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Onderzoeknaardeachtergrondenvanbedrijfsresultaten, inkomenenfinanciële positievangespecialiseerde bloembollenbedrijven.
Het aantalgespecialiseerde bloembollenbedrijven isinde
jaren 1975-1987 sterkafgenomen.Degemiddelde bedijfsomvangverdubbelde tot circa 6ha.Denominalewaardevandebloembollenproduktie steegvan +300miljoennaar+800miljoen gulden.BinnenEuropa blijftdeNederlandse bloembollenteelt haaroverheersendepositie innemen.
Indeonderzoekperiodewerden gemiddeldmeergoede resultatenbehaald.Het ondernemersinkomenbedroeg gemiddeld
+ƒ 70.000,-.De inkomensongelijkheidnamenigszinstoe.Vooral
aandebovenkant vande inkomensverdeling wasereenvaste groep
van bedrijven.Desolvabiliteit ligtmet +74%opeenhoog
niveau.
Debloembollenteelt wordt steedsmeergeïmporteerd met
hogeremilieu eisen.Doorontwikkelingen indebiotechnologie,
ruimerevruchtwisseling enverbeterde ontsmettingstechnieken mag
verwacht worden dat aandeze eisenkanwordenvoldaan.
Met hetgroterwordenvandebedrijvenkomt hetmanagement
sterker indebelangstelling. Informatica zalhiervoordenodige
hulpmiddelen kunnenverschaffen.
Bloembollenteelt/Bedrijfsomvang/Bedrijfsresultaten/Solvabiliteit/
Investeringen/Milieu/Management
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Woord vooraf

Naastdejaarlijkse overzichtenwaarin overhetverstreken
boekjaar bedrijfsresultaten, inkomensvorming, investeringsactiviteitenenfinanciële-positie indediverse tuinbouwsectoren wordenweergegeven, brengt hetLEI regelmatig rapportenuitoverafzonderlijke bedrijfstakkenindetuinbouw. Daarinwordende
macro-economische, bedrijfseconomischeenstructurele ontwikkelingen overeenlangere periode geanalyseerd,deachtergronden
belichtvandeontwikkelingen inbedrijfsresultaten, inkomenen
financiële positieenmogelijke toekomstige ontwikkelingenverkend. Zo'n rapport ishethier gepresenteerde,waarindeontwikkelingenopdegespecialiceerde bloembollenbedrijven overde
periode 1975tot1987worden behandeld. Voordezetakvantuinbouw isditdeeerste publikatie ineenreeksdieelke vijf jaar
zal verschijnen.
Deze publikatie istotstand gekomen door samenwerking tussenverschillende auteurs.VanhenwerkteJ.T.W.Alleblasmeeaan
de hoofdstukken 1,2,3,4;B.M.M.Kortekaasaandehoofdstukken
1,6,7;enF.W.M.Vijverberg aandehoofdstukken 2en5.
Ten behoevevanhoofdstuk3werd doorA.E.F.Bergshoeffeen
bijdrage geleverd inhetkadervandeproduktiviteitsberekeningen.

De directeur,

DenHaag,mei1989

LJyJ• deVeer

Samenvatting

1.

Inleiding

Hetdoelvanhet onderzoek iseenbeeld tegevenvande
macro-economische ontwikkelingen envandeontwikkelingen inde
bedrijfsstructuur, debedrijfsresultaten,het inkomenuit
bedrijf,de investeringsactiviteit endefinanciële positievan
degespecialiseerde bloembollenbedrijven.Deanalyse zal tevens
moeten leiden tot eenglobale toekomstigeplaatsbepaling vande
bloembollenbedrijven.
Aanhet onderzoek liggennaast externe gegevens inhoofdzaak
gegevens tengrondslag vandebedrijvendiebijhetLEI inadministratie zijn.Dezegespecialiseerde bedrijven vertegenwoordigen
ongeveer tweederdevande landelijke oppervlakte bloembollen.
Denominalewaardevandebloembollenproduktie steegvan324
miljoen gulden in1975naar812miljoengulden in 1987.Op reële
basisgroeide deproduktie +4%perjaar.Demeest recente cijferstonenechtereenlichte teruggang, niet alleenvoordeproduktie
waar
demaarookvoordenetto-toegevoegde waarde ende
exportwaarde.
Bijdegespecialiseerde bedrijvenheeft deteruggang inhet
aantal zichtot enmet 1987voortgezet.Degemiddelde omvang is
echter snel toegenomenvan+3ha in1975tot +6ha in 1987.Het
totalearbeidsvolume namvan 9000manjaren in 1975toetot 10.000
manjaren in 1987.Vooral indejaren 1986en 1987zijndebrutoinvesteringen forstoegenomen.
BinnenEuropa blijft deNederlandse bloembollenteelt een
overheersende positie innemen.Circa 85%vandeNederlandse
bloembollenproduktie wordt inEuropa afgezet (EG75X),waarbinnen
deNederlandse bloemisterij verreweg debelangrijkste afnemerscategorievormt.Circa 15%vandeproduktiewordt geëxporteerd naar
landenbuitenEuropa.DeVerenigde StatenenCanada nemenhiervan
meerdan80%voorhun rekening.
Zoweldebinnenlandse afzet alsdeexport zijnvanaf 1975
tot enmet 1986 involume gegroeid metgemiddeld meerdan3%per
jaar. In 1987en 1988was inhetexportvolume evenweleen lichte
terugval teconstateren.Uit debolbloemenaanvoer opdeNederlandse bloemenveilingen kanwordenafgeleid,dat het afzetvolume
naarditmarktsegment ook indeafgelopentweejaren istoegenomen.Doorhet lageprijspeilvanbloembollen in 1987en 1988nam
deproduktiewaardewelaf.
Het bloembollenareaal groeideuitvan 13000hectare in1975
tot bijna 16500hectare in1987.Metname deuitbreiding vanhet
areaalvan 1986op 1987met bijna 1000hectarewasteveelvanhet

goede en leidde toteerdergenoemde prijsval.BinnenhetNederlandse bloembollenareaal vertoonde de lelie een spectaculaire
areaalsgroei.Ookhet areaal tulpenenhyacintengroeideverder
uit.Minofmeer stabiel bleef hetareaal narcissen,gladiolenen
irissen.
Kenmerkend voordeonderzoekperiode ishet snelle tempovan
de schaalvergroting opdegespecialiseerde bedrijven.Meerdan
eenverdubbeling vanhet bloembollenareaal opdebedrijven endit
nog gecombineerd met eenverdere intensivering vandeproduktieactiviteiten.Met dekuubskist iseenverderemechanisering van
debloembollenteelt voorlopig aaneeneindpunt gekomen.Demogelijkheden omviamechanisering enrationaliseringvandeproduktienogverdere produktiviteitswinst tebehalen zijn zeerbe'perkt.
Debloembollenteelt wordt intoenemendemate geconfronteerd
methogeremilieu-eisen.Denadeligemilieu-effectenvande
huidigeproduktiewijze zijnop langeretermijn ookvoordetuinbouw zelfnietmeeracceptabel.Dit zalonvermijdelijk leidentot
aanpassingen indehuidigeteeltsystemen.
Dedoorwerking vannieuwe technologieën (biotechnologie en
informatica)ophet bedrijfsbeleidenhet produktieproces kanpas
indenegentigerjarengoedvormkrijgen.Met namedebiotechnologiekanviadenieuweveredelings-en vermeerderingstechnieken
sterk ingrijpen indeteeltsystemen.Aanhetgroeiende belang van
dekwaliteit vanhet produkt enaandebestrijding vanschadelijkemilieu-effecten zaldit eenrelevante bijdrage kunnen
leveren.
2.

De structuur

Deoppervlakte tulpen steeg gemiddeld perbedrijfvan1,7
hectare in1975naar3,6hectare in1985endievande leliesvan
0,2 hectare naar 1,3 hectare.Narcissen,gladiolen en irissen
hadden iedereenvrij constant aandeel (8à 10Z)indeoppervlakte.Gemiddeld zijner in1985geengroteverschillen indebedrijfsomvang van bloembollenbedrijven opdeklei-of zandgronden.
Deteeltplannen verschillen echterwel.Na 1980 isvooral opde
kleibedrijven het aandeelvande lelies toegenomen.
Het aandeelvande losse arbeid steeg indeonderzochteperiodemet +15Zterwijldatvanhetvastevreemde personeel
slechts een lichte stijging toonde.Invergelijking totdeverdubbeling vandeoppervlakte bleefdegroeivandetotalearbeidsbezetting (met +502)achter.Ditkanvooreengroot deel
verklaard worden doordetoegenomenmechanisatie indeeerste
helftvandeonderzochte periode.Mededoordestijgingvande
meststoffen, bestrijdingsmiddelen endeafschrijvingskosten steeg
het aandeelvandenon-factorkosten indetotalekostenvan+39Z
naar+45Z.

Ce balansbedragen per bedrijf groeiden indeonderzochtejarenaanzienlijk.Ookde samenstelling vanhetkapitaal gaf relatiefgrote schommelingen tezienalsgevolg vandesterkeprijsbewegingen invooral grond enwoonhuizen.De samenstelling van
het totaalvermogen toonde inhet onderzochte tijdvak slechts
kleineveranderingen.Na 1982loopt het aandeelvanvreemdvermogen op lange termijn ietsterug.Desolvabiliteit schommelde in
deonderzochte periode rondde742.
3.

Rentabiliteit, produktiviteit enreële kostprijs

Degemiddelde rentabiliteit was indeonderzochte periode
relatief hoog: 103Z.Relatief slechtejarenwaren 1975 (96Z)en
1981 (92%); 1976en 1984warenvoordegespecialiseerde bloembollenbedrijven detopjaren (110en 113%).
Degemiddelde prijsstijging vandeopbrengstenwas inde
jaren 1975-1979 5,4%en indejaren 1980-1985 1,5X perjaar.In
beideperioden stegendeprijzenvandekostenfactoren sneller
dandievandeopbrengsten.Deprijsstijgingvandekostenwerd
inbelangrijkemate bepaald doordeprijsontwikkelingvan arbeid.
Tegenoverdeongunstige ontwikkeling vanderuilvoet stond
een snelle stijgingvande fysiekeopbrengsten,vooral inde
jaren 1975-1979 (+U Z perjaarperbedrijf).Doordat hetvolume
vandekostenfactorenminder steegdandataande opbrengstkant
wasdebruto-produktiviteit indeonderzochte periode positief:
van 1975-1979bedroeg deze 3,8Z envan 1980-1985 1,6Z.
Indeperiode 1975-1979 isde reëlekostprijspereenheid
produkt met 2,5%perjaarafgenomen. Indejarendaarnawasde
afnamegemiddeld 1,3Z perjaar.De relatief grote afnamevande
reëlekostprijs indeeersteperiodewerdvooraldoordearbeidskostenveroorzaakt. Door eenstructurele schaalvergroting konden
vooral bijdearbeidsaanwending schaalvoordelenwordengerealiseerd.
4.

