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Vooruitlopend opdedefinitieve resultaten zijndebedrijfsuitkomstenin1984 (oogstjaar '84-!85)vanbedrijvenmetgroenteteelt inde opengrond geraamd.Naast ondernemersoverschot,
arbeidsopbrengst enondernemersinkomenwordendebelangrijkste
kostensoorten vermeld.
In1984heeft een teruggang plaatsgevondenvan rentabiliteit
en inkomen.Deopbrengstenwaren innog sterkerematedanin1983
onvoldoende tercompensatie vandegemaakte kosten.Oorzaakisde
kleineregeldelijke opbrengst die samengingmet eendoorgaande
kostenstijging.
Aandeongunstigeopbrengstenontwikkeling ligt eenlagere
ha-produktie enenigedaling vanhet gemiddelde prijsniveau ten
opzichtevanhetvoorgaande seizoen tengrondslag.Depositievan
dediversegewassenwas zeerverschillend.Bijdemeestewintergroentenwarendeopbrengsten alsgevolgvanvorstschade enlage
prijzen teleurstellend. Demeeste zomergroenten behaaldendaarentegendoorderedelijke prijsvorming gunstige resultaten.
Groenteteelt/Ramingen/Rentabiliteit/Inkomen/Nederland
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1.Inleiding

Hetdoelvanhet onderzoek Isinzicht teverkrijgen inde
bedrijfseconomischeresultatenvandegroenteteelt indeopen
grond in1984.Daaropdit tijdstip noggeenuitgewerkteLEIboekhoudingen vandeaanhet rentabiliteits-enfinancieringsonderzoekdeelnemende bedrijven beschikbaar zijn,moetenderesultatenworden geraamd.
Voordegroenteteelt indeopengrond isperbedrijf het
geraamde ondernemersoverschot -zijndehetverschil tussenopbrengstenenkosten-weergegeven.Het ondernemersoverschot is
tevensperf 100,-kostenuitgedrukt. Daarnaast isdearbeidsopbrengst enhetondernemersinkomenperondernemervermeld.De
arbeidsopbrengst perondernemer issamengsteld uithetondernemersoverschot vermeerderd metdeberekendevergoeding voorde
handenarbeid vandeondernemer.Het ondernemersinkomen omvatde
arbeidsopbrengst vandeondernemer vermeerderd met het saldovan
deberekendeende betaalde rente,alsmedede ontvangenrentesubsidie.
Debelangrijkstekostensoorten,deopbrengst enhetondernemersoverschot zijn tenslotte ookpereenheid teeltoppervlakte
vermeld.
Een indrukvandeverwachte resultaten op tuinbouwbedrijven
isvanbelang voorhetMinisterievanLandbouw enVisserijen
voorhet tuinbouwbedrijfsleven.

2. Berekeningswijze van de geraamde bedrijfsuitkomsten

Deramingenzijnuitgevoerd aandehandvandekosten-en
opbrengstenontwikkelingendie in1984t.o.v.1983zijnopgetreden.Decijfersvandebedrijfsuitkomstenin1983hebbenhierbij
medealsuitgangspunt gediend.
Informatie isingewonnenomtrentdegeldelijke opbrengsten
in1984vangroentegewassen (oogst 1984/85)vandeelnemendebedrijvenaanhet rentabiliteits-enfinancieringsonderzoekinde
groenteteelt indeopengrond.Daarnaast isindeberekeningen
betrokkeneenaantallandelijkegegevens,zoalsomvangvandebeteeldearealen,veilingaanvoeren enprijsniveausvandebelangrijkstevollegrondsgroentegewassen (bronnen:CBSenPGF).
Deramingenvandekostenzijngebaseerd opdegemiddelde
prijsstijgingenvandeafzonderlijkekostensoorten in1984.Hierbijistevensrekening gehoudenmetveranderingen indeverbruiktehoeveelheden.
Uitgaandevandebasispremie endegemiddeldekleinschaligheidstoeslag vandeWet InvesteringsRekening (WIR)isvoor 1984
denieuwwaardevandebedrijfsgebouwenenvasteinstallatiesmet
17%,envandewerktuigen,machinese.d.met 18%verlaagd.De
kostenvanrente enafschrijvingwordengebaseerd opdenieuwwaardevandebetrokkenbedrijfsmiddelenverminderdmetdegenoemdenormatieve aansprakenopWIR-premies.Ookdewaardevande
vasteplantopstanden isvoorzoverhetelementenbevatwaarvoor
WIR-premiekanwordenverkregen,dienovereenkomstig verminderd.
Bijdeberekening vanderenteoverhet inde slijtende
duurzameproduktiemiddelenge'investeerdevermogeniseenrentevoet van7%aangehouden (1983 7%%).Overhetindegrondgeïnvesteerdevermogen is 2\% envoordevlottendemiddelenis8^%rente
berekend.Dekostenvandehandenarbeid vandeondernemerende
meewerkendegezinsleden zijnopCAO-basis (incl.werkgeversaandeel inde socialelasten)gewaardeerd.Inde berekendearbeidskostenvandeondernemer isgeenbeloningvoor leidingentoezichtopgenomen.
Zowelbijdeberekeningvandekostenalsvandeopbrengsten
isrekeninggehoudenmetveranderingen indegemiddeldebedrijfsstructuur,waardoordeaandelenvandeverschillendekostenfactorenkunnenwijzigen.Ditheeft totgevolgdatdeprocentuele
kostenstijging perbedrijf kanafwijkenvandiepereenheid van
oppervlakte.Ookmetdeopbrengstmutatiekandithetgevalzijn.

