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Vooruitlopend op de definitieve resultaten zijn de bedrijfsuitkomsten in 1995
(oogstjaar '95-'96) van de bedrijven met groenteteelt in de open grond,van fruitteeltbedrijven en van bloembollenbedrijven geraamd. Naast nettobedrijfsresultaat, arbeidsopbrengst, ondernemersinkomen, totaal gezinsinkomen en besparingen,worden debelangrijkste kostensoortenvermeld.
De bedrijven met groenteteelt in de open grond zagen in 1995 een verslechteringvan 5%van hettoch alniet positieve niveauvan rentabiliteit ten opzichte van
1994.Voor fruitteeltbedrijvenvond in 1995eenstijgingvan22%vande opbrengst
per ƒ 100,-kosten plaats.Voor het eerstsinds3jaar levert dit een positieve besparing op.Bloembollenbedrijven sloten 1995af metjuistvoldoende opbrengsten om
de kostentedekken.
Indeopengrondsgroenteteeltsector werden lagere kg-opbrengsten tegen lagere prijzen dan in 1994afgezet. Indefruitsector lag hetgemiddelde prijspeilvande
appels eenvijfde boven het peilvan 1994/95,terwijl de pereneentiende lager noteerden. Deproductievanappelssteeg redelijk envanperenzeersterktenopzichte van 1994/1995.
De bloembollensector ontmoette over het geheel iets lagere prijzen eneen iets
hogere productiehoeveelheid.
De kosten per bedrijf worden in 1995 voor de groenteteelt, fruitsector en
bloembollen hoger geraamd dan in 1994. Dit wordt met name veroorzaakt door
hogere arbeidskosten.
Groenteteelt/Fruitteelt/Bloembollenteelt/Ramingen/Rentabiliteit/Inkomen/
Nederland

Overnamevandeinhoudtoegestaan,mitsmetduidelijke bronvermelding.
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1. INLEIDING

Het doel van het onderzoek, waarover in het hierna volgende zal worden
gerapporteerd, isinzichtte verkrijgen inde bedrijfseconomische resultaten van
degroenteteelt inde open grond,defruitteelt ende bloembollenteelt in 1995.
Daar op dit tijdstip nog geen uitgewerkte LEI-DLO-boekhoudingen over 1995
van de aan het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLOdeelnemende bedrijven
beschikbaar zijn, moeten de resultaten worden geraamd.Als basisvoor deze
raming dienen de definitieve cijfersvan de LEI-DLO-boekhoudingen over 1994.
Tot de overige gehanteerde bronnen behoren algemene statistische gegevens
(CBS, PGF,PVSen dergelijke).
Een indruk van de verwachte resultaten op tuinbouwbedrijven isvan belang voor het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en voor het
tuinbouwbedrijfsleven.
Voor de groenteteelt in de open grond, voor de fruitteelt en voor de
bloembollenteelt isper bedrijf hetgeraamde nettobedrijfsresultaat -zijnde het
verschil tussen opbrengsten en kosten - weergegeven. De opbrengsten zijn
tevens per ƒ 100,-kosten uitgedrukt. Daarnaast zijn de arbeidsopbrengst, het
ondernemersinkomen, het totaal gezinsinkomen, en de besparingen vermeld.
De arbeidsopbrengst per ondernemer issamengesteld uit het nettobedrijfsresultaat vermeerderd met de berekende vergoeding voor de handenarbeid van
de ondernemer. Het ondernemersinkomen omvat de arbeidsopbrengst van de
ondernemer vermeerderd met het saldo van de berekende en de betaalde
rente. Hettotaal gezinsinkomen bestaat uit het gezinsinkomen uit bedrijf (ondernemersinkomen vermeerderd met berekend loon gezinsleden) en de baten
en lasten buiten bedrijf. De besparingen bestaan uit het totaal gezinsinkomen
en onder aftrek van persoonlijke belastingen en gezinsbestedingen.
De belangrijkste kostensoorten, de opbrengst en het nettobedrijfsresultaat zijn tenslotte ook per eenheid teeltoppervlakte vermeld.