Inkomensontwikkelingen

Deondernemersinkomensbewogen zichindeonderzochteperiodentussenƒ48.000,-enƒ90.000,-.Topjaarwas 1984,dieptepuntenvielen in 1975en in1981.
Indejaren 1975-1979had +16Zvandeondernemers eeninkomendat hogerwasdanƒ 100.000,-en+ 12Zeen inkomen lagerdan
ƒ 10.000,-.Inhet tweededeelvandeonderzochte periodebedroegendezepercentages respectievelijk 19en 16.Geconcludeerd mag
worden dat de inkomensmogelijkheid indetweedeperiode istoegenomen.
Dekansopcontinuering vaneeneenmaal behaald topinkomen
isbijdegespecialiseerde bloembollenbedrijven vrij groot.Deze
bedrijven zijngemiddeld vierkeer zogroot alsdiemet relatief
slechte inkomens.De laatstgenoemde groepmist de schaalvoordelen
diedeeerstgenoemdewelheeft.Dit komtvooral totuitdrukking

inde relatief hoge arbeidskosten persbe.Degrootsteverschillenwordenechteraandeopbrengstkant geconstateerd. Inhet
laatstejaarvandeonderzochte periodewarendeopbrengstenper
sbeopdetopbedrijven het dubbelevandieopde relatief slechte
bedrijven.
5.

Financiële positie

Het gemiddeld eigenvermogenperbedrijf groeide aanzienlijk,overwegend doorbesparingen endoorherwaarderingen als
gevolgvanprijsverschillen.Het rendement overhet eigenvermogen schommelde relatief sterkenbedroeg gemiddeld overde
geheleperiode + 7%(inclusiefdefinancieringswinst).
De investeringen inbedrijf overtroffen vrijwel voortdurend
debeschikbare eigenmiddelen, inhet bijzonder indejarenvan
1977tot enmet 1979.Gemiddeldwerd inhet eerste tijdvak
+ƒ90.000,-geïnvesteerd, terwijldeeigenmiddelen +ƒ52.000,bedroegen. Inhet tweedetijdvak lagendeze bedragen respectievelijkop+ƒ92.000,-en+ƒ82.000,-.Degoede rentabiliteit
leidde indegeheleonderzochte periode tot aanzienlijke besparingen.Hierdoor bleefondankshethoge investeringspeil desolvabiliteit opeenhoog niveau. Indetweede periode zijnde investeringen perbedrijfweinig teruggelopen tenopzichtevande
voorgaande jaren.Mede omdat debedrijven indevoorgaande jaren
aanzienlijkgegroeidwaren,kwamen erveelmeereigenmiddelen
danvoorheen beschikbaar, zodat detekorten aanmiddelen kleiner
waren.
Indejaren 1977tot enmet 1979werdendoorhet hoge investeringspeil de slijtende duurzame produktiemiddelen sterkuitgebreid envernieuwd. Indetweedeperiode blevende investeringengemiddeld vrijwel evenhoog als indeeerste periode.Tegelijkertijd groeidendebedrijven echter sterk inomvang, zodat
het bestand aanproduktiemiddelen tochenigszinsverouderde.Dit
vormt echtergeenszinseenaanwijzing vooreenstructurele achteruitgang vandesector.
Deschaalvergroting vandebedrijvenhangt niet alleen samen
met veranderingenvandeteelttechniek,maarookmet deverhoudingen binnendebedrijfstak.Op zichzelf beschouwd zoudenweinig
gedwongen bedrijfsbeëindigingennodig zijn.Velekleine bedrijven
werden echteropgekocht doordebetere bedrijven.Devoordelen
vaneengrootschalige produktiewijzezijnblijkbaar omvangrijk.
6.

Slotbeschouwing

Dedynamiek indeNederlandse bloembollenteelt blijft onveranderdgroot. Indejaren zestig enzeventig ging hetvooralom
eenverderemechanisering enrationalisering vanhet produktieproces.Degrote terugloop inhetaantal bedrijven, endesterke
groei inhet landelijke areaal bloembollen leidden samentoteen
aanzienlijke vergroting vanhet bloembollenareaal perbedrijf.
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Een forseverbetering indeproduktiviteitkon indit tijdvak
worden bereikt, terwijldeteeltwijze alszodanig relatiefweinig
veranderde.
Detachtigerjarenkenmerken zichmet namedooreenverdere
intensivering vanhetteeltplanopdebedrijven.Het gemiddelde
bloembollenareaal perbedrijf blijft sterktoenemen,vooral door
hetwegvallenvandekleine bedrijven.Mechanisering enrationalisering bereiken eenvoorlopig eindstationmet dekuubskist als
oogstfust.Deaandacht voordekwaliteit vanhetprodukt gaat
geleidelijk eengrotereplaats innemen inhet bedrijfsbeleid.De
produktiviteit neemt nog slechts bescheidentoe.
Debloembollenteelt gaat indenegentigerjareneenperiode
van ingrijpende teelttechnische veranderingen tegemoet onder invloedvanhetgroeiendemilieubesef endeontwikkelingen inde
biotechnologie ende informatica.Metnamehet gebruikvanmeststoffen enbestrijdingsmiddelen zaldrastischmoetenverminderen
omdenadelige lange-termijneffectenvoorhetmilieuteminimaliseren.Gegevendebeperktehoeveelhedenvoor bloembollenteelt
geschikte gronden ligthiervoordekomendejaren een belangrijk
knelpunt.Deperspectievenvanuit debiotechnologie (beterplantgoed,veredeling),deontwikkeling vanmilieuvriendelijke middelenentechnieken envan systemenvooreenzorgvuldig beheer
staanerechter borgvoordat optermijnoplossingen zullenwordengevonden.
Dezenieuwetechnieken zullenaandeondernemerechterhoge
managementeisenstellen envragen een intensieve begeleiding.Dit
zaleerder leidentot eenversterking dantot eenverzwakking van
de reedsaanwezige centrumfunctie voorbloembollen inde
Bollenstreek en indeKopvanHolland.Verplaatsing vanproduktiecentra naarandereEG-landen isdaaromniet teverwachten.
Deteelttechnische veranderingen gekoppeld aanhetmilieuvriendelijkproduceren zulleneerderkostenverhogend dankostenverlagend uitwerken.Naarverwachting zullendenogmogelijke
produktiviteitsverbeteringen opandere terreinen als compenserendefactorkunnenoptreden.Fersaldoneemtdeproduktiviteit niet
verder toe,hetgeenweinig ruimte laatvoor eenreële prijsdaling
van bloembollen.
Ondankshet ontbrekenvanprijsverlagingenzijndeafzetperspectieven voorNederlandse bloembollen niet ongunstig.De
verwachtewelvaartsstijging indeEG,medemogelijkgemaakt door
deverdere liberalisering vanhethandelsverkeer, zalongetwijfeldpositief doorwerken indevraag.OokbuitenEuropa zal
Nederland als leveranciervankwalitatief hoogwaardig uitgangsmateriaal nieuwemarkten kunnenontwikkelen.Eenvoortgaande stijgingvandeafzet endaarmee ookvanhetbenodigde bloembollenareaal ligt inde lijnderverwachtingen.
De rentabiliteit enhet inkomenvandeondernemer staandoor
het lageprijspeil in 1987en 1988onder sterkedruk.Herstelvan
het rentabiliteitsniveau indekomendejarenvereist eenprijsstijging,dieopkorte termijnenkelkanworden bereikt doortij-

delijkhet aanbod tebeperken.Op langere termijn zijndeafzetperspectievenvoordebloembollensector gunstig enzalhet bloembollenareaal verder kunnenuitgroeien.Medegeziendegemiddeld
gezonde financiëleverhoudingen zijnhiervoor opbedrijfsniveau
debenodigdemiddelen aanwezig.
7.

Conclusies

Deconclusies dievoordeontwikkeling vande bloembollenteelt opbedrijfsniveauenopmacro-economisch niveau getrokken
kunnenworden staanvermeld inhoofdstuk7.
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1. Inleiding

1.1 Doel enmethodevanonderzoek
Jaarlijkswordt inafzonderlijke publlkaties eenbeeldgegevenvandebedrijfsresultaten,het inkomenuit bedrijf,deinvesteringsactiviteit ende financiële positievandegespecialiseerde bloembollenbedrijven. Dezepublikatiesdieeen beschrijvend
karakterhebben,hebbenbetrekking opéénjaarenworden zospoedigmogelijknahet afsluitenvanhet boekjaaruitgebracht.Mede
omdat overheid enbedrijfsleven,tenbehoevevanhunbeleid en
inzicht, interesse tonenvoordezecijfersworden zeovereen
langere tijdsspanne beschrevenengeanalyseerd.
Reeds eerderwerd alsonderdeelvaneenpublikatie overde
economische ontwikkelingen indeopengrondstuinbouwvan 1968-1978
de bloembollenteelt beschreven (Alleblas, 1981).Daarinwerd echtergeen aandacht besteed aandemacro-economische ontwikkelingen
ende financiële structuurvandebedrijven.Dezepublikatie is
bredervanopzet enbevat bovendien eenbeschouwing overdetoekomstvande bloembollenteelt.
Hetdoelvandit onderzoek iseenbeeld tegevenvande
macro-economische ontwikkelingen endebepalingvandepositie
vandebedrijfstak, envandeontwikkelingen indebedrijfsstructuur,debedrijfsresultaten, het inkomenuit bedrijf,de investeringsactiviteit ende financiële positievande gespecialiseerde
bloembollenbedrijven. Hierbij zal inzichtverschaft worden inde
factorendiedeze ontwikkelingenbepalen.Het onderzoek, datuitgevoerd wordt over eenperiodevandertienjaar,tewetenvan
1975tot enmet 1987,kangetypeerd worden als beschrijvend/
analyserend. Deanalyse zaltevensmoeten leidentot eenglobale
toekomstige plaatsbepalingvande bloembollenbedrijven.

