Resultaat en financiering

Kernpunten:
• toeleverende industrie grootste aandeel in toegevoegde waarde agrocomplex
• productiewaarde 2007 hoger, maar kosten ook
• inkomen per bedrijf blijft gemiddeld op niveau
• grote verschillen in inkomen tussen bedrijven
• forse inkomensschommelingen per bedrijf tussen jaren
• toeslagen belangrijk voor veel bedrijven
• rentabiliteit van biologische bedrijven hoger dan van gangbare
• landbouwbedrijf vraagt veel kapitaal
• vreemd vermogen per bedrijf sterk toegenomen
In dit hoofdstuk komt het resultaat van de agrarische sector aan bod. Allereerst wordt
ingegaan op de resultaten van het agrocomplex. Die uitkomsten zijn gebaseerd op de
agrarische input-outputtabel van het CBS en geven een beeld van de toegevoegde
waarde per schakel in de keten. Daarna komt het resultaat van de primaire agrarische
sector aan de orde, ook gebaseerd op gegevens van het CBS. Dit sectorresultaat
wordt bepaald aan de hand van de agrarische productie, verbruikte goederen en
diensten en bijhorende prijzen. Vanaf paragraaf 8.3 worden resultaten van groepen
bedrijven uit de primaire land- en tuinbouw besproken. Deze gegevens komen van de
steekproefbedrijven uit het Bedrijven-Informatienet van het LEI.
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8.1	Toegevoegde waarde deelcomplexen
De toegevoegde waarde van het agrocomplex op basis van binnenlandse grondstoffen
bedroeg in de jaren 2004-2006 gemiddeld bijna 23 miljard euro (tabel 8.1). Het
grootste deelcomplex is de grondgebonden veehouderij, met in totaal 6,6 miljard euro
aan toegevoegde waarde. Deze sector neemt daarmee bijna 30% van de totale waarde
voor haar rekening. De toegevoegde waarde in de deelcomplexen glastuinbouw en
intensieve veehouderij was over de onderzoeksperiode ongeveer even groot. Beide
droegen voor ruim eenvijfde deel bij aan het totaal.
De toegevoegde waarde is opgebouwd uit een viertal schakels in de keten: primaire
productie, verwerking, toelevering en distributie. In Van Leeuwen (2008) is een toelichting
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Tabel 8.1

Toegevoegde waarde a (mrd. euro) van diverse deelcomplexen uit het
agrocomplex op basis van binnenlandse grondstoffen, gemiddelde 2004-2006

Totaal

Glastuinbouw

Opengrondstuinbouw

Akkerbouw

Grond
gebonden
veehouderij

Intensieve
veehouderij

Totale toegevoegde
waarde

22,7

4,9

2,0

4,3

6,6

4,9

Idem in % van totaal

100,0

21,8

8,6

18,9

29,3

21,4

Toegevoegde waarde per schakel
Primaire productie

7,4

3,1

1,1

0,9

1,6

0,7

Verwerking

3,7

0,0

0,1

1,1

1,5

1,1

Toelevering

8,9

1,5

0,6

1,4

3,0

2,4

Distributie

2,6

0,3

0,2

1,0

0,6

0,6

Primaire productie

32,7

63,3

55,0

20,5

23,9

14,6

Verwerking

16,4

.

5,0

25,0

22,4

22,9

Toelevering

39,4

30,6

30,0

31,8

44,8

50,0

Distributie

11,5

6,1

10,0

22,7

9,0

12,5

Idem in % van totaal

a In lopende prijzen.
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Bron: Agrarische input-outputtabel, LEI.