2. BEREKENINGSWIJZE VAN DEGERAAMDE
BEDRIJFSUITKOMSTEN

De ramingen zijn uitgevoerd aan de hand van de kosten- en opbrengstenontwikkelingen die in 1995 ten opzichte van 1994 zijn opgetreden. De
definitieve cijfers van de bedrijfsuitkomsten in 1994 hebben hierbij mede als
uitgangspunt gediend.
In de berekeningen is een aantal landelijke gegevens betrokken, zoals
omvang van de beteelde arealen,veilingaanvoeren, exportgegevens en prijsniveaus van de belangrijkste vollegrondsgroente-, fruit- en bloembollengewassen (bronnen: CBS,PGFen PVS).
De ramingen van de kosten zijn gebaseerd op de gemiddelde prijsstijgingen van de afzonderlijke kostensoorten in 1995. Hierbij istevens rekening
gehouden met veranderingen in de verbruikte hoeveelheden.
De duurzame produktiemiddeien worden gewaardeerd op basisvan de
nieuwwaarde. Dit vormt tevens het uitgangspunt voor de vaststelling van de
afschrijvings- en rentekosten van de duurzame produktiemiddeien.
Bijde berekening van de rente over het in de slijtende duurzame produktiemiddeien geïnvesteerde vermogen iseen rentevoet van 5,5% aangehouden
(1994 5,5%). Over het in de grond geïnvesteerde vermogen is2,5% en voor de
vlottende middelen is6,5% (in 19946,5%) rente berekend. De kosten van de
handenarbeid van de ondernemer en de meewerkende gezinsleden zijn op
CAO-basis (inclusief werkgeversaandeel in de sociale lasten) gewaardeerd. In
de berekende arbeidskosten van de ondernemer isgeen beloning voor leiding
en toezicht opgenomen.
Bijde berekening zowel vande kosten alsvande opbrengsten is rekening
gehouden met veranderingen in de gemiddelde bedrijfsstructuur, waardoor
de aandelen van de verschillende kostenfactoren kunnen wijzigen. Dit heeft
t o t gevolg dat de procentuele kostenstijging per bedrijf kan afwijken van die
per eenheid oppervlakte. Ook met de opbrengstmutatie kan dit het geval zijn.

3. DEGERAAMDE BEDRIJFSUITKOMSTEN IN
1995

3.1 Groenteteelt in de open grond
3.1.1 Opbrengsten
Het areaal isin 1995ten opzichte van 1994met circa 1.100ha afgenomen
(-2,4%)tot 44.150 ha. De geraamde geldswaarde van de geveilde produkten
van de oogst 1995/1996 zal intotaal een daling vertonen van 2,5%. Dit hangt
samen met 1 %kleinere aanvoeren 1,5% lagere prijs.
Eenduidelijk onderscheid iszichtbaar tussen de zomer- en winterteelten.
Voor de zomerteelt geldt het volgende: prijs negatief 10,5%,aanvoer positief
3%, geldswaarde negatief 7,5%. Voor de winterteelt geldt: prijs positief
21,5%, aanvoer negatief 9,5%, geldswaarde positief 10%. De invloed van de
aanvoer van de zomerteelt (ruim tweemaal zoveel omzet als de winterteelt)
veroorzaakt in het totaal voorde oogst 1995/1996de eerdergenoemde daling
van de geldswaarde van 2,5%.
Voor de individuele gewassen wijkt de situatie soms erg af van het gemiddelde beeld met betrekking tot de opbrengstcijfers. Het prijsniveau issterk
verminderd voor de volgende gewassen:andijvie -50%,sla -51%, ijsbergsla en
spinazie -33%. Een sterke stijging vond plaats voor: boerenkool 26%, fijne
peen 25%, prei 49%, en spruitkool 24%.
Op grond van bovenstaande ontwikkelingen zal het opbrengstenniveau
in totaal een lichte daling tonen van 2,5% t o t een niveau van ƒ402.300,- gemiddeld per bedrijf. Hierbij is uitgegaan van een gelijkblijvende teeltoppervlakte per bedrijf.
3.1.2 Kosten
Op grond van de ontwikkeling van de hoeveelheden en de prijzen van
de ingezette productiemiddelen zal het niveau van de totale kosten in 1995
een lichte stijging vertonen (bijna 2%) ten opzichte van 1994. Deze stijging
wordt voornamelijk veroorzaakt door de belangrijkste kostencategorie arbeid.
Voor arbeid geldt geen toename in het volume, echter de prijscomponent is
toegenomen met 2,5%. Deoverige kostensoorten stabiliseren zich op het niveauvanvoorgaandjaar. Het kostenniveau van de duurzame productiemiddelen stabiliseert zich door een matig investeringsniveau en een stabiel prijsniveau en rentevoet.