1.2 De representativiteit
De inhoofdstuk 2tot enmet 5gepresenteerde gegevenszijn
afkomstig uit debedrijfseconomischeboekhoudingen en financiële
administraties van bedrijven,welkeopdeafdeling Tuinbouwvan
hetLandbouw-Economisch Instituut tenbehoevevanhet rentabilitéits- enfinaneieringsonderzoekworden bijgehouden.
Deze bedrijvenworden elkevijf àzesjaaropbasisvaneen
gestratificeerde steekproef geworven.Deze steekproef isrepresentatief voorbedrijven (vanNoort, 1977, 1981):
1. diegroter zijndan 60sbe (1975)en 70sbe (1980);
2. waarvan deondernemer eenagrarischhoofdberoep uitoefent;
3. waarvanvandetotale bedrijfsomvang insbe 60%ofmeer
betrekking heeft op bloembollen.
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Deanalyseperiode omvat tweevolledige steekproefperioden
van respectievelijkvijf enzesjaar (1975-1979 en 1980-1985).De
populatiesvandeaantallen bedrijvenwaarvoor de steekproeven
representatief zijn, zijnopgenomen inbijlage 5.De steekproef
vertegenwoordigde in1975+53Xen in1980+68%vandelandelijkeoppervlakte bloembollen.
Bijde interpretatie vandebeschrijvingen indit rapport
dientmen zichte realiseren dathetvoorhetmerendeel gaatom
destructurele ontwikkelingen opdegespecialiseerde bloembollenbedrijven.Dat betekent datdeontwikkelingenopvaneendeelvan
het areaal buitendebeschrijvingen vandehoofdstukken 2toten
met 5vallen. Inhoofdstuk 1en6wordt daarentegen tegendeachtergrondvandetotalebollenteelt openigeaspectenwat dieper
ingegaan.

1.3 Deontwikkelingen indepopulatie
Jaarlijks treden erveranderingen op indepopulatie vande
gespecialiseerde bloembollenbedrijven. Zoverdwijnen bijvoorbeeld
gespecialiseerde bedrijvenuitdepopulatie dooreentegrote
vermenging met andere teeltenofdooroverschakeling.Anderebedrijven gaanzichsterker richtenophandelsactiviteiten waardoor
zijevenmin representatief zijnvoordebedrijfseconomischeresultatenvandegespecialiseerde produktiebedrijven. Tenslotte
verdwijnt eenaantal bedrijvenuitdepopulatie door faillisement,overlijdenvandeondernemer ofdoorbedrijfsbeëindiging
alsgevolg vanhet ontbrekenvan eenopvolger.Naast dezeuittredershebbenwetemakenmet toetrederswaartoe onder andere
nieuwe bedrijfsstichtingenbehoren.Tevensmoet daarbij gedacht
worden aanbedrijvendiegedurende desteekproefperiodegroeien
tot boven eenomvang van 70sbeendegemengde bedrijven diezich
gaan specialiseren opdeteeltvan bloembollen.
Doordezeontwikkelingen verandert depopulatie steedsvan
samenstelling.Aangenomenmagworden dat ineen representatieve
steekproef deze ontwikkelingen ookvooreenbelangrijkdeelvertegenwoordigd zijn.Degemiddelde bedrijfseconomische resultaten
diemet behulpvande steekproef wordenvastgesteld zijndanook
mede bepaald onder invloed vandeverschuivingen indepopulatie.
Zokan bijvoorbeeld eenstructurelevergroting vandebedrijfsomvang invloed uitoefenen opde rentabiliteit (bijgrotere
bedrijvenwerken schaalvoordelen positief uit opde resultaten)
ofopdehoeveelheid eigenvermogen.Naast dezedynamischeontwikkelingendieweergegevenworden indebedrijfsuitkomstentredenereffecten opvansteekproeftechnischeaard.Het steekproefbestand van tuinbouwbedrijven wordt éénkeer indevijf àzes
jaarvernieuwd.Dat betekent dat gedurende dezeperiode deeerdergenoemde toetreders totdepopulatie niet vertegenwoordigd
zijn inde steekproef.Zijhebbendusookgeen invloed opde
bedrijfsuitkomstenvande steekproef terwijldatuit represen-
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tativiteitsoverwegingenwelhetgevalhadmoeten zijn.Hierdoor
kunnen bijvernieuwing vanhet steekproefbestand schoksgewijze
veranderingen optreden.Demutaties inhetjaarvan steekproefvernieuwing kunnenmet deze systematisch fout zijnbehept.Deze
schokken roepentwijfelsopbijde interpretatie vaneen reeks
vancijfers overmeerdanhet aantaljaren binneneen steekproefperiode.Met ingangvan 1988wordt desteekproef tussentijds aangepast voordetoetreders.Opbasisvandemeitellingsgegevens
vanhetCBSwordt nagegaan ofhetnoodzakelijk isomnieuwebedrijven inde steekproef optenemen.Opdezewijze blijftde
steekproef gedurende zijn looptijd representatief voordeveranderingen indepopulatie enzullendeschokken bijdeovergang
naareennieuwe steekproef worden gereduceerd.
Inonderzochte periodevan 1975-1985kongeen scheiding
aangegevenworden tussende invloed vandeontwikkelingen inde
populatie ende invloed vandetekortkomingenvandesteekproef.
Het isdaaromniet aantebevelenomalle elfonderzochte jaren
volgtijdelijk teanalyseren.Raadzamer ishet omdeontwikkelingenvanbeide steekproefperioden aandehandvangemiddelden per
periode tebeschouwen.Dehierinwaartenemen tendenzengevende
ontwikkelingen bijdegespecialiseerdebedrijvenweer.

1.4 Enigemacro-economische kengetallen
Debloembollensector (exclusief bolbloemen)draagtvoor 2à
2,5%bijaandetotaleproduktiewaarde vandeNederlandse landentuinbouw envoor+9Zaandeproduktiewaarde vandetuinbouw.
Denetto-toegevoegde waardewastot 1980+60Svandeproduktiewaarde,hetgeen relatief hoog is.Na 1980 iszijonder invloed
vaneenstijging vandenon-factorkostengedaald tot +54Zvande
produktiewaarde.
Denominalewaardevandeproduktie steegvan324miljoen
gulden in1975naar812miljoengulden in1987 (zietabel 1.1en
voor allejaargegevens bijlage 1).Overdegeheleperiodekomt
ditneeropeengemiddeldejaarlijkse groeivoet van+ 8%. Op
reële basisgroeidedeproduktiewaardevande bloembollensector
+4Zperjaar.Demeest recente cijferstonenechtereen lichte
teruggang indeproduktiewaarde, denetto-toegevoegde waarde en
deexportwaarde.Dezeteruggang betekentwaarschijnlijkgeen omslagpunt indeontwikkelingenvande sectormaar benadrukt eerder
deconjunctuurgevoeligheid (overproduktieenprijsval)vande
bloembollenteelt.
Ondanksdegroeivandeexportwaarde tot 1986 isdeze toch
achtergebleven bijdievandeexportwaardevandetotale land-en
tuinbouw.Degroeivanhetexportvolume bedroeg indegehele
onderzochte periode+3%perjaar.Daardeze stijging kleinerwas
dandestijgingvanhet totaleproduktievolume aanNederlandse
bloembollen maggeconcludeerd wordendatdebinnenlandse afzet
juist sterkergegroeid is.
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Tabel 1.1

Overzicht van enige macro-economische kengetallen van
1975 tot en met 1987 (bedragen in miljoenen guldens)
1975

Produktiewaarden
Tuinbouw totaal
Bloembollen
Netto-toegevoegde waarden
Tuinbouw totaal
Bloembollen
Bloembollen
Exportwaarde b)
Werkgelegenheid (mensjr.)
Bruto-investeringen
Oppervl.bloembollen (ha)
Aantal bedrijvenmet
bloembollen
Aantal gespecialiseerde
bloembollenbedrijven
a)
b)

1980

1985

1986

1987a)

3899
324

6126
544

9062
784

9075
816

9850
812

1990
202

2629
331

3525
450

3550
440

3800
430

420
9000
90
13010

649
9000
135
14307

906
9300
160
15055

972
9500
220
15564

954
10000
225
16432

6515

4916

4128

4099

4144

3740

2677

2255

2337

2173

Voorlopige cijfers.
Prijzen:afgrens.

Erkangesprokenwordenvan een lichte stijging vanhet
areaal bloembollen van +2%perjaar. In 1986en 1987 iseenversterktegroeivanhet areaal opgetreden. In 1987werd doorde
bloembollen beslag gelegd op 16.432hectare cultuurgrond. Volgens
demeitellingsgegevens vanhetCBSnemende gespecialiseerde
bloembollenbedrijvendaarvanongeveer 80Svoor hun rekening.
Het aantal bedrijvenmet bloembollen neemt echter inrelatief snel tempo af tot 1985.Daarna lijkt het aantal testabiliseren op+4100.Vanhet totaal aantal bedrijvenmet bloembollen
isongeveer 55Zgespecialiseerd indeteelt vanbloembollen. Bij
degespecialiseerde bedrijven heeft de teruggang inhet aantal
zichtot enmet 1987voortgezet. Degemiddelde omvang vandeze
bedrijven isechter relatief sneltoegenomenvan+3ha in1975
tot +6ha in1987.
Detoenamevanhet arbeidsvolume toonde een lichte stijging
van+ 1000mensjaren overdejaren 1975-1987.Deze stijging van
+ 10Zbleef echter ruimachterbijdestijging vanhet totale
areaal bloembollen. Deze laatste stijging bedroeg overdegehele
periodenamelijk + 25%.Hieruitmag,vooruitlopend opdeanalyse
indevolgende hoofdstukken, geconcludeerd wordendat deefficiëncy-verbetering indearbeidsinzet doorgaat energeïnvesteerd
isinarbeidsbesparende produktiemiddelen. Reëelgezien namende
bruto-investeringenvan 1975tot 1985toemet 15X. In 1986werd
tenopzichtevan 1985eenzeer forse toenamevande investeringen
gerealiseerd van +60miljoen gulden. In 1987werd eveneenseen
hoog investeringsniveau gerealiseerd. Indehoofdstukken 5en6
wordt opde achtergrond hiervan teruggekomen.
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Deontwikkelingen indebollensectorwordenvooreenbelangrijkdeelbepaald doordegespecialiseerde bedrijvendiegroter
zijndan 70sbeenwaarvandeondernemershetagrarischhoofdberoepuitoefenen (ziedebeschrijving inparagraaf 1.2).Voordat
opdezespecifiekegroepdieperwordt ingegaanwordt indevolgendeparagrafenvandithoofdstuk eerst aandacht gevraagd voor
dealgemenemarktkundige enteeltkundige ontwikkelingen.

