengrondsgroente- en de fruitteelt zagen de geldelijke opbrengst met respectievelijk 16 en 12%per bedrijf toenemen, tegen 5% bijde bloembollenteelt. Ook de kosten
namen inelkderdriesectorentoe (respectievelijk 10,8 en5%);ditsteekt - met uitzonderingvande bloembollenteelt -gunstigaftegende opbrengstontwikkeling.
Voor de groenteteelt inde open grond,de fruitteelt en de bloembollenteelt wordt een
stijging vande rentabiliteit voorzien met respectievelijk 5 , 3 en 1 procentpunt tot respectievelijk 9 4 , 8 7 en89% (opbrengst in% vandekosten).
Het inkomen stijgt naar verwachting respectievelijk met circa ƒ 19.000,- (groente),
ƒ 17.000,- (fruit) enƒ 8.000,- (bloembollen) per ondernemer.
Groenteteelt/Fruitteelt/Bloembollenteelt/Ramingen/Rentabiliteit/Inkomen/Nederland

Overname vande inhoudtoegestaan,mitsmetduidelijkebronvermelding.
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1. Inleiding

Hetdoelvanhetonderzoek,waarover inhet hiernavolgende
zalwordengerapporteerd, isinzicht teverkrijgen indebedrijfseconomische resultatenvandegroenteteelt indeopen
grond, defruitteelt endebloembollenteelt in1990.Daaropdit
tijdstipnoggeenuitgewerkteLEI-boekhoudingenvande aanhet
rentabiliteits-enfinancieringsonderzoekdeelnemende bedrijven
beschikbaar zijn,moetende resultatenworden geraamd.Tot degehanteerde bronnenbehorenalgemene statistische gegevens (CBS,
PGF,PVSendergelijke).
Een indrukvandeverwachte resultaten op tuinbouwbedrijven
isvanbelangvoorhetMinisterievanLandbouw,Natuurbeheer en
Visserij envoorhettuinbouwbedrijfsleven.
Voordegroenteteelt indeopengrond, envoorde fruitteelt
envoordebloembollenteelt isperbedrijf hetgeraamdenettobedrijfsresultaat -zijndehetverschil tussenopbrengsten en
kosten-weergegeven.Hetnetto-bedrijfsresultaat istevensper
ƒ 100,-kostenuitgedrukt. Daarnaast isdearbeidsopbrengst en
het ondernemersinkomenperondernemervermeld. De arbeidsopbrengst perondernemer issamengesteld uit hetnetto-bedrijfsresultaatvermeerderd met deberekendevergoeding voordehandenarbeidvandeondernemer.Het ondernemersinkomen omvat dearbeidsopbrengst vandeondernemervermeerderd met het saldovandeberekendeendebetaalderente.
Debelangrijkste kostensoorten, deopbrengst enhetnettobedrijfsresultaat zijntenslotte ookpereenheid teeltoppervlakte
vermeld.

2. Berekeningswijze van de geraamde bedrijfsuitkomsten

De ramingen zijnuitgevoerd aandehandvandekosten-en
opbrengstenontwikkelingendie in 1990tenopzichtevan 1989zijn
opgetreden.Devoorlopige cijfersvandebedrijfsuitkomstenin
1989hebbenhierbijmede alsuitgangspunt gediend.
Indeberekeningen isbetrokken eenaantal landelijkegegevens, zoalsomvang vandebeteeldearealen,veilingaanvoeren,
exportgegevens enprijsniveausvandebelangrijkste vollegrondsgroente- ,fruit-enbloembollengewassen (bronnen:CBS,PGFen
PVS).
De ramingenvandekosten zijngebaseerd opdegemiddelde
prijsstijgingen vandeafzonderlijkekostensoorten in1990.Hierbij istevens rekening gehoudenmetveranderingen indeverbruiktehoeveelheden.
Deduurzame produktiemiddelenworden gewaardeerd opbasis
vandenieuwwaarde.Ditvormt tevenshetuitgangspunt voorde
vaststelling vandeafschrijvings-enrentekostenvandeduurzame
produktiemiddelen.
Bij deberekening vande renteoverhet inde slijtende
duurzame produktiemiddelen geïnvesteerde vermogen iseenrentevoetvan 814%aangehouden (1989 7%).Overhet indegrondgeïnvesteerdevermogen is214%envoordevlottendemiddelen is9%%(in
19897%)renteberekend.Dekostenvandehandenarbeid vandeondernemer endemeewerkende gezinsleden zijnopCAO-basis (inclusiefwerkgeversaandeel inde sociale lasten)gewaardeerd. Inde
berekende arbeidskosten vandeondernemer isgeenbeloning voor
leiding entoezicht opgenomen.
Zowel bijdeberekening vandekosten alsvande opbrengsten
isrekening gehoudenmetveranderingen indegemiddeldebedrijfsstructuur,waardoor deaandelenvandeverschillende kostenfactorenkunnenwijzigen.Ditheeft totgevolg dat deprocentuele kostenstijging perbedrijf kanafwijkenvandiepereenheid vanoppervlakte.Ookmet deopbrengstmutatie kandit hetgevalzijn.