3. De geraamde bedrijfsuitkomsten in 1984

Opbrengsten
In1984washet areaalgroentegewassen indeopengrond
bijna4%groterdan in1983 (bron:CBS-meiteiling enCBS-augustus/september steekproef).
Degeldswaarde vandegeveilde produktenvandeoogst
1984/85bedroeg ca.3%minderdan invoorgaand seizoen.Dekleine
omzetdaling ishetgevolg vaneengeringe prijs-enaanvoerdaling
(beidemet 1,5%).
Voorde individuelegewassenwijkt desituatievaaksterkaf
vanhet totaalbeeld vandesector.
Bijsluitkoolbedroegdeprijsdaling ca.50%,bijdebladgewassen (sla,andijvie,spinazie)ruim25%enbijspruiten,
bloemkoolengrovepeenca.15%.Voordeproduktenbloemkoolen
vooralvoor sluitkoolengrove peenwasdeaanvoer belangrijk
groter (ca.20%)dan in1983.Deaanvoervanspruitenenslawas
daarentegenduidelijk lager.Behalvevoor spruitkool (vorst!)is
deha-produktie inhetalgemeengestegen.
Eenduidelijke prijsverbetering trad opbijaugurk (+200%!)
bijeengehalveerde produktiediehet gevolg isvaneenlagehaopbrengst eneendaling vanhet areaal.Ookdepreiwaarvande
produktiemede alsgevolg vandevorstschademet eenkwartdaalde,werd tegeneenbelangrijk hogerprijspeilafgezet (+50%).De
nagenoeg ongewijzigde aanvoervanaardbeienkonooktegeneen
aanzienlijkhogerprijsniveau (30%)wordenafgezet.Ookprodukten
alswitlof,asperge enfijnepeenwerdenca.10%beterbetaald
dan in1983.
Opmerkelijk ishetverschil tussendezogenaamde "jaarprodukten" (afzetperiode januari t/mdecember)ende "seizoenprodukten" (juli t/m juni)1).Deeerstegroepgeeft eenomzettoename tezienvanruim7%,terwijlde tweedegroepmet eenomzetdaling vanruim 17%werd geconfronteerd.De prijsontwikkeling
inbeidegroepen issterk (resp.+9en -14%).

1)

Totdebelangrijkste "jaarprodukten"behorenaardbeien,
bladgroenten (sla,andijvie,spinazie),bospeen,bonen,
bloemkool,augurken,witlof enasperges.Totde belangrijkste "seizoenprodukten" behoren sluitkool,spruiten,preien
peen.

Op basisvanhet licht gedaalde landelijke produktieniveau
endeuitbreiding vande beteelde oppervlakte,kaneendalingvan
dehoeveelheid produkt perhawordenberekend vanca.5%.Dezedalingwasbijdecategorie "seizoenprodukten"(9%)groterdanbij
de "jaarprodukten"(3%).Derelatief lageproduktieperhabij
de "seizoenprodukten"werd inbelangrijkemateveroorzaakt door
de lage produktiesvan eenaantalwintergroentegewassen die zwaar
geledenhebbenvande strengevorst.
Voorde steekproefbedrijvenvanhet rentabiliteits-enfinancieringsonderzoek indegroenteteelt indeopengrondwordt
voor 1984eendaling vande opbrengst groentenverwacht van 5\%
perbedrijf.Debedrijven inNoord-Holland endie inoverig
Nederland (vnl.gelegen indeprovinciesZuid-Holland, NoordBrabant enLimburg)lopenm.b.t.deverwachte opbrengstontwikkeling sterkuiteen (resp.12en 1%daling).Dit hangt samenmet
uiteenlopende ontwikkelingen bijdediversegewassendieniet
gelijkoverdegebiedenverdeeld zijn.InNoord-Holland ligthet
accent vooralopsluitkool,bloemkool,peenenpootaardappelen.
Indeoverige gebieden isdeverscheidenheid grotermetalsbelangrijkste gewassen:spruiten,prei,bladgroenten,bonen,aardbeien,augurkenenasperges.
Opbedrijfsniveauzijnophetmoment vanderamingnoggeen
gegevensbeschikbaar overoppervlakte,produkties enprijsniveau
vandediversegewassen in1984.Vooreenbenadering hiervan,
wordt aansluiting gezocht bijde landelijke cijfersvanveilingen
enareaaltellingen.
Deopde steekproefbedrijvengeconstateerdedaling vande
geldelijke opbrengst met 5fc%perbedrijf zou,opbasisvande
landelijkegegevens,kunnenwordenopgesplitst ineenprijsdaling
(lfe%)eneenlagereproduktie (4%).Geziende landelijke 5%-daling indefysiekeproduktie perha,kanwordenaangenomendatde
gemiddelde teeltoppervlakte perbedrijf nauwelijks istoegenomen.