1.5 Marktkundige ontwikkelingen
1.5.1 DeNederlandsemarktpositie ininternationaal verband
DepositievanNederland opdebloembollenmarkt isopEuropeesniveaudominant enbuitenEuropatoonaangevend. InEuropees
verbandwordt slechtsbijenkele bolgewassenduidelijkbuitenlandse concurrentie ondervondenmetnamevandenarcissenteelt in
Groot-Brittannië envandebegonia-knollenteelt inBelgië.De
bloembollenteelt indeoverigeEuropese landen isbescheidenvan
omvang enbeperkt zichvoorhetovergrote deeltotproduktie
gericht opde lokalemarkt ofop interngebruikvoorde teeltvan
bolbloemen.
BuitenEuropa ismetnameNoord-Amerika (VerenigdeStaten/
Canada)alsafzetgebied vanbetekenis.Eenafzetgebied inopkomst
isZuid-OostAzië (Japan/Zuid-Korea/Taiwan). Inbeide gebieden
vindt ookbloembollenproduktie plaats,diealszodanig indirecte
concurrentie staatmetdeafzetvanNederlandse bloembollen.Met
nameJapanmaar inminderemateookdeVerenigde Staten schermen
hunmarktvia strenge fyto-sanitairemaatregelen afvanNederlandse importen.Liberaliseringvanhethandelsverkeer zouop
dezemarkten ongetwijfeld nieuwe afzetmogelijkhedenvoorde
Nederlandse bloembollenbetekenen.
1.5.2 Toekomstigemarktpositie binnenEuropa
BinnendeEGneemtdeFranse tulpbollenteelt eenbijzondere
positie in.DeFranse tulpebollen zijnnamelijk deelsbestemd
vooreenspecifiekmarktsegment indebroeierijsectorteweten
de zeervroege broei indemaandennovember/december. DeFranse
tulpebollenteelt metdezebestemming vindtdanook overwegend
plaatsdoorof inopdrachtvanNederlandse handelshuizen.Een
gelijksoortige marktsituatiewordt ookaangetroffen inde
broeierijvraag naar irisbollen.
Fransetulpebollen bestemd voorde zeervroege broei staan
indirecte concurrentiemethetbewarenvanNederlandsetulpebollen,de zogenaamde ijstulpen.DeFransetulpebollenvande
nieuweoogst gevenopditmoment indebroeierij eenkwalitatief
betereindproduktdande inhet ijsbewaardeNederlandsetulpebollenuithetvoorgaande oogstjaar.Debewaartechniek vanzowel
tulpe-als irisbollen isnogonvoldoende ontwikkeld ommetname
ditkwaliteitsverschil teoverbruggen.Detoekomstigemarktver17

houding inditmarktsegment zaldusenerzijdsworden bepaald door
dekostenafweging tussendebewaarkosten vanNederlandse tulpebollenenhogere teeltkostenvanFranse tulpebollen enanderzijds
doordekwaliteit vanheteindprodukt.
Een stimulans totdeverplaatsing vande tulpebollenteelt
naarandereEG-landenkanmogelijkuitgaanvanhetgebrekaan
geschikte bollengronden inNederland enaande-mededaardoorhoge prijsvandezegronden.Alsgevolg vandebijstellingen in
hetEG-landbouwbeleid gaandeteeltsaldivande belangrijkste
akkerbouwgewassen naarverwachting eind tachtiger enbeginnegentigerjaren forsdalen.Gecombineerd metde reedsbestaandebeperkingen indemelkveehouderijsectorresulteert ditvoorde
Nederlandse bloembollenteelt ineenverruiming vande beschikbare
hoeveelheid grond.Eengrootschalige opkomstvan bloembollenteelt
buitenNederland geïnitieerd doorschaarste aangeschikt bollengronden behoeft danniet tewordengevreesd.Dit geldt deste
meerdaarookvoordebloembollenteelt geldtdatdevoordelen
samengevat onderhet begrip "centrumfunctie"zichniet eenvoudig
latenverplaatsen.
1.5.3 Gebruikvan bloembollen
Het gebruikvanbloembollen kanworden onderscheiden naar
droogverkoop (bollenbestemd voortuin-enperkbeplanting)en
broeierij (bollenalsuitgangsmateriaal voor bloemenproduktie).
Indedroogverkoopmarktvindt deafzet naardeconsument plaats
inkleinehoeveelheden (losof inkleinverpakking).Ookdeafzet
met bestemming huisbroei (bollenwordendoordeconsument opgepot
en indehuiskamer inbloeigetrokken)wordt hiertoe gerekend.
Bloembollen bestemdvoordebroeierij zijn infeitete beschouwen
alshalfprodukt. Debroeierij-afzet vindt danookplaats opeen
professionelemarktmet relatief groteafzethoeveelhedenenspecifieke kwaliteitseisen.
1.5.4 AfzetontwikkelingvanNederlandse bloembollen
De afzetvanNederlandse bloembollen op producentenniveau
rust optweehoofdpijlers namelijkdeNederlandse broeierij
(circaeenderdevanhetafzetvolume)ende bloembollenexport
(circa tweederdevanhet afzetvolume).Deafzet naardeNederlandse broeierij afgemeten aandeaanvoeropdeNederlandse bloemenveilingen, groeit gestaag dankzij debolsoorten tulp,hyacint
en lelie (ziebijlage 2).Deafzetvandebolsoortennarcis,iris
engladiool blijft de laatstejarenminofmeer constant.
Deexportvan bloembollen kende overhet tijdvak 1975 t/m
1987opkg-basis eengemiddelde groeivoet vanongeveer 3%per
jaar.Degroeivondvooral indetweedehelftvande beschouwde
periode plaats.Deverhouding droogverkoop enbroeierij binnende
export isinde loopvandejaren slechts ingeringemate inde
richting vandroogverkoop verschoven. Intabel 1.2 staatde
onderverdeling naardebelangrijkste exportlanden gegeven.
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Tabel 1.2 Export van bloembollen in gewicht (in miljoenen kg) en
waarde (in miljoenen guldens) naar diverse
exportlanden
Exportland
West-Duitsland
gewicht
waarde
Frankrijk
gewicht
waarde
Groot-Brittannië
gewicht
waarde
Italië
gewicht
waarde
Verenigde Staten
gewicht
waarde
Totaal
gewicht
waarde

75/76

80/81

85/86

86/87

87/88

34,7
117,8

34,6
168,1

29,7
168,6

31,7
181,6

31,3
169,6

12,4
49,9

18,5
96,3

21,6
120,5

22,1
120,5

22,8
124,4

6,5
24,2

12,4
61,7

15,4
88,9

15,7
91,8

15,3
90,0

7,7
36,0

11,5
69,7

21,4
141,1

23,0
155,9

23,3
165,3

13,4
47,0

13,6
73,3

24,0
174,3

24,7
156,9

22,9
147,0

109,4
416,1

127,3
673,0

153,0
954,1

158,3
982,7

156,7
963,4

Deafzet naarWest-Duitsland vertoont een licht dalende tendens.Grote groeiers indeafgelopen periodewarendaarentegende
Italiaanse enBritsemarkt.DeAmerikaanse markt isrond 1984in
enkelejarentijd bijnaverdubbeld. Dezeerhogedollarkoers in
diejaren functioneerde hierbij alsmotor.Dedrastische daling
vandollarkoers tot ongeveer tweegulden in1987heeft deAmerikaanse afzetgroei abrupt stopgezet enafgewacht zalnogmoeten
worden ofdenieuwe afzetmogelijkheden opdezemarkt kunnenworden behouden.Deexport vanbloembollen naarde onsomringende
EG-landenblijft onderdruk staanvandeexportvan bolboemen
vanuit Nederland.
Als resultantevan bovenstaande afzetgroei vertoondehet
Nederlandse bloembollenareaal gemiddeld eengroeivancirca 2Z
perjaar.Perbolsoortwarenevenwel groteverschillen inafzetgroei aanwezig.Degrootste groeier inhet tijdvak 1975t/m 1987
wasde leliemet eenverdubbeling indeafzet naardeNederlandse
broeierij eneenexplosieve groei indeexport.Deafzetvan
tulpebollenvertoonde overdezeperiode eenjaarlijkse groeivoet
vanongeveer 3%.Minofmeer stabiel gebleven isdeafzet vande
bolsoorten hyacint,narcis, irisengladiool.
1.5.5 Afzetbevordering
HetNederlandse bloembollenvak heeft alzeervroeg hetcollectieve belangvan reclame enverkoopbevordering onderkend.Via
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eenvakheffing waaraan zoweldeproducenten alsdehandelarenhun
bijdrage leveren,worden dedaarvoor benodigde gelden afgedragen
(in 1987circa 25miljoen gulden). Inbinnen-enbuitenland wordt
uit dezegelden circa 11,5miljoengulden besteed aan onpersoonlijke reclamevoor zowel dedroogverkoopafzet alsdeafzetvan
bolbloemen.Eeneigenprofessionele dienst,het Internationaal
Bloembollen Centrum, begeleidt enstuurt dezeactiviteiten.Uit
devakheffing worden tevensdiensten inhet algemeen belang zoals
onderzoekenkwaliteitscontrole betaald.