3.1.3 Bedrijfsuitkomsten
Detotale bedrijfsopbrengsten zijn vermoedelijk 2,5% lager dan in 1994.
Met dezeverwachting van lagere opbrengsten en licht stijgende kosten (1,8%)
wordt een daling voorzien van de bedrijfsuitkomsten. Dit resulteert in een opbrengst van ƒ 81,- per ƒ 100,-kosten.Eendaling van circa 5% ten opzichte van
1994. Invoorgaandejaren bedroeg de opbrengst per ƒ 100,-kosten voor 1992,
1993, en 1994 respectievelijk 82,82,en 85. Een rendabele bedrijfsexploitatie
zal ook in 1995 derhalve niet gehaald worden. Per hectare groente open
grondsteelt zal het verlies in 1995 circa ƒ 10.300,- bedragen.
De arbeidsopbrengst en het ondernemersinkomen per ondernemer worden becijferd op gemiddeld ƒ 24.700,- en ƒ 31.700,- (vorig jaar ƒ 35.600,- en
ƒ 42.200,-). Het gezinsinkomen uit bedrijf wordt geraamd op ƒ 47.400,- per
ondernemer (vorigjaar ƒ 57.500,-). Het totale gezinsinkomen (inclusief baten
en lasten buiten bedrijf) bedraagt gemiddeld ƒ61.500,- per ondernemer.
Naafdracht van persoonlijke belastingen resteert een besteedbaar inkomen voor privé en bedrijf van ƒ 50.500,- per ondernemer. Na opname uit dit
inkomen ten behoeve van gezinsbestedingen resteert er een besparing van
ƒ 4.500,-.Vorig jaar bedroeg dit ƒ 19.400,-.

3.2

Fruitteelt

3.2.1 Opbrengsten
Het areaal appels isin 1995 ten opzichte van 1994 met circa 1.170 ha
(-7%) afgenomen t o t 15.310 ha.
Perengeven daarentegen een kleine uitbreiding te zienvan bijna 3% tot
circa 5.885 ha. Het areaal overige pit- en steenvruchten vertoont een afname
(-7%) t o t circa 1.070 ha en het areaal kleinfruit inclusief akkerbouwmatig geteeld fruit vertoont een stijging van 23% t o t circa 870 ha.
De prognose van de opbrengst fruit gemiddeld per bedrijf in 1995/1996
isgebaseerd op de landelijke prijs-en aanvoergegevens op de veilingen (bron
PGF).
De productie van appelswordt 13% hoger geraamd dan het niveau van
het voorgaande seizoen (1994/1995). Voor peren wordt een sterke stijging
(45%) van de productie verwacht.
De prijsvorming van de appels vertoont een positieve trend, en zal naar
verwachting ten opzichte van voorgaand seizoen 22% hoger uitkomen. Voor
de peren zal alsgevolg van de sterke volumestijging echter naar verwachting
een daling (-11%) van het prijsniveau plaatsvinden ten opzichte van het voorgaande seizoen. Globaal zal de middenprijs per kilogram in het seizoen
1995/1996 zowel voor appel als peer circa 80 cent bedragen.
Op grond vandeze prijs-en productieverwachtingen wordt een omzetniveau per bedrijf geraamd voor 1995 dat circa 35% hoger ligt dan in het voorgaande jaar. De totale bedrijfsopbrengsten per bedrijf (inclusief aanwas van