gegeven op de betekenis van die schakels. Ongeveer eenderde deel van de
toegevoegde waarde (7,4 miljard euro) wordt gerealiseerd in de schakel van de primaire
productie, maar het belang van de primaire productie verschilt sterk per sector. In de
tuinbouwsectoren maakt de primaire productie meer dan de helft uit van de totale
toegevoegde waarde, terwijl dat aandeel bij akkerbouw en veehouderij beperkt blijft tot
minder dan 25%. Bij de primaire productie levert dan ook niet de grondgebonden
veehouderij, maar de glastuinbouw de belangrijkste bijdrage aan het totaal.
In de veehouderijcomplexen wordt het merendeel van de toegevoegde waarde
gecreëerd in de toeleverende industrie. Het gaat daarbij grotendeels om de zakelijke
dienstverlening (zie §4.2). In de glastuinbouw wordt de toegevoegde waarde in de
toeleverende industrie voor een belangrijk deel gerealiseerd door de energiebedrijven,
die hun productie afzetten binnen het glastuinbouwcomplex.
In het akkerbouwcomplex is de toegevoegde waarde vrij gelijkmatig over de vier
schakels verdeeld, mede omdat relatief weinig akkerbouwproducten onbewerkt richting
de consument gaan. In de glastuinbouwsector daarentegen ondergaan veel producten
geen bewerking en is het aandeel van de verwerkende schakel dan ook vrijwel nihil.
Rendement van het eigen vermogen
Uit onderzoek naar de rendementen per schakel in de agroketens van zuivel, varkens
vlees, groenten en fruit komen aanzienlijke verschillen naar voren tussen de vier ketens
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én tussen de schakels in deze ketens (Backus et al., 2007). In het onderzoek stond
de toegevoegde waarde per eenheid eigen vermogen over de periode 2002-2004
centraal. De rendementen op het eigen vermogen liggen in de primaire sectoren
gemiddeld beduidend lager dan in de andere schakels. Bij elke schakel is bovendien
sprake van een zeer grote spreiding, wat aangeeft dat er ruimte is voor verbetering.
De niet-primaire schakels in de ‘plantaardige’ ketens behaalden hogere rendementen
op het eigen vermogen dan die in de ‘dierlijke’ ketens.
De lagere rendementen in de primaire sector hangen samen met het relatief
grote aantal kleine aanbieders en de geringe mogelijkheden tot alternatieve
aanwending van eigen arbeid en kapitaal. Ook de relatief grote omvang van de
aangewende vermogens, in verhouding tot de ingezette arbeid, speelt een rol. Om
bij toenemende internationale concurrentie toch concurrentievoordelen te creëren
en te behouden, dienen vooral bedrijven in de dierlijke vleesketens meer te
innoveren en samen te werken. Een betere samenwerking kan het rendement op het
eigen vermogen in de primaire schakel met 1 à 1½ procentpunt verbeteren.
8.2

Sectorresultaat van de primaire land- en tuinbouw
De brutoproductiewaarde van de primaire Nederlandse land- en tuinbouw was in
2007 met bijna 23 miljard euro ongeveer vier procent hoger dan in 2006 (tabel
8.2). Het grootste deel van deze groei is te danken aan betere prijzen voor veel
producten, glasgroenten en varkens uitgezonderd. In de tuinbouwsector droeg
vooral de sierteeltsector bij aan de hogere productiewaarde. De ontwikkeling van de
productiewaarde in de rundveehouderij wordt sterk vertekend door de gewijzigde
uitbetaling van de melkpremie. In 2006 was de melkpremie (370 mln. euro) nog
gekoppeld aan de productie en opgenomen in de productiewaarde rundveehouderij.
In 2007 is de melkpremie ontkoppeld en verrekend in de post ‘saldo heffingen en
subsidies’. In de intensieve veehouderij was de ontwikkeling van de productiewaarde
divers; naast fors hogere prijzen voor pluimveevlees en eieren, was er een scherpe
daling van de prijzen in de varkenshouderij.
De totale productie van de Nederlandse landbouw was vrijwel gelijk aan 2006.
De intensieve veehouderij is met een volumegroei van bijna 5% een uitzondering.
Vooral de productie van pluimveevlees nam sterk toe.
De prijsstijging van de producten werkte ook door aan de inputkant. Met name
veevoer nam door de hoge graanprijs zeer sterk toe in prijs, de veevoerkosten
stegen dan ook met 22% tot bijna 4,2 miljard euro. Ook andere kosten stegen,
waardoor de hogere productiewaarde volledig teniet werd gedaan: de bruto
toegevoegde waarde daalde met ruim 0,5% ten opzichte van 2006, naar bijna
9 miljard euro.
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Tabel 8.2

Productiewaarde, kosten en inkomen (mln. euro) van de primaire
land- en tuinbouw, 2005-2007
Waarde
2006 (v)

Prijs (r)

Waarde (r)

20.749

22.110

22.940

101,0

102,8

103,8

2.003

2.547

2.676

100,2

104,9

105,1

tuinbouw

8.164

8.606

8.850

100,1

102,7

102,8

rundveehouderij

4.579

4.620

4.785

100,1

103,5

103,6

intensieve veehouderij

3.770

4.071

4.314

104,7

101,2

106,0

overige landbouw

2.233

2.267

2.315

100,6

101,5

102,1

12.432

13.061

13.954

100,3

106,6

106,8

3.313

3.434

4.188

100,0

122,0

122,0

1.740

2.146

2.146

99,0

101,0

100,0

Bruto productiewaarde

(+)

w.v. akkerbouwproducten

Aangekochte goederen
en diensten

(-)

w.o. veevoeder
energie

8

Index 2007 (2006=100)

2005

2007 (r) Volume (r)

Bruto toegevoegde waarde

(=)

8.317

9.049

8.986

102,0

97,4

99,3

Afschrijvingen

(-)

2.698

2.756

2.798

100,0

101,5

101,5

Saldo heffingen en subsidies

(+)

-112

93

414

445,2

Netto toegevoegde waarde

(=)

5.507

6.386

6.603

103,4

Betaalde factorkosten

(-)

3.128

3.398

3.573

105,2

Resterend inkomen

(=)

2.379

2.988

3.030

101,4

Bron: CBS, raming 2007 LEI.