1.6 Teeltkundige ontwikkelingen
1.6.1 Schaalvergroting
De belangrijkste teeltkundige ontwikkeling indeperiode
1975t/m 1987 isdeverdubbeling vandebedrijfsomvang ende
daarmee samengaandeverderemechanisatie enrationalisatie van
hetproduktieproces.Zo ishetwerkenmet kuubskisten nualgemeen
ingeburgerd enzijnhet internetransport endeaanvullende
machines en installaties hieropafgestemd.Ookdegemiddeldepartijgrootte istoegenomen.Hieruit zijn forse kostenbesparingen
pereenheid produkt voortgevloeid (zieookparagraaf 3.4).Opdit
moment zijn indebloembollenteelt geennieuwe aanzetten aanwezig
voor ingrijpende verbeteringen ophetgebiedvanmechanisatie.
1.6.2 Biotechnologie
Debiotechnologie zaldekomendejareneengroter stempel
gaandrukken ophetproduktieproces inhet bloembollenvak. Inde
afgelopenjarenhebbendeeerste toepassingen van vermeerdering
viaweefselkweek plaatsgevonden.Hoewel hiermee deeerste stappen
zijngezet,moet dedoorwerking naardepraktijknog grotendeels
vormkrijgen.Naast vermeerderingstechnieken biedt debiotechnologienieuwemogelijkheden ophetgebiedvanveredeling. Depraktischetoepassingen vandezenieuweveredelingsmethoden inde
bloembollenteelt staanechternog indekinderschoenen.Geziende
hogekostenverbonden aandezenieuwe technologie komt hetop
grote schaal producerenvan "leverbaar"niet inaanmerking.
Het voordeelvoordeveredelingssector ligt niet zozeerin
hetnog sneller opdemarkt brengenvannieuwe bloemvormenen
-kleuren. Indit opzicht ishetNederlandse bloembollensortiment
albreed engevarieerd genoeg.Depositieve effectenvande
nieuweveredelingstechniekenkunnenmet namewordengevonden in
het inbouwenvan ziekte-resistentie envangewenste broei-eigenschappen.
Indevermeerderingsector wordt inde lelieteelt reedsop
grote schaalgebruikt gemaakt vandeweefselkweektechniek.Daarnaastwordt gewerkt aanhetvirusvrij makenvananderebolgewassen.Het isechternogmaardevraag ofdebestaande systemenvan
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grootschalige produktievanplantgoed zullenwordenvervangen
doornieuwe produktiemetnoden inlaboratoria.Eerder ligteen
verdergaande differentiatie inhet plantgoedsysteem voordehand
namelijk produktievanhoogwaardig (virusvrij)plantmateriaal in
laboratoria gevolgd doormassa-produktieopdetraditionele wijze.Concluderend kanwordengesteld, dat inhet bloembollenvak de
biotechnologie haar bijdragemet name zal leveren ineenhogere
kwaliteit vanhet eindprodukt en ineenmilieuvriendelijker produktieproces.Uit hetvoorgaande kantevensworden afgeleid,dat
de fysieke opbrengsten perhectare onder invloedvandebiotechnologie niet ingrijpend zullenwijzigen.Enigevooruitgang kan
nogworden geboekt doorverbeteringen inhethuidigeplantgoedsysteem (selectie, sortering).Doorslaggevend voordejaarlijkse
fluctuaties inde fysieke opbrengst perhectare blijven echterde
bodemcondities endegroei-omstandigheden inhetvoorjaar.
1.6.3 Milieu
Zorgvuldig omgaanmet hetmilieuwordt inonze samenleving
eenonmisbare voorwaardevoortoekomstige produktiesystemen.Bestaande produktieprocessen, diehetmilieu testerkbelasten,
zullendanookmoetenworden aangepast ofandersverdwijnen.Ook
detuinbouw, zelf alseenvandeeerstegebaat bij eengezond en
evenwichtig milieu, zalhaarproduktiewijzeaandeze randvoorwaardemoeten aanpassen.Voordebloembollenteelt spitstdit
veranderingsporces zichmet name toeophetgebruikvangewasbeschermingsmiddelen enmeststoffen.
Indegewasbescherming zijnvanoverheidswege reeds ingrijpendemaatregelen getroffen (verbodvankwikhoudende middelen,
Captafol)enzijnopkorte termijnnieuwemaatregelen teverwachten (verbod ofbeperkingenvan bepaalde bol-en bodemontsmettingsmiddelen).Voordekwikhoudendemiddelenwarennog substitutenvoorhanden.Het knelpunt voordebloembollenteelt ligtevenwel inhet feit datdoordehoge eisentenaanzienvan gezondheid
enmilieuvoordenieuwemaatregelen vooralsnog vervangende middelenontbreken.Een eerste stapnaareenmilieuvriendelijker
produktieproces kanwordengezet dooreenefficiëntergebruikvan
debestaandemiddelen.Verbetering vanontsmettingstechnieken,
waardoor enerzijds eenbetere bescherming vanmensenmilieuen
anderzijds eeneffectievere bestrijding wordt verkregen,kan
reedstot eenbelangrijkverlaging vandemilieubelasting leiden.
Eentweedemanier isaanpassingenvanhet teeltsysteem (ruimere
vruchtwisseling)ofeenextragrondbewerking.Opbedrijfsniveau
zaldit leiden tot forseverschuivingen inhetproduktiepakket en
inhet benodigde bedrijfsareaal.Grondruil of-huurzullennog
meerdannualhetgeval is,onderdeel gaanuitmakenvaneennormale bedrijfsvoering ophet bloembollenbedrijf.
Het gebruikvanmeststoffen indetuinbouw zal inhet kader
vanhetmilieubeleid eveneensaandeordekomen.Zoweldehoeveelheid alsdeaardvandegebruiktemeststoffen staandaarbij
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terdiscussie.Eenenander isgericht ophetminimaliserenvan
deuitspoeling naargrond-enoppervlaktewater.Metnamede fosfaatbelasting vanhet oppervlaktewater endenitraatbelasting van
hetgrondwater roept opditmoment problemenop.
1.6.4 Kwaliteitsbeleid
Een belangrijke stapvoorwaarts indeachterliggendeperiode
opkwaliteitsgebied isde invoering vaneennieuw keuringssysteem
doordeBloembollenkeuringsdienst (BKD).Viamonstertrekking en
veldkeuring wordt dezuiverheid endematevan virusaantasting
vanpartijen bloembollen beoordeeld.Eenclassificeringmet certificaten geeft potentiële kopersdegarantievoordekwaliteit
vandepartij.Dit nieuwekeuringssysteem ismet namegericht op
deverhandeling vanplantgoed.Erwordt gespeeldmet degedachte
omhetkeuringssysteem ookmeerdienstbaar temakenvoorvolgende
schakels indebedrijfskolomtewetenhandelaren en/ofbroeiers.
Laatstgenoemde groep ismet name geïnteresseerd indebolbehandeling.

1.7 Deopbouwvanhetverslag en leesadvies
Inhet eerstehoofdstukwerd eenbeschrijving gegevenvan
hetdoel,demethode ende representativiteit vanhet onderzoek.
Tevenswerd hierplaats ingeruimd voor enkele macro-economische
kengetallen endemarkt-enteeltkundige ontwikkelingen,vande
afgelopen dertienjaar.Hoofdstuk 2handelt overdestructuurvan
debedrijven. Indehoofdstukken 3,4en5wordt verslag gedaan
vanhet onderzoeknaarde structurele en/of conjuncturele ontwikkelingen indeproduktiviteit, rentabiliteit, inkomens enfinanciëlepositievandebedrijven.Deze hoofdstukken hebbeneenbeschrijvend/analyserend karakter.
Inhoofdstuk 6wordt eentotaalbeeld geschetst vandeontwikkelingen inbollenteelt indeonderzochteperiode en inde
komendejaren. Inhoofdstuk 7wordendeconclusiesvandezestudieverwoord.
Deopzetvanditverslag iszogekozendat tenbehoevevan
de leesbaarheid eenaanzienlijkdeelvanhet cijfermateriaalin
debijlagen isopgenomen.Het gaatdaarbij omeenpresentatievan
dejaargegevens,terwijl indetekstmeestalgewerkt ismet
vijf-,zes-ofelfjaarsgemiddelen.Er iszoveelmogelijkgewerkt
met reëlecijfers.Inbijlage 1isdehiervoorgebruikte index
vandekostenvoor levensonderhoud opgenomen. Inbijlagen 3en4
zijndegebruikte kengetallen enbegrippen nadergedefinieerd.
Degenen,die zichsneleenbeeldwillenvormenvandeontwikkelingen indebollenteelt zondereenaltezware cijfermatige
onderbouwing,wordt aangeraden hoofdstuk 1endesamenvatting te
raadplegen. Daarnakunnende slotbeschouwing endeconclusies in
hoofdstuk 6en 7bijdragen tot eenafgerond beeldvandeontwikkelingen indejaren 1975-1987endekomendejaren.
22

Dehoofdstukken 2totenmet 5geven eengedetailleerder en
meercijfermatig geïllustreerd beeldvandeontwikkelingenen
zijnbedoeld voorde lezersdiewatverderwillenkijken naarde
achtergrondenvanhet reilenenzeilenvande gespecialiseerde
bloembollenbedrijven. Aandehoofdstukken 2tot enmet 5liggen
bedrijfseconomischeboekhoudingen tengrondslag.Voordehoofdstukken 1,6en7zijngezienhetkaraktervande beschrijvingen
ookandere,externe bronnengebruikt.
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2. De structuur

2.1 Het grondgebruik
Tabel 2.1,waarin hetgrondgebruik bijde gespecialiseerde
bloembollenbedrijven indejaren 1975-1985 isopgenomen, laateen
toenamevandegemiddelde totale bedrijfsomvang zienvan+6Zper
jaar.Deoppervlakte tuinbouwgroeide indezeperiode gemiddeld
perbedrijfvan 5hectare naar+ 10hectare.Bijna 90Shiervan
wordt ingenomendoordeteeltvan bloembollen.

Tabel 2.1

Grondgebruik bij de gespecialiseerde
bloembollenbedrijven in de jaren 1975-1985 (gemiddelde
oppervlakte
in are per
bedrijf)

Gewas

1975

are
Totaal kadastraal
w.v. tuinbouw
w.V. bloembollen:
hyacinten
tulpen
narcissen
krokussen
irissen
lelies
gladiolen
ov. bloembollen a)

a)

1979

Z

703
488
398 100
23
6
168 42
57
15
29
7
32
8
15
4
49
12
25

6

are

1980

Z

994
682
610 100
36
6
242 40
69
11
34
6
52
8
58
10
64
10
55

9

are

1985
are

Z

1183

1464

817
631 100
29 4
308 49
60 10
30
5
41
6
65 10
60 10
38

991
867 100
52 6
355 42
84 10
40 5
70 8
127 15
77 9

6

Inclusief contractteelt.

Detulpen leverenhet grootste aandeel inde oppervlakte
bloembollen (+45Z).Detotale oppervlakte daarvan steeg gemiddeld per bedrijfvan 1,7 hectare in1975naar3,6 hectare in
1985.Deoppervlakte leliesperbedrijf isindiezelfde periode
gegroeid van0,2 naar 1,3 hectare,hetgeen in1985eenaandeel
van 15Zindeoppervlakte bloembollen betekende.Narcissen,gladiolen en irissenhebben elkeenvrij constant aandeelvan8à
10Z inde totale oppervlakte bloembollen. Datgeldt ookopeen
iets lagerniveauvoordekrokussen endehyacinten.
Gemiddeld zijner in 1985geengroteverschillen indebedrijfsomvang vanbloembollenbedrijven opdeklei-of zandgronden.
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Z

62

6

Deteeltplannen verschillen echterwel.Na 1980 isvooral opde
kleibedrijven het aandeelvande leliestoegenomen tot 202vande
bloembollenoppervlakte. Hyacinten,narcissen enkrokussenworden
ineenvrijwel gelijkblijvend aandeel hoofdzakelijk opde zandgrondengeteeld. Detulpenhebben zowelopdezand-alsopde
kleigronden gedurende degeheleperiodevan 1975tot 1985eenbelangrijkaandeel indetotaal beteelde oppervlakte; respectievelijk +35%en+55X.

2.2 De arbeidsstructuur
Het aandeelvandearbeidvanhet lossepersoneel indetotale arbeidsbezetting steegvan 1975tot 1985 intotaalmet 15X.
Het aandeelvanhetvaste personeel toonde slechts een lichte
stijging, terwijl het aandeelvandegezinsarbeid buitendatvan
deondernemer afnamvan 12Ztot 5X.Het aantal ondernemersper
bedrijf namtoevan 1,33 in 1975tot 1,77 in1985.Inhet licht
van eenverdubbeling vandebedrijfsomvang isdit een logisch
verschijnsel. Inhet lichtvandieontwikkeling steeg detotale
arbeidsbezetting echternog sterker.Ditvormt eenverklaring
voordedaling vanhetaandeelvandeondernemersarbeid inde
totale arbeidsbezetting.Het totalegezinènde lossearbeidskrachten leveren+90Zvandearbeidsbezetting bijdegespecialiseerde bloembollenbedrijven (tabel 2.2 en2.3).