plantopstanden en overige bedrijfsopbrengsten) zalvermoedelijk circa28%
hoger zijndan in 1994.
3.2.2 Kosten
Op grondvandeontwikkeling vande hoeveelheden endeprijzen van
de ingezette productiemiddelen isten opzichte van het voorgaande jaar in
1995eenstijgingvandetotale kostenteverwachten.Uitgaandevanongewijzigde bedrijfsomvang betekent dit een kostenstijging per hectare van circa
5,5%.
Voordebelangrijkstekostensoortarbeidwordt inverbandmethethogereproductieniveau(21%gewogenvoorappelenpeer)eenhogerarbeidsvolumeingeschatvan5%;daarbijwordteenstijgingverwachtvandeloonkostenvoetperuurvan2,5%.Hetarbeidskostenniveauzalhierdoor perbedrijfenper
hectaretoenemen metcirca7,5%.
Deoverige kostensoortenstabiliserenzichop het niveauvanvoorgaand
jaar met uitzonderingvandeafleveringskosten.Opgrondvandehogere productiewordt hier eenstijgingvandekostenvoetvancirca24%verwacht.
3.2.3 Bedrijfsuitkomsten
Met de verwachting van de hogere opbrengsten (28%) en de minder
sterkstijgende kosten(5,5%)zullendebedrijfsuitkomsten in 1995minder negatief zijndanin 1992totenmet 1994.Reedsin 1994werdeenopgaande lijn
geconstateerd.
Deopbrengst perƒ100,-kostenbedroeg in 1992,1993,en 1994respectievelijk 57,66,en69.Voor 1995wordt hiervoor eenscorevan84verwacht.
Eenrendabelebedrijfsexploitatiezalookin1995daaromnietgehaaldworden.
Perhectarefruitteelt zalhetverlies in 1995circaƒ6.800,-bedragen,hetgeen
eenhalvering betekenttenopzichtevan1994.
Dearbeidsopbrengstenhetondernemersinkomenperondernemer wordenbecijferdopgemiddeldpositiefƒ29.900,-enƒ49.800,-(vorigjaar negatief
ƒ 15.600,-enpositief ƒ4.000,-.
Hetgezinsinkomen uitbedrijfwordt geraamdopƒ62.500,-perondernemer(vorigjaarƒ15.800,-).Hettotalegezinsinkomen (inclusiefbatenen lasten
buiten bedrijf) bedraagt gemiddeld ƒ78.500,-per ondernemer. Na afdracht
vanpersoonlijke belastingenresteerteenbesteedbaar inkomenvoor privéen
bedrijf vanƒ73.000,-perondernemer. Naopnameuitdit inkomentenbehoevevangezinsbestedingen resteertereenbesparingvanƒ28.000perondernemer. Dit isnaarverwachting voor het eerstsindsdriejarenweer een positief
cijfer.