3. De geraamde bedrijfsuitkomstenin 1990

3.1 Groenteteelt indeopengrond
3.1.1 Opbrengsten
In 1990washet areaalgroentegewassen Inde opengrond
licht gekrompen vergelekenmet 1989 (bron:CBS-meitellingen
CBS-augustus/september steekproef).
Degeldswaarde vandegeveilde Produktenvandeoogst
1990/'91 bedroeg 15tot 20%meerdan invoorgaand seizoen.Deze
omzetstijging istoeteschrijven zowelaanhogere prijzen (11%)
alsgrotereproduktie.Voordesectoralsgeheel geldt opbasis
vanhetvoorgaande ookeenstijging vanhetgemiddelde produktiepeil inkiloperha.Voorde individuele gewassenwijkt desituatie somserg afvanhetgemiddelde beeldmet betrekking totde
behaaldeopbrengstcijfers.
Het beteelde areaalvandemeestegewassendievoorkomenop
degespecialiseerde bedrijven isgelijkaanofkleiner (augurk,
bloemkool, spruiten)dan in1989.Eenuitzondering vormenwitte
kool,peen entuinbonenwaarvanhet areaal toenam.
Met betrekking tothetprijspeil zijnerookverschillen
tussengewassen:verreweg demeestegewassen geveneen (veel)
betere prijsvorming teziendan invoorgaand seizoen; daartegen
noteerden aardbei,witlof enasperge duidelijklager.
Opgrondvan bovenstaande ontwikkelingenwordtvoorde
steekproefbedrijvenvanhet rentabiliteits-enfinancieringsonderzoek indegroenteteelt indeopengrond in1990eentoename
vande opbrengst groentenverwacht vancirca 20%.Hierbij isuitgegaanvan 3%toenamevandegemiddelde teeltoppervlakte per
bedrijf.
3.1.2 Kosten
Opgrondvandeontwikkeling vandehoeveelheden ende prijzenvande ingezetteproduktiemiddelen istenopzichtevanhet
voorgaande jaar in1990eentoenamevandetotale kostenteverwachtenvan bijna10%.
Voordebelangrijkste kostencategorie arbeidwordt een stijgingvancirca 7%verwacht. Zoweldehoeveelheid ingezette arbeid
als (vooral)ookdegemiddelde beloningsvoet pergewerkt uur
latenenige stijging verwachten.
Bijdeafleveringskostenwordt gelet opde opbrengstontwikkeling eenduidelijke stijging (18%)verwacht;verderwordenkostenstijgingen geraamd bijdeduurzameproduktiemiddelen (13%),
bijmaterialen (9%)enbijdegroepoverige kosten (7%).De
sterke toename bijdejaarkostenvanduurzame produktiemiddelen
wordtvooralveroorzaakt doorhethanterenvan eenhogere ingecalculeerde rentevoet.

3.1.3 Bedrijfsuitkomsten
Detotalebedrijfsopbrengsten (inclusiefdeberekende aanwas
vanvaste plantopstanden endeoverige opbrengsten)zullenvermoedelijk circa 162hogerzijndan in1989.
Met dezeverwachtingenvanhogere opbrengsten enkosten
wordt opnieuwverbetering verwachtvandebedrijfsuitkomsten.Het
gemiddeld verlieswordt noggeraamd op "slechts" 6%vandekosten
(1989 11Xen 1988 22%verlies).Perhagroenteteelt indeopen
grond betekent diteenverbetering vanƒ 2.400,-tot eenverlies
vanƒ 2.800,-perha.Dearbeidsopbrengst enhetondernemersinkomenperondernemerwordenbecijferd opgemiddeld ƒ55.300,-en
ƒ 68.000,-(vorigjaarƒ39.800,-respectievelijkƒ 48.900,-).
Deuitkomstenvandegroentebedrijven zijnweergegeven in
bijlage 1.