Tabel 2.2

De arbeidsbezetting
in mensjaren bij de
seerde bloembollenbedrijven
in de jaren
(gemiddelden per
bedrijf)
1979

1975

gespeciali1975-1985
1985

1980

jaar

%

jaar

X

jaar

X

jaar

X

Ondernemer(s)
Overige gezinsleden
Vast personeel
Lospersoneel

1,53
0,36
0,23
0,79

53
12
8
27

1,51
0,37
0,33
1,13

45
11
10
34

1,71
0,34
0,34
1,35

46
9
9
36

1,87 42
0,23 5
0,52 12
1,82 41

Totaal

2,91 100

3,74 100

4,44 100

3,34 100

Tabel 2.3 Het aantal C.A.O.urenpermensjaar enhet aantal
ondernemers perbedrijf bijdegespecialiseerde
bloembollenbedrijven indejaren 1987-1985
1975
CAO-uren
Aantal ondernemers

1860
1,33

1979
1856
1,40

1980
1856
1,57

1985
1832
1,77
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Invergelijking totdeverdubbeling vandeoppervlakte tuinbouwtoont detotalearbeidsbezetting eenrelatief geringe groei
van+50%overdegeheleonderzochte periode.Dit kanvooreen
groot deelverklaard wordendoordetoegenomenmechanisatie inde
eerstehelftvandeonderzochte periode enrationalisatie vande
arbeid.Boorde relatief sterkegroeivandebedrijfsomvang ontstonden tegelijkerijd allerlei schaalvoordelen diede relatief
geringe groeivandearbeidsbezetting gemiddeld perbedrijfmede
kunnenverklaren.

2.3 De structuurvankostenenopbrengsten
2.3.1 De kostenstructuur
Tabel 2.4geeft deaandelenvandenon-factor-endefactorkosten indetotalekosten.Deabsolutewaardenvandetotale
kosten endeprocentuele aandelenvandekostensoorten staanvermeld inbijlage5.
Tabel 2.4

Aandelen van de non-factoren de factorkosten
in
centen van de totale kosten in de jaren 1975-1985
bloembollenbedrljven
in Nederland
1975

Non-factorkosten
w.v.meststoffen enoverige
materialen
afschrijving enonderhoud
Factorkosten
w.v. arbeidskosten
rentekosten
Totalekosten

38,6
6,8
10,5

1979
40,3
7,4
12,1

61,4
42,0
19,4

59,7
35,7
23,9

100,0

100,0

1980

1985

41,1

44,3

6,8
12,5

9,2
13,4

58,9
34,2
24,8
100,0

Het aandeelvandenon-factorkosten indetotalekosten is
indeonderzochte periode gestegenvan 38,61naar44,3%.Deze
stijging kwamtot stand dooreenstijging vandeaandelenvan
kostenvoormeststoffen enoverigematerialen enafschrijving en
onderhoud. Dedaling vanhet aandelvan factorkosten kanworden
verklaard dooreenafnamevanhet relatieve aandeelvandearbeidskosten.Dezeontwikkeling heeft zijnoorsprong bijdereeds
eerdervermeldemechanisatie (vooral indejaren 1975-1980)en
rationalisatievandearbeid insamenhangmetde schaalvoordelen
doorvergroting vandegemiddelde bedrijfsomvang.De laatste
jaren ishetaandeelvandearbeidskosten gestabiliseerd.
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provan

55,7
34,5
21,2
100,0

2.3.2 De opbrengstenstructuur
Uittabel 2.5blijktdat hetprocentuele aandeelvandeopbrengst vandebloembollen indetotale opbrengsten indeonderzochte periodegestegen is.In 1985wasde specialisatiegraad
+862. Indeeerstevijfjaarvandezeperiode liephet aandeel
vandebloemenendegroenten terug. Indedaaropvolgende jaren
namdegroenteopbrengst opdegespecialiseerde bloembollenbedrijvenverder afterwijl debloemenopbrengst een lichte stijging
liet zien. Inbijlage 5zijndeabsolutewaarden enprocentuele
aandelenvandeopbrengstsoorten indetotaleopbrengstenvoor
alleafzonderlijke jarenvermeld. Opde rentabiliteitsontwikkelingen,alsresultantevandeopbrengsten-enkostenontwikkelingen zal inhetvolgende hoofdstukworden teruggekomen.

Tabel 2.5 Aandelen van de opbrengstensoorten
in procenten van de
totale opbrengstenin de jaren 1975-1985 van de bloembol lenbedrijven in Nederland
Opbrengstensoorten
Bloembollen
Bloemen
Groenten
Overig
Totaal

1975

1979

78,1
11,4
7,4
3,1
100,0

86,7
4,8
3,4
5,1
100,0

1980

1985

81,3
5,5
8,8
4,4
100,0

86,1
8,1
2,9
2,9
100,0

2.4 Dekapitaals-envermogensstructuur
Dekapitaals-envermogensstructuur vaneen onderneming
wordt beschreven opdebalans,diealsregelwordt opgesteld op
31december bijhet eindevanhet boekjaar.Debestanddelenvan
hetkapitaal staanaandedebetzijde (activa).De bestanddelen
vanhetvermogen staanaandecreditzijdevandebalans
(passiva).Hetvermogen kanmenonderscheiden ineigenvermogen
envreemd vermogen (vermogendoorderdenverstrekt).
Zoalseerderopgemerkt isdebedrijfstakalsgeheel inhet
onderzochte tijdvaktrendmatig gegroeid.Dezegroei isnietmaatgevend voordeontwikkelingenophet individuele bloembollenbedrijf.Binnendebedrijvenheeft zicheen ingrijpende schaalvergroting voltrokken.Degespecialiseerde bedrijvenwaren in1985
gemiddeld bijnatweemaal zogroot als in1975.Dezegroeiheeft
sterke invloed gehad opdesamenstelling vanhetkapitaal envermogen endegrootte ervan.Dekapitaals-en vermogensstructuur
staat beschreven inbijlage 6.
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2.4.1 De kapitaalsstructuur
De samenstelling vanhetkapitaalheeft inhet onderzochte
tijdvak belangrijk geschommeld. Deoorzaken hiervan zijndesterkeprijsbewegingen invooralgrond enwoonhuizen enverderdeopgetreden schaalvergroting dieook indebalanstotuiting kwam.
Het aandeelvan "Grond"namvan 1975totenmet 1979toevan
28to39%,tot 1982daalde dit tot 30*enherstelde vervolgens
tot 37%in 1985.Het aandeelvan "Uoning(en)"was in1975bijna
13%, liepoptot bijna 15%in 1980en 1981endaalde, grotendeels
doorde invloed vandevergroting vanhet balanstotaal, tot ruim
9% in 1985.Deveranderingen indeaandelenvandeandere activa
zijnoverwegend teverklarenuitdeschommelingen inde aandelen
van "Grond" en "Woning(en)".
Eenandere opmerkelijke ontwikkeling isdeveroudering van
deslijtende duurzame produktiemiddelen. Ditwordt weergegeven
doorhet begripmoderniteitsgraad. Daaronderverstaanwedeboekwaardevandeduurzame produktiemiddelen inprocentenvande
nieuwwaarde.Demoderniteitsgraad vande slijtende duurzameproduktiemiddelen, gemeten aanhetbeginvanhet boekjaar,daalde
van 1978tot 1984met eenkwart,van 52naar39procent.Zie bijlage11.
2.4.2 De vermogensstructuur
Desamenstelling vanhet totaalvermogentoont inhet onderzochte tijdvak slechtskleineveranderingen, inaanmerking nemendedesnelle groeivandegemiddelde bedrijfsgrootte.De reële
groeivandeactivawerdvooreenbelangrijkdeel gefinancierd
met besparingen,waardoordesolvabiliteit oppeilbleef.
Het aandeelvan "Vreemdvermogen op langetermijn" looptgedurende 1978en 1979opdooromvangrijke uitbreidingsinvesteringen. Inlaterejaren isop reëelprijspeilgemeten ongeveervoor
eenzelfde bedrag geïnvesteerd, terwijlde bedrijven toengemiddeld aanmerkelijk groterwarengeworden.Na 1982loopt hetaandeelvan "Vreemdvermogen op langetermijn"terug.Deze teruggang
lijkt integenspraakmetdegestage groeivandebedrijven.De
verklaring ervanmoet gezocht worden indeverbetering vandebedrijfsuitkomsten enhetverhoudingsgewijs lagere investeringspeil.
Het aandeelvan "Vreemdvermogen opkorte termijn" isgedurendehet gehele onderzochte tijdvakgelijkmatig geweest envertoont geen afhankelijkheid vanhet bedrijfsresultaat.Vermogenop
korte termijnwordt blijkbaar niet gebruikt voordevoorziening
vanvermogen op langetermijn.
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3. Rentabiliteit, produktiviteit en reè'le kostprijs

3.1 Rentabiliteit
Infiguur3.1isderentabiliteitsontwikkelingbijdebloembollenbedrijvenweergegeven overdeperiode 1975-1985.
Opbrengsten per
ƒ 100,- kosten

V
l
-*N—
75

X

76

77

78

X

79

80

X

1
81

1
82

1
83

1
84

I
85
Jaar

••»•-» B e d r i j v e n op de k l e i g r o n d e n
•••-•••> T o t a a l b l o e m b o l l e n b e d r i j v e n
• « « • B e d r i j v e n op de z a n d g r o n d e n

Figuur 3.1

Rentabiliteitsontwikkeling
(opbrengsten per f 100,kosten) bij de gespecialiseerde
bloembollenbedrijven
in Nederland van 1975-1985

Degemiddelde rentabiliteitvanallegespecialiseerde bloembollenbedrijven overdegehele onderzochte periode bedroeg103
procentperjaar (opbrengstenperƒ100,-kosten).Invergelijkingtotandere takkenvantuinbouwisdatrelatief hoog.Zobehaalde bijvoorbeelddefruitteelteengemiddelde rentabiliteit
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van88%overdeperiode 1974-1984,desnijbloemen onderglas95Z
indejaren 1972-1981 endechampignonbedrijven overdeperiode
1974-1983 gemiddeld een rentabiliteit van94Z(Alleblas,
Bergshoeff enDeGroot, 1985,1986, 1987).Metuitzondering van
dejaren 1981-1984wisselden relatief lageenrelatief hoge rentabiliteit elkaaraf.De laagste rentabiliteit werd in1981gehaald (92%)gevolgd door 1975 (96Z); 1976en 1984warenvoorde
gespecialiseerde bloembollenbedrijvendetopjaren (110en 113Z).
De rentabiliteit was indeeerstejarenvandeonderzochteperiodeopdekleigronden gemiddeld + 16Zhogerdanopde zandgronden.
Vooral indejaren 1976en 1977warendeverschillen groot.
Opde zandgrondenverbeterde de rentabiliteit zichgedurende
degeheleperiodegeleidelijk enbereikte de laatstejareneen
niveauvan +110%.Indejaren 1980-1985 bleef derentabiliteft
vandebedrijven opdekleigronden zelfs+9Zachterbijdievan
debedrijven opde zandgronden.
Sinds 1979 isbijdevaststelling vande rentabiliteit rekening gehoudenmet depositieve invloedvandeWIR (Wet InvesteringsRekening).Wanneerdatniet gedaanwordt zouderentabiliteitgemiddeld drieprocentpunten lagerzijn.
Inhetnavolgendedeelvandit hoofdstuk zullendeachterliggende oorzakenvanderentabilitéitsontwikkelingenvoorhet
totaal derbloembollenbedrijven nadergeanalyseerd worden.Die
ontwikkelingenwordenhoofdzakelijk bepaald doordeproduktiviteitsontwikkelingen (devolumeontwikkelingen vande opbrengsten
endekosten)ende ruilvoetsontwikkelingen (deprijsontwikkelingenvandeopbrengsten ende kosten).Ompraktische redenen
kunnendezegegevensniet apart berekendwordenvoordebedrijven
opdeklei-enop zandgronden.