3.3

Bloembollenteelt

3.3.1 Opbrengsten
In 1995was het areaal bloembollenteelt (18.000 ha) circa 1.000 ha (ruim
5%) uitgebreid ten opzichte van 1994. Evenals in dejaren eraan voorafgaand
vond in 1995 opnieuw uitbreiding plaats. Dehelft van de groei trad op bij tulpen, maar ook gewassen als hyacinten, narcissen en lelies breidden uit in areaal.
Voor het gehele pakket bloembollen wordt een prijsniveauverwacht dat
niet veel afwijkt van dat in het voorgaande jaar ( -1 %); tulp en narcis lieten
hogere prijzen zien, terwijl lelie en hyacint lager noteerden. In het algemeen
iser sprake geweest van een redelijk t o t goede oogst; bij tulp wat minder en
bij hyacint een ruimer aanbod.
Opgrond van bovenstaande ontwikkelingen wordt voor de bloembollenbedrijvenvan het Bedrijven-lnformatienetvan LEI-DLOin 1995circa 1% stijging
van de geldopbrengst bloembollen verwacht. Hierbij is uitgegaan van een
groei van het areaal met 3% per bedrijf.
3.3.2 Kosten
Op grond van de ontwikkeling van de hoeveelheden en de prijzen van
de ingezette productiemiddelen isten opzichte van het voorgaande jaar in
1995 eentoename van detotale kosten te verwachten met 7% per bedrijf en
3,5% per hectare. Voor arbeidskosten wordt 2,5% stijging per ha verwacht
door eentoename vande kosten per uur.Grotere stijgingen (+8% per ha) worden verwacht voor dejaarkosten (afschrijving en rente) van de duurzame productiemiddelen (gebouwen,machinesen bloembollenkraam);dit hangt samen
met de zeer omvangrijke investeringsactiviteiten die de afgelopen jaren zijn
uitgevoerd. Bij de meeste andere kostensoorten (materialen, aflevering en
diverse kosten) zijn in het algemeen zeer beperkte stijgingen aangehouden.
3.3.3 Bedrijfsuitkomsten
De totale bedrijfsopbrengsten (verkopen bloembollen plus overige opbrengsten) zullen per bedrijf vermoedelijk circa 1% hoger zijn dan in 1994. Met
deze verwachtingen vanvrijwel ongewijzigde opbrengsten en hogere kosten
w o r d t een daling voorzien van het bedrijfsresultaat. In 1995 vormen de opbrengsten juist voldoende dekking voor alle gemaakte kosten,zodat een rentabiliteit (opbrengst per ƒ 100kosten) van 100wordt verwacht (1994 105). Per
hectare bloembollenteelt betekent dit een daling van bijna 4.000 gulden.
Het gezinsinkomen uit bedrijf wordt geraamd op 133.000 gulden per
ondernemer (ruim 1,5ton in 1993en 1994).Hettotale gezinsinkomen (inclusief
baten en lasten buiten bedrijf) bedraagt gemiddeld 148.000gulden per ondernemer. Na afdracht van persoonlijke belastingen resteert een besteedbaar inkomen voor privé en bedrijf van 113.000gulden per ondernemer. Na opname
uit dit inkomen ten behoeve van gezinsbestedingen resteert er een besparing
10

van 54.000 gulden per ondernemer. Dit iseen daling ten opzichte van 1993 en
1994 (besparing respectievelijk 93.000 en 81.000 gulden), maar een vergelijkbaar niveau met dat in 1991en 1992.Door deze gunstige cijfers heeft er sinds
1991 iederjaar een belangrijke toename van het eigenvermogen plaatsgevonden.
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Bijlage 1 Bedrijfsresultaten per bedrijf, inkomen en inkomensbesteding op groente opengrondsbedrijven perondernemer in 1995invergelijking met 1994(xƒ1.000,-)

Opp. groente open grond (ha)
1. Uitkomsten
a. per bedrijf
kosten
opbrengsten
Nettobedrijfsresultaat
Opbrengst per ƒ 100,- kosten
b. per ondernemer
arbeidsopbrengst
ondernemersinkomen
gezinsinkomen uit bedrijf
totaal gezinsinkomen
belastingen
besteedbaar inkomen
gezinsbestedingen
besparingen