Kosten
Opgrond vandeontwikkeling vandehoeveelheden ende prijzenvandeingezette produktiemiddelenistenopzichtevanhet
voorgaande jaarin1984eentoenamevandetotalekosten teverwachtenmet ca.5%perbedrijf/perha,(ongewijzigdebedrijfsomvang).
Voordekostensoort zaad-,plant-enpootgoed werd eenverhoging ingecalculeerd van 10%(in1982en1983 bedroegde stijging resp.8en 24%). Dezeveranderlijke categorieomvat echter
nietmeerdanca.6%vandetotalekosten.Voordeoverigematerialenwordt eentoenamevoorzienvan5%.

Voordebelangrijkstekostencategorie arbeid (ca.45%)is
eenstijging geraamd van4%.Peruurnamendekostenmet ca.2%
toe.
Insamenhang metdegeraamde opbrengstdaling wordt voorde
afleveringskosten geenwijziging verondersteld, Delaatste jaren
vond ereen regelmatige stijging plaatsvandeafschrijvingskostenvanduurzame produktiemiddelen.Hierbijspeeldendevastleggingen inmeerjarige plantopstanden eenbelangrijke rol.Ten
aanzienvande totaleafschrijvingskosteniseenvoortzetting van
deontwikkeling vandeafgelopen jarenverondersteld (+8%).
Voorderentekostenwordt evenals ineenaantalvoorgaande
jaren-alsgevolg vanhetgedaalde rentepeil-eendalingverwacht (3%).Voorde overigekostenwordt eentoenamevan10%geschat.

Bedrijfsuitkomsten
De totalebedrijfsopbrengst inclusief deberekendeaanwas
vanvasteplantopstanden endeoverige (niet-groenten)opbrengstenzalvermoedelijk 3%lager zijndanin1983.
Metdezeverwachtingenvanlagereopbrengsten enhogere kostenzullendebedrijfsuitkomstenin1984ongunstiger zijndanin
1983.Hetgemiddeldeverlieswordt geraamd op14%vandekosten
(1983 7%verlies).Perhagroenteteelt indeopengrond betekent
dit eenverslechtering vanca.f2.400,-.
Dearbeidsopbrengst enhetondernemersinkomenperondernemer
wordenbecijferd opgemiddeld f35.500,-enf45.500,-(vorig
jaarf48.500,-resp.f 58.600,-).
Deuitkomsten vandegroentebedrijvenzijnweergegeven in
bijlage 1.

Bijlage

Bijlage 1. Raming vande resultaten per bedrijf,de arbeldsopbrengst en het
ondernemersinkomen perondernemer Ingld. Inde groenteteelt inde
open grond In 1984invergelijking met de resultaten In 1983

Groenteteelt inde open
grond in Nederland
1983

1984

7,68

7,68

238.700
222.500

250.400
215.700

-16.200

-34.700

-7

-14

b. per ondernemer
arbeldsopbrengst
1)
ondernemersinkomen 2)

48.500
58.600

35.500
45.500

Uitkomsten per ha
Kosten:
arbeid
rente
afschrijving
materialen
afleveringskosten
diverse kosten
Totale kosten

14.200
2.800
3.600
3.800
1.900
4.800
31.100

14.800
2.700
3.900
4.100
1.900
5.200
32.600

Opbrengsten:
groente envroege aardappelen
aanwas vaste plantopstanden
overige opbrengsten

24.800
1.100
3.100

23.500
1.400
3.200

29.000

28.100

-2.100

-4.500

Oppervlakte groente envroege aardappelen inde open grond per
bedrijf (ha)

gemiddeld

Uitkomsten
a. per bedrijf
kosten
opbrengsten
ondernemersoverschot
idem perf 100,-kosten

Totale opbrengst
Ondernemersoverschot

1)
2)
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Ondernemersoverschot + berekende kosten voorde handenarbeid vande ondernemer.
Arbeldsopbrengst + saldo van berekende en betaalde rente+ rentesubsidie.