3.2 Deproduktiviteit perbedrijf
Jaarlijksveranderendewaardenvandeopbrengsten enkosten.Dezewaardeontwikkelingenkunnenwordengesplitst ineen
prijs-eneenvolumecomponent. Alleende laatste speelt eenrol
bijdebepaling vandeproduktiviteit.De invoering vandeWIR
heeft indenavolgende berekening vandemutaties in 1979ten
opzichtevan 1978geleid tot eenverandering vanhet prijsniveau
vandeproduktiefactoren.Dit betekent dat hiervangeendirecte
invloed uitgaat opde produktiviteitsontwikkeling.
Voordebepaling vandeproduktiviteitsontwikkelingen zijn
diverse produktiviteitsmaatstaven ingebruik.Dezegevende relatieaantussendevolumeontwikkeling vandeopbrengsten (ofeen
gedeelte ervan)envandevolumeontwikkelingvandekosten (of
eengedeelte ervan).
Indithoofdstuk zalhetbruto-produktiviteitskengetalwordengehanteerd. Vooreenbeschrijving daarvanwordt verwezennaar
bijlage7.
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3.2.1 Prijsontwikkelingvanopbrengstenenkosten
Bijdebepalingvandebruto-produktiviteitsontwikkeling
wordtereen relatiegelegd tussendevolumeontwikkeling van
de
totale opbrengstenendievandetotalekosten.Omdehoeveelheidsontwikkeling vandeopbrengstenen
dekostentekunnenbepalenmoetmendeprijsinvloedenop
dewaardeontwikkelinginde
opbrengstenenkostennagaan.
Indeonderzochte periodeheeftop
debloembollenbedrijven
dieinhet boekhoudnet opgenomen zijngeen hoeveelheidsregistratievandevoortgebrachte Produktenplaatsgevonden.Deprijsontwikkelingen uit diejarenzijndaaromuit externe bronnenberekend.HiervoorhebbendeveilingprijzenvandeCNB (Coöperatieve
Nederlandse Bloembollencentrale)model gestaan.Overhet algemeen
zijndeveilingprijzenineenbepaald jaar richtinggevendvoor
de
voorverkoopprijzenvanhet eerste halfjaar daaropvolgend.Met
deze gangvan zakenwerd bijdeberekeningenvandeprijsontwikkelingen rekening gehouden.

Tabel 3.1 Gemiddelde jaarlijkse procentuele prij smutatie vande
opbrengsten, kosten en de daaruit voortvloeiende ruilvoet bij de bloembollenbedrijven in Nederland in de
perioden 1975-1979en 1980-1985(gemiddeldenper
bedrijf)
1975-1979
Opbrengsten
Totalekosten
Non-factorkosten,waarvan:
- meststoffen, bestrijdingsmiddelen
en overige materialen
- afleveringskosten
afschrijving en onderhoud
Factorkosten,waarvan:
- arbeid
- rente
Ruilvoet a)
a)

1980-1985

5,4
6,4
5,2

1,5
3,5
3,9

3,4
3,0
5,7
7,2
7,4
6,7

3,3
2,8
3,5
3,0
5,8
-1,1

-1,1

-1,8

Zievoornadere toelichting bijlage7.

Tabel3.1geeft eenoverzicht vandegemiddelde jaarlijkse
prijsmutatie vandeopbrengsten, kostenen
dedaaruit voortvloeiende ontwikkelingin
deruilvoetop
degespecialiseerde
bloembollenbedrijven inNederland.Bijdebepaling vanhetprijsindexcijfervandeopbrengsten perbedrijfisnaastdeopbrengstenaanbloembollen ookrekening gehoudenmetdeopbrengstprijzenvan bolbloemenengroenten,diebijdebedrijveninhet
onderzoek behaaldwerden.
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Degemiddelde prijsstijgingvandeopbrengstenwas inde
jaren 1975-1979+4procent hogerdan indejaren 1980-1985.In
beideperioden stegendeprijzenvandekostenfactoren sneller
dandievandeopbrengsten.Deprijsstijging vandekostenwerd
indegeheleonderzochte periode inbelangrijkemate bepaald door
deprijzenvandearbeidskosten enhet relatief grote aandeelvan
dearbeid indetotale kosten;gemiddeld overdejaren 1975-1985
wasdat aandeel +37Z (ziebijlage5).
Deprijsontwikkelingenvandeopbrengstenworden inrelatie
totdekostenweergegeven doorde ruilvoet.Dezewas inbeide
onderzochte periodennegatief.Daaruitmag geconcludeerd worden
datde ruilvoetsontwikkeling eenongunstige invloed heeftuitgeoefend opderentabiliteit. Intabel 3.2wordt nagegaan inhoeverredeproduktiviteitsontwikkelingen deze ontwikkelingenhebben
kunnen compenseren.
3.2.2 Produktiviteitsontwikkelingen
Intabel 3.2 zijngegevensopgenomenvandemutatiesvande
voortgebrachte hoeveelheden produkten envandemutatiesvande
daarbij benodigde hoeveelheden kosten.Het resultaat vanbeide
ontwikkelingen isdebruto-produktiviteitsontwikkeling.

Tabel 3.2

Gemiddelde jaarlijkse
volumemutatie van de opbrengsten, kosten en de bruto-produktiviteit
van de bloembol lenbedrljven in Nederland in de periode 1975-1985
(gemiddelden per
bedrijf)
1975-1979

Opbrengsten
Kosten
Bruto-produktiviteit a)
a)

11,1
7,0
3,8

1980-195
6,5
4,8
1,6

Zievoornadere toelichting bijlage7.

Debruto-produktiviteit was indeeersteperiode hogerdan
indetweede.Dezeontwikkeling werd inbelangrijkematebeïnvloed doordesnelle stijging vande fysiekeopbrengsten: gemiddeld 11,IXperjaar.Met name 1978en 1979warenwat dataspect
betreft goedejaren.
Inhet tweededeelvandeonderzochte periodewarendegemiddeldevolumestijgingen zowelaandeopbrengstkant alsaande
kantvandekostenkleinerdan indevoorgaande periode.Ondanks
datdevolumemutaties indejaren 1980-1985 aande opbrengstkant
+4,5X perjaar lagerwarendan indejaren 1975-1979,maggeconcludeerd worden datdegemiddelde stijging vande fysieke
opbrengsten relatief hoogwas.
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Zolang debruto-produktiviteit zichpositief ontwikkelt gaat
daar eengunstig effectvanuit opde rentabiliteit. Bijdegespecialiseerde bloembollenbedrijvenwasdit inbeideperiodenhet
geval. Indevolgende paragraafwordt hier tezamenmetde invloed
vande ruilvoetsontwikkeling op ingegaan.

3.3 De invloedvande ruilvoet endebruto-produktiviteit opde
rentabiliteitsontwikke1ing
Intabel 3.3 isde rentabiliteitsontwikkeling weergegeven
als resultante vandeontwikkelingen inde bruto-produktiviteit
ende ruilvoet.
Indeperiode 1975-1979werddenegatieve ruilvoet overheerst doordepositieve ontwikkeling inde bruto-produktiviteit.
Deproduktiviteit beïnvloedde de rentabiliteitsontwikkeling in
positieve zin inordevangroottevan+3,8%gemiddeld perjaar.
Fersaldoverbeterde de rentabiliteit gemiddeld +2,7Zperjaar.
Indejaren 1980-1985werd hetverliesdoorde ruilvoetsverslechtering vrijwel helemaal goedgemaakt doordebruto-produktiviteitsontwikkeling. Degemiddeldemutatie inde rentabiliteit was
dan ook indezeperiodevrijwelnihil.

Tabel 3.3

De gemiddelde jaarlijkse
ontwikkeling in de ruilvoet
en de bruto-produktiviteit
op de
bloembollenbedrijven
over de perioden 1975-1979 en 1980-1985 (Gemiddelden
per
bedrijf)
1975-1979

Ruilvoet
Bruto-produktiviteit

-1,1
3,8

1980-1985
-1,8
1,6

3.4 Deontwikkelingvandereëlekostprijspereenheid produkt
3.4.1 De reële kostprijs
Omdeontwikkelingenvande reëlekostprijspereenheidprodukt tekunnen berekenenworden deprijsmutaties inde opbrengstenenkosten tenopzichtevanhetvoorafgaande jaargeëlimineerd.Vervolgensworden basisjaar enverslagjaar opeengemeenschappelijke noemergebracht (eenheid produkt:ƒ 100,-opbrengsten). Indiende reëlekostprijspereenheid produkt telkensvoor
tweejarenvergelekenwordt, resulteert uit deze berekening de
mutatie vandereëlekostprijspereenheid produkt tenopzichte
vanhetvoorafgaandejaar.
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Tabel 3.4

Gemiddelde jaarlijkse
procentuele mutatie van de reële
kostprijs
per eenheid produkt van de bloembollenbedrij ven in Nederland in de perioden 1975-1979 en
1980-1985
1975-1979

Reëlekostprijspereenheid produkt

1980-1985

-2.9Z

-1.3Z

Uitdegegevensvantabel3.4blijktdatindeperiode
1975-1979dereëlekostprijspereenheid produktvandebloembollenbedrijvenmet2,9Zperjaarisafgenomen.Indejarendaarnawasdeafnamegemiddeld 1,3Zperjaar.Aanditverschil liggen
vooralderelatief hogevolumemutatiesvandeopbrengsten inde
jaren 1975-1979tengrondslag.Gemiddeld lagendevolumemutaties
vandeopbrengsten indejaren 1980-1985 +4,5Zlagerdaninde
voorgaande periode.Verwacht wordtdatdereëlekostprijsper
eenheid produktdekomendejarennogietszalkunnendalen.
3.4.2 Deinvloedvandekostensoortenopdereële kostprijs
De invloedvandeverschillende kostensoortenopdereële
kostprijspereenheid produkt isweergegeven intabel3.5.De