3.2 Fruitteelt
3.2.1 Opbrengsten
Deontwikkeling inhet areaalvanappelgeeft in 1990middelseen lichteuitbreiding eenzelfde beeld tezien als in1988
en 1989.Integenstelling tot 1989 isookbijhet areaal peren in
1990eenkleineuitbreiding tesignaleren alsgevolg vaneenwat
grotere aanplant dandegerooide oppervlakte peren.
Het appelareaal datjarenlang eenteruggang teziengaftot
circa 15000ha in1986, isnadedoorbreking vandenegatieve
trend in 1987ook in1990weerenigszinsverderuitgebreid tot
16200ha.In 1990beliependeaanplantactiviteiten vannieuwe
appelbeplantingen circa 1600ha,tegen eengerooid areaalvan
oude beplantingen dateenpaarhonderd hakleinerwas.Denettotoenamevanhet appelareaal bedraagt in 199022.Ook in1990is
opnieuweenniet onbelangrijk deelvanhet landelijk areaal
appelbeplantingen vernieuwd.
Bijdeperenresulteerde eenbeperkte nieuwe aanplantvan
circa 350ha,bijeengerooid areaalvancirca 300ha zelfsnog
ineen lichtenetto-toename vanhet areaalmet bijna IX;dit in
tegenstelling totde laatstejarenwaarin het areaal steedsin
lichtemateafnam.Medio 1990bedroeg hetperenareaal 5060ha.
Het tempovanvernieuwing vanperebeplantingen isvergelekenmet
deappelteelt aande lagekant.
Deprognosevandeopbrengst fruit gemiddeld perbedrijf in
1990/91 isgebaseerd opde landelijke prijs-en aanvoergegevens
opdeveilingen (bronPGF).
Deproduktievanappelswordt 2Zhogergeraamd dan inhet
voorgaande seizoen (1989/90);rassenalsCoxenGoudreinette
lateneenduidelijkkleinere produktie zien,terwijlElstareen
grote stijging vertoont.
Voorperenwordt eenproduktieverwacht die 20%onderdie
vanhetvorig seizoen ligt.Met nameDoyenne duComicezalnaar
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verwachting eenbelangrijke daling teziengeven,terwijl
Conferencevrij stabielis.
Deprijsvorming vandeappelsvandeoogst 1990 is inhet
algemeen bijzonderpositiefverlopen. Intotaliteitwordt rekening gehoudenmet eenprijspeil dat ruimeenderdehoger ligtdan
vandeoogst 1989.In1990/91kan inveelminderematedanvoorheen eenduidelijkkg-prijsverschiltussendenieuwere enoudere
appelrassenwordenvastgesteld.
Bijperen ligthetgemiddelde prijspeil circa 6%hogerdan
dat inhetvoorgaande seizoen.
Globaal zaldemiddenprijsperkg inhet seizoen 1990/91
voorappel ronddegulden liggenenvoorpeer rondde anderhalve
gulden.
Opgrondvandezeprijs-enproduktieverwachtingen wordt een
omzetniveaugeraamdvoor 1990dat 18Zhoger ligt dan inhetvoorgaandejaar.Detotalebedrijfsopbrengstenperbedrijf (inclusief
berekendeaanwasvanplantopstanden enoverige opbrengsten)zal
vermoedelijk circa 12Xhoger zijndan in1989.
3.2.2 Kosten
Opgrondvandeontwikkeling vandehoeveelheden ende prijzenvande ingezetteproduktiemiddelen istenopzichtevanhet
voorgaande jaar in1990eentoenamevandetotalekostenteverwachtenmet 8Xperbedrijf.Uitgaandevanenigeuitbreiding van
deoppervlaktepit-ensteenvruchten gemiddeld perbedrijf (IX),
betekent ditookperhaeenkostenstijging van7X.
Voordebelangrijkste kostensoort arbeidwordt circa8X
stijging vanhetkostenniveauperbedrijfverwacht; de gemiddelde
arbeidskosten peruur stijgenmet 6X,tevenswordt enige stijging
vande inzetvanarbeidverwacht.
Naast arbeid zijnookbijdemeeste andere kostensoorten
lichtetotmatigeverhogingen teverwachten.De relatief grotere
produktie leidt tothogereafleveringskosten (8X);materialen
stijgen zeerweinig endeoverige bedrijfskostenmet 10X.
Ookvoor 1990wordtweereenvoortzetting verondersteld van
deaanplantactiviteiten. Doordevernieuwing vandeaanplant in
deafgelopenjarenzullendejaarkostenvandebeplantingen in
1990verdertoenemen.Ookdestijgingvande ingecalculeerde rentevoet draagt bijaandeaanzienlijke kostenstijging van 15X.
Ookvoordejaarkostenvandegebouwen enmachines endergelijkewordt eenverhogingverwacht (12X), alsgevolg vanenige
investeringsactiviteit (vervanging)inditdeelvanhetproduktieapparaat enerzijds endeeerdergenoemde stijging vanderentevoet anderzijds.
3.2.3 Bedrijfsuitkomsten
Met dezeverwachtingenvanhogereopbrengsten (12X)enhogerekosten (8X)zullendebedrijfsuitkomsten in 1990hogerzijn