1994

1995 Raming

8,9

8,9

485,0
412,0

494,0
402,3

-73,0

-91,7

85

81

35,6
42,2
57,5
71,6

24,7
31,7
47,4
61,5
11,0
50,5
46,0

6,4
65,2
45,8
19,4

4,5

2. Uitkomsten per ha groente open grond
Kosten:
arbeid
rente
afschrijving
materialen
aflevering
overige kosten

23,4

24,0

3,4
5,5

3,5
5,6

11,5

11,6

3,6
7,1

3,6
7,2

54,5

55,5

44,0
2,3

42,9
2,3

Totale opbrengsten

46,3

45,2

Nettobedrijfsresultaat

-8,2

-10,3

Totale kosten
Opbrengsten:
groente open grond
overige opbrengsten
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Bijlage 2 Bedrijfsresultaten perbedrijf, inkomeneninkomensbesteding op fruitteeltbedrijven
per ondernemer in 1995 invergelijking met 1994(xƒ1.000,-)

1994
Opp.fruitteelt (ha)
1. Uitkomsten
a. per bedrijf
kosten
opbrengsten
Nettobedrijfsresultaat
Opbrengst per ƒ 100,- kosten
b. per ondernemer
arbeidsopbrengst
ondernemersinkomen
gezinsinkomen uit bedrijf
totaal gezinsinkomen
belastingen
besteedbaar inkomen
gezinsbestedingen
besparingen

1995Raming

11,2

11,2

451,4
312,8

476,5
400,1

•138,6

-76,4

69

84

-15,6
4,0
15,8
32,6
2.8
29,8
45,2
-15,4

29,9
49.8
62,5
78,5
5,5
73,0
45,0
28,0

15,1
4,4
7,2
3,4
4,7
5,3

16,2
4,4
7,1
3,5
5,8
5,4

40,1

42,4

21,9
2,8
3,1

29,5
2,8
3.3

27,8

35,6

-12,3

-6,8

2. Uitkomsten per ha fruitteelt
Kosten:
arbeid
rente
afschrijving
materialen
aftevering
overige kosten
Totale kosten
Opbrengsten:
fruit
aanwas
overige opbrengsten
Totale opbrengsten
Nettobedrijfsresuftaat
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Bijlage3 Bedrijfsresultatenperbedrijf,inkomeneninkomensbestedingopbloembollenbedrijvenperondernemer in 1995invergelijking met 1994(xƒ1.000,-)
1994

1995Raming

12,6

13,0

887,6
934,7

950,1
946,4

47,1

-3,7

105

100

112,1
147,3
155,5
170,1
32,2
137,9
57,2
80,7

81,6
124,6
133,3
148,3
35,0
113,3
59,0
54,3

Kosten:
arbeid
rente
afschrijving
materialen
aflevering
overigekosten

20,0
8,3
9,2
10,8
4,4
17,8

20,5
8,9
10,0
11,1
4,4
18,0

Totalekosten

70,5

72,9

68,8
5,4

67,4
5,4

74,2

72,8

3,7

-0,1

Opp.bloembollen (ha)a)
1. Uitkomsten
a. perbedrijf
kosten
opbrengsten
Nettobedrijfsresultaat
Opbrengst perƒ 100,-kosten
b. per ondernemer
arbeidsopbrengst
ondernemersinkomen
gezinsinkomen uit bedrijf
totaal gezinsinkomen
belastingen
besteedbaar inkomen
gezinsbestedingen
besparingen
2. Uitkomsten per ha bloembollen

Opbrengsten:
bloembollen
overige opbrengsten
Totale opbrengsten
Nettobedrijfsresultaat
a)Gemiddeld per bedrijf,inclusief contractteeltvoorderden.
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In de reeks "Periodieke Rapportages" zijn opdit gebiedverschenen:
No.26-94 Ramingvandebedrijfsuitkomstenin 1994vandebedrijven met groenteteelt in de
opengrond,fruitteelt- en bloembollenbedrijven
No.37-94 De financiële positie van de tuinbouw (FIT) - Boekjaar 1994 en vergelijking met
voorgaande jaren
No.38-94 Bedrijfsuitkomsten indetuinbouw (BUT)-Boekjaar 1994envergelijking met voorgaande jaren
No. 3-95 Actuele ontwikkeling vanbedrijfsuitkomsten en inkomens in 1995
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