Actuele informatie over land- en tuinbouw

BEREKENINGEN MET NEDERLANDSE GROOTTE-EENHEDEN
Walter van Everdingen
Voor de Landbouwtelling die rond dit tijdstip (voorjaar 2005) wordt uitgevoerd, heeft het LEI de Nederlandse
grootte-eenheden (nge) aangepast. Voor elk van de meer dan 200 op het tellingsformulier voorkomende
diersoorten en gewassen zijn de normen geactualiseerd. Deze actualisatie vindt om de twee jaar plaats en
wordt uitgevoerd vanwege voortdurend veranderende omstandigheden (opbrengsten en kosten). De ngenormen worden in diverse landbouwstatistieken gebruikt om bedrijven in te delen naar bedrijfstype en
bedrijfsomvang. Daarnaast wordt de nge ook door diverse instanties en overheden voor andere doeleinden
gehanteerd. Dit gebruik leidt jaarlijks tot vragen over de toepassing ervan in de berekening van de
bedrijfsomvang en het bedrijfstype.

Economische maatstaf
De nge is een economische maatstaf, gebaseerd op een saldobegrip: het brutostandaardsaldo
(opbrengsten minus toegerekende kosten). Elke nge staat voor 1.400 euro aan saldo. Met de nge kunnen
dus appels en peren, maar ook bijvoorbeeld kippen en suikerbieten met elkaar worden vergeleken. De
bedrijfsomvang van een land- en tuinbouwbedrijf kan worden berekend door de aantallen dieren en
oppervlakten gewassen te vermenigvuldigen met de betreffende normen per diersoort en gewas en het
geheel van het bedrijf op te tellen. Er zitten echter een paar addertjes onder het gras. Grasland en
voedergewassen krijgen bijvoorbeeld alleen nge als er sprake is van een ruwvoeroverschot. En de lammeren
en biggen krijgen alleen nge als er geen ooien respectievelijk fokzeugen zijn opgegeven. Deze
uitzonderingen maken berekeningen met nge vaak lastig.

Bedrijfsomvang op internet berekend
Om foutief gebruik te voorkomen heeft het LEI een webapplicatie ontwikkeld en beschikbaar gesteld via de
LEI-site (www.lei.wur.nl). Er kan een compleet overzicht van de normen worden geprint die aansluit bij een
specifiek te kiezen Landbouwtellingsjaar. Daarnaast kan de gebruiker ook aantallen dieren en oppervlakten
gewassen invullen, waarna een overzichtelijke rapportage beschikbaar wordt gesteld met daarop de
ingevoerde gegevens, de totale bedrijfsomvang (in nge) en het bedrijfstype (volgens NEG-typering). Aan het
gebruik van de applicatie zijn geen kosten verbonden.
Meer informatie:
Internetsite van het LEI (www.lei.wur.nl). Onder 'Statistieken' is de applicatie opgenomen.
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