dan in1989.Het gemiddeldeverlieswordt geraamd op 13Zvande
kosten (1989- 16%).Deverbetering vandebedrijfsresultatendie
reeds in1989zichtbaarwerd,gaat in1990door.
Perhapit-ensteenvruchten bedraagt hetverlies in1990
circaƒ5000,-.Dearbeidsopbrengst enhetondernemersinkomenper
ondernemerworden becijferd opgemiddeld ƒ 26.800,-enƒ59.300,(vorigjaarƒ 17.300,-enƒ 42.700,-).
Deuitkomstenvandefruitbedrijvenzijnweergegeven inbijlage2.

3.3 Bloembollenteelt
3.3.1 Opbrengsten
In 1990washetareaalbloembollenteelt met circa 16200ha
circa32kleinerdan in1989.In 1989trad ernogenigegroeiop.
Met hetmaximum areaal in1989van 16700ha iseeneindegekomen
aaneenregelmatige groei inderecentejarencirca 3-4X per
jaar.
Deomvang vandeexportvanbloembollen in1990wordt gemeten ingeld IXen inhoeveelheid 5Zhogergeraamd dan in1989.De
gemiddelde stukprijshiermee opeen lagerniveau.Voorde fysieke
produktie perhawordt eenstijging verwacht met 8X.Opgrondvan
bovenstaande ontwikkelingenwordtvoorde steekproefbedrijven van
het rentabiliteits-enfinancieringsonderzoekinde bloembollenteelt in1990eentoenamevandegeldopbrengst bloembollenverwachtvancirca 5%.Hierbij isuitgegaanvaneenuitbreiding van
deteeltoppervlaktemet IXperbedrijf.
3.3.2 Kosten
Opgrondvandeontwikkeling vandehoeveelheden endeprijzenvande ingezetteproduktiemiddelen istenopzichtevanhet
voorgaandejaar in1990eentoenamevandetotalekostenteverwachtenmet 5Xperbedrijf.Uitgaandevaneen licht toegenomen
oppervlakte bloembollen gemiddeld perbedrijf,betekent diteen
kostenstijgingperhavan4X.
Voordebelangrijke kostensoort arbeidwordt 5X stijging per
bedrijfverwacht; de stijging vandegemiddelde arbeidskosten per
uur isgesteld op5%,ende inzetvanarbeid isstabielverondersteld.
Voordejaarkosten (afschrijving enrente)vandegebouwen,
machines endebloembollenkraamwordt ookeenstijging verwacht
(10X),vooral alsgevolgvanhogere rentekosten.Met name dankzij
eenverhoging vande ingecalculeerde rentevoet stijgenderentekostenmet 16Xtegeneenstijgingvandeafschrijvingskostenmet
2X.
Bijdemeesteanderekostensoorten zijn inhet algemeengeen
ofkleinereverwachteverhogingen aangehouden.
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3.3.3 Bedrijfsuitkomsten
Detotale bedrijfsopbrengsten (inclusief deberekende aanwas
vandebloembollenkraam endeoverige opbrengsten)zullenvermoedelijkcirca 5%hogerzijndan in1989.
Met dezeverwachtingen vantoegenomen opbrengsten enkosten
worden slechtskleineverbetering vanhet lageniveauvande
bedrijfsuitkomstenvoorzien.Voor 1990wordt eenverlies geraamd
van 11%vandekosten (1989 12%verlies).
Ferhabloembollenteelt betekent dit eenmutatie vanƒ100,tot eenverliesvanƒ8.100,-perha.
Dearbeidsopbrengst enhet ondernemersinkomenperondernemer
worden becijferd opgemiddeld ƒ 20.500,-enƒ54.400,-(vorig
jaarƒ 16.300,-respectievelijkƒ46.700,-).
Deuitkomstenvandebloembollenbedrijvenzijnweergegeven
inbijlage3.
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Bijlage 1. Raming vande resultaten perbedrijf,de arbeidsopbrengst enhet
ondernemersinkomenperondernemer inguldens indegroenteteelt in
de open grond inNederland in1990invergelijking metde resultaten
in 1989*)
1989
Oppervlakte groente inde open
grond gemiddeld perbedrijf (ha)
1.