Tabel 3.5

Gemiddelde jaarlijkse
procentuele mutatie van de reële
kostprijs
per eenheid produkt gesplitst
naar kostensoorten van de bloembollenbedrijven
in Nederland over
de perioden 1975-1979 en 1980-1985

Kostensoorten

1985-1979

1980-1985

Totalekosten:

-2,9

-1,3

- Non-factorkosten
waarvan:

-1,6

-0,7

1,1
-4,9
0,8

5,3
-2,9
0,3

-5,0

-2,2

-12,7
1,4

-3,5
0,0

meststoffen, bestijdingsmiddelen
enoverigematerialen
afleveringskosten
afschrijving enonderhoud
Faktorkosten
waarvan:
* arbeidskosten
* rentekosten
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reëlekostprijsdaling indeeerste periode isgrotendeelsveroorzaaktdoordemutaties indefactorkostenpereenheid produkt. In
deze categoriewarenhetdearbeidskosten diededaling voorhun
rekening namen.Dooreenstructurele schaalvergroting vandegespecialiseerde bedrijvenkondenvooraldeschaalvoordelen bijde
arbeidsaanwending gerealiseerd worden.Tevensheeft de toegenomen
mechanisatie bijgedragen tot eenvolumeafname vande reële kosten
prijspereenheid produkt. Indejaren 1980-1985wasde invloed
vandearbeidskosten opde reëlekostprijsverlaging geringerdan
indevoorgaande periode.Niettemin kandezedaling bezien inhet
lichtvandeontwikkelingen indeandere kostenaanzienlijkgenoemdworden.De rentekostenmuteerden indeonderzochte periode
ingeringemate en leverdendanookgeendirecte bijdrage aande
reële kostprijsverlaging.
Denon-factorkosten leverdeneenmindergrote bijdrage aan
de reëlekostprijsdaling dande factorkosten.Het volumevande
afleveringskostennamweliswaar relatief sterkaf,maardaar
stondmet name indejaren 1980-1985 eenstijging vandemeststoffen, bestrijdingsmiddelen endeoverigematerialen tegenover.
Vooralhetgebruikvanbestrijdingsmiddelen issterktoegenomen.
Gemiddeld perbedrijf namdehoeveelheid bestrijdingsmiddelen
+ 15%perjaar toe.Pereenheid produkt bedroeg devolumestijging
ervan indejaren 1975-1979 +3,5%en indejaren 1980-1985
+ 7,5%perjaar.
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4. Inkomensontwikkeling en inkomensspreiding

4.1 Inleiding
Indit hoofdstukwordende inkomensontwikkelingen toegelicht
met behulpvanhet kengetal ondernemersinkomenperondernemer.
Tevenswordt onderzocht inhoeverre de individuele inkomensverschillen toe-ofafgenomen zijn.Bijditonderzoek isgekozen
voorhet ondernemersinkomenperondernemer omdatdit onzesinzienshetmeest geschikte kengetal isomdebetekenisvanhet
bedrijfvoorhet persoonlijk inkomenvandeondernemer aante
geven.Dit bestaat uitdebeloningvoorde inzetvan arbeiden
eigenvermogen. Indienopéénbedrijfmeerondernemers aanwezig
zijn, isbijdeberekening vandespreiding verondersteld dateen
gelijkeverdeling vanhet totale ondernemersinkomen overde
ondernemers plaatsvindt.
Alsaanvulling opde inkomensspreiding wordt indit hoofdstukeennadere analyse gegevenvanenige inkomensklassen ende
bewegingendaarin.Tenslottewordt nog ingegaan opdevraag in
hoeverre deondernemer instaat iseenzekerecontinuïteit inde
hoogtevan zijn inkomente bewerkstelligen.

4.2 De inkomensontwikkeling
Figuur4.1 toont eenvrijonregelmatige ontwikkeling vanhet
ondernemersinkomen perondernemer indeperiode 1975-1985.Inde
eersteachtjarenwisselen relatief lageenrelatief hoge inkomenselkaaraf:zij bewegenzichtussenƒ48.000,-enƒ70.000,-.
Vanaf 1981 stijgt hetondernemersinkomen perondernemer tot 1984
regelmatig enrelatief snel.Indeonderzochte periodevalthet
topjaar in1984:toenwerd eengemiddeld ondernemersinkomenbehaaldvanruimƒ 91.000,-.In1985volgdeweereendaling ter
groottevan+ƒ25.000,-.
Deontwikkelingen inhetgezinsinkomen enhet totaalinkomen
wordenhiernietverder beschreven.Zijwijken echternietnoemenswaardig afvandievanhet ondernemersinkomen. Inbijlage8
zijndejaargegevensvandeze inkomenskengetallen vermeld.

4.3 De inkomensbestanddelen
Uit tabel4.1 blijktdat gemiddeld perjaarde arbeidskosten
vandeondernemer hetgrootste aandeelvertegenwoordigen (+55%)
inhet totaal der inkomensbestanddelen. Gemiddeld laghet aandeel
vandearbeidskostenvandeondernemer indetweede steekproefperiode+5Zlagerdan indeeerste.
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Figuur 4.1 Het ondernemersinkamen per ondernemer bij de bloembollenbedrij ven van 1975-1985 (reële bedragen,
1979-100)
Tabel 4.1

De beloningsaanspraken van inkomensbestanddelen
(excl.
netto-bedrijfsresultaat)
in procenten van het totaal
der aanspraken bij de bloembollenbedrijven
van
1975-1985 per ondernemer

Inkomensbestanddelen
Arbeidskostenvandeondernemer
Berekende-betaalde rente
Arbeidskosten vandeoverige
gezinsleden
Inkomensbuiten bedrijf *
Totaal

1975

1979

1980

58,0 55,1
20,7 21,8
11,8 10,8
9,5 12,2

1985

48,4
27,3

56,1
26,6

7,4
17,0

4,9
12,4

100,0 100,0 100,0 100,0

* Betreft:Huurwaardewoning,hurenenrente buitenbedrijf,
uitkering volksverzekering, overigebaten.
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Het renteaandeelwas indejaren 1975-1979+62lagerdanIn
dejaren 1980-1985.De laatstejaren isdit aandeel zeerstabiel
geweest.Het aandeelvandearbeidskostenvandeoverigegezinsledenheeft eendalende tendens:de laatstejarenbedroeg ditnog
+ 5X.
Aanvankelijk toondehetaandeelvanhet inkomenbuitenbedrijf eenstijgende lijn.Na 1980 iseen lichtedaling opgetreden.Voordeabsolute bedragen endejaargegevenswordt verwezen
naarbijlage8.

4.4 De spreiding inhetondernemersinkomen
Voordeweergavevande inkomensspreiding werd decoëfficiëntvanGinigekozen. Invoorgaand onderzoekwerd dezemaatstaf
beproefd enreedstoegepast (zieonderandereAlleblas, 1976).
Bijmaximale ongelijkheid isdecoëfficiënt 1;alsalle inkomens
gelijkzouden zijn (minimale ongelijkheid)isdeze0.

Coëfficiënt
van Gini

0,8C
0,70
0,60
0,50 0,40
0,30
0,20
0, 10

kl—I
75

Figuur 4.2
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Spreiding van het ondernemersinkomen bij de bloembol lenbedrijven van 1975-1985 volgens de
coëfficiënt
van Gini

Uit figuur4.2 blijkt datde inkomensongelijkheid indeeerstejarenvandeonderzochte periode lichtgestegen is.Na 1981
trad echtereendaling op inde inkomensverschillen. In 1984
zettedezedaling nietverderdoor. Inhet laatstejaarvande
onderzochte periode tradweereenrelatief sterke stijging opin
deverschillen inhet ondernemersinkomen.
De fluctuaties inde inkomensongelijkheid toneneenwat rustigerbeeld dande fluctuaties inhetgemiddeld ondernemersinkomenzoalsdat infiguur4.1 gepresenteerd werd.Hierop zal inde
volgende paragraaf nogworden teruggekomen. Gemiddeld bereiktede
coëfficiënt vanGini indeonderzochte perioden respectievelijk
eenhoogtevan0,46 (1975-1979)en0,52 (1980-1985). Invergelijking tot andere takkenvantuinbouw isdit relatief laag te
noemen.Zowasbijvoorbeeld de inkomensongelijkheidvolgensGini
bijde snijbloemenbedrijven indeperiode 1972-1981gemiddeld
0,57,bijdechampignonbedrijven van 1974-1983 gemiddeld 0,62 en
bijdefruitteeltbedrijven indejaren 1974-1984gemiddeld 0,53.
Decoëfficiënt vanGini isvoordeafzonderlijkejaren opgenomen
inbijlage9.
Samenvattend mag geconcludeerd wordendatde inkomensongelijkheid bijdebloembollenbedrijven indeonderzochte periode
lichtgestegen is.Invergelijking totanderetakken isdeongelijkheid ondanksdeze stijging relatief laag tenoemen.

4.5 Aanvullende gegevensbijdeinkomensspreiding
Eencompleter beeld vande inkomensongelijkheidkanverkregenworden doorde relatieve aandelenvande inkomensvan bepaalde
lagenofklassen te illustreren.Daarbij kijkenwenaardeaandelenvande relatief lage inkomens (lagerdanƒ 10.000,-)ende
relatiefhoge inkomens (hogerdanƒ 100.000,-)endemutaties
daarin.
Gemiddeld had indejaren 1975-1979+ 16%vande ondernemers
een inkomendathoger lagdanƒ 100.000,-.Inhet tweededeelvan
deonderzochte periode lagdatgemiddeld op+ 19%.Uit bijlage9
waarin dezegegevens zijnopgenomen isookafte leidendat inde
jaren 1975-1979gemiddeld +12%vandeondernemers een inkomen
haddat lagerwasdanƒ 10.000,-.Indejaren 1980-1985 lagdat
percentage op+ 16%.Dezegegevens tonenaandat de onderlinge
verschillen tussende laagsteendehoogste inkomens indetweede
periode toegenomen zijn.Ditwerd reedseerderbevestigd doorde
hoogtevandecoëfficiënt vanGini indezejaren. Indejarenmet
relatief hoge inkomensspreiding (1981en 1985)zienwe eenrelatief hoog percentage lage inkomens.Vooral in1985komen erzeer
groteverschillenvoor indeafzonderlijke inkomensvandeondernemers:27%vandeondernemers haalde toen een inkomendat lager
wasdanƒ 10.000,-terwijl 24%een inkomenbovendeƒ100.000,verwierf.
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