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

2.

7,48

1990

7,70

351.900
313.200

385.300
363.700

-38.700

-21.600

-11

-6

39.800
48.900

55.300
68.800

19.500
3.600
5.000
10.800
3.700
4.500

20.300
3.900
5.600
9.800
3.500
5.100

47.100

48.200

34.100

33.800

Uitkomsten perha
groente indeopen grond
Kosten:
arbeid
rente
afschrijving
materialen
afleveringskosten
diverse kosten
Totale kosten
Opbrengsten:
groente
aanwasvaste plantopstanden
overige opbrengsten
Totale opbrengsten
Netto bedrijfsresultaat

*)Voorlopige uitkomsten.
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900

600

6.900

3.300

41.900

37.700

-5.200

-10.500

Bijlage 2.

Raming van de resultaten per bedrijf, de arbeidsopbrengst en het
ondernemersinkomen per ondernemer inguldens inde fruitteelt in
Nederland in 1990 invergelijking met de resultaten in 1989 *)

Oppervlakte pit- en steenvruchten
gemiddeld per bedrijf (ha)
Uitkomsten
a. per bedrijf
kosten
opbrengsten
netto bedrijfsresultaat
idem perƒ 100,-kosten
b. per ondernemer
arbeidsopbrengst
ondernemersinkomen
2.

1989

1990

10,34

10,44

368.700
310.500

398.400
347.600

-58.200

-50.800

-16

-13

17.300
42.700

26.800
59-.300

12.500
4.900
5.300
5.600
3.300
4.000

13.400
5.900
5.500
5.400
3.500
4.400

35.600

38.100

21.100
4.400
4.500

24.800
4.100
4.400

30.000

33.300

-5.600

-4.800

Uitkomsten per ha
pit- en steenvruchten
Kosten:
arbeid
rente
afschrijving
materialen
afleveringskosten
diverse kosten
Totale kosten
Opbrengsten:
fruit
aanwasvaste plantopstanden
overige opbrengsten
Totale opbrengsten
Netto bedrijfsresultaat

*)Voorlopige uitkomsten.
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Bijlage 3. Raming van de resultaten per bedrijf, de arbeidsopbrengst en het
ondernemersinkomen per ondernemer inguldens inde bloembollenteelt
inNederland in 1989 invergelijking met de resultaten in 1989 *)

Oppervlakte bloembollen
(incl. contractteelt voor derden)
gemiddeld per bedrijf (ha)
1.

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

1989

1990

9,57

9,67

650.700
571.900

680.600
602.400

-78.800

-78.200

-12

-11

16.300
46.700

20.500
54.400

20.500
9.000
6.600
19.600
4.100
8.200

21.200
10.300
6.700
19.700
4.400
8.100

Uitkomsten per ha
bloembollen
Kosten:
arbeid
rente
afschrijving
materialen
afleveringskosten
diverse kosten
Totale kosten
Opbrengsten:
bloembollen
aanwas bloembollenkraam
overige opbrengsten
Totale opbrengsten
Netto bedrijfsresultaat
*)Voorlopige uitkomsten.

16

68.000

____———
70.400

54.400
-700
6.100

56.400
-700
6.600

59.800

62.300

-8.200

-8.100