Tussen de bruto en de netto toegevoegde waarde vindt een aftrek plaats van de
afschrijvingen (die in 2007 licht opliepen) en een saldering van betaalde en ontvangen
heffingen en subsidies. Dit saldo liep in 2007 sterk op, vooral door de ontkoppeling
van de melkpremie. De netto toegevoegde waarde, de beloning voor de inzet van
arbeid, grond en kapitaal, liep door bovengenoemde ontwikkelingen op tot 6,6 miljard
euro. Van dit bedrag moet de inzet van derden betaald worden. Dit bedrag nam
ongeveer 5% toe, vooral door hogere rente op kortlopende leningen. De lagere lasten
voor de werkgevers en een teruglopend aantal betaalde arbeidskrachten compen
seerden de iets hogere lonen vrijwel geheel, waardoor de betaalde loonsom slechts
minimaal toenam. Per saldo bleef daarmee ruim 3 miljard euro over aan ‘resterend
inkomen’. Dit is ruim 40 miljoen (1,4%) meer dan in het voorgaande jaar.
Het resterend inkomen maakt in totaal ongeveer 13% uit van de bruto productie
waarde. De groei van het inkomen komt dus slechts neer op een aandeel in de
productiewaarde van nog geen 0,2%. Gegeven de onzekerheden in de berekeningen is
het beter te spreken van een min of meer gelijkblijvend inkomen. In reële cijfers is het
inkomen in 2007 vrijwel gelijk aan dat in 2001 (De Bont et al., 2007a).
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8.3

Bedrijfsresultaten land- en tuinbouwbedrijven
De resultaten in deze en volgende paragrafen zijn gebaseerd op gegevens van de
steekproefbedrijven uit het Informatienet, uitgezonderd de resultaten van 2007. Voor
dat jaar zijn nog geen bedrijfsgegevens beschikbaar en is voor diverse groepen op
basis van externe informatie een raming gemaakt van de ontwikkeling van het
groepsresultaat. De steekproefpopulatie bestond in 2007 uit ongeveer 59.000
bedrijven. Het Informatienet beschrijft dus niet alle bedrijven en ook niet de volledige
productie, dit in tegenstelling tot het macroniveau van de sectorrekening in §8.2 (zie
ook Vrolijk et al., 2006). Daarnaast gelden in het Informatienet andere uitgangspunten
en definities dan bij de sectorrekening. Dit kan leiden tot verschillen in de ontwikkeling
van kengetallen.
Inkomensvorming
De resultaten van het gemiddelde land- en tuinbouwbedrijf waren in de periode
2001-2004 relatief laag. In 2005 trad hierin een flinke verbetering op, die in 2006
doorzette. Voor 2007 wordt een inkomen uit bedrijf van gemiddeld 51.000 euro
geraamd, nagenoeg gelijk aan 2006, en dus nog steeds op een relatief hoog niveau
(tabel 8.3 en figuur 8.1). De opbrengsten namen in 2007 toe, zowel door een groei van
de gemiddelde bedrijfsomvang als door hogere prijzen van diverse producten, met name
melk, eieren en pluimveevlees. Door de toename van de opbrengsten van landbouw
producten liep het aandeel van de subsidies en toeslagen iets terug, tot 4,7% van de
totale opbrengsten (tabel 8.3). De groei van de bedrijven leidde ook tot hogere
gemiddelde kosten, de hogere prijzen voor voer en energie droegen hierin ook bij.
Behalve inkomen uit bedrijf behalen veel bedrijven ook inkomsten van buiten het
bedrijf. Die inkomsten bestaan uit arbeid die door de ondernemers en hun partners
buitenshuis is aangewend en uit overige inkomsten zoals sparen, beleggen en (sociale)
uitkeringen. De inkomsten van thuiswonende kinderen uit het gezin zijn daarin nadrukkelijk
niet meegenomen. Het belang van de inkomsten van buiten bedrijf neemt toe. Dit blijkt
zowel uit het gemiddelde niveau van de inkomsten, als uit het aandeel van de bedrijven
waar het om substantiële bedragen gaat. In de periode 2001-2003 had 18% van de
bedrijven meer dan 20.000 euro aan inkomsten buitenshuis, in de periode 2004-2006
25%. Vooral bij kleinere bedrijven (<70 nge) zijn de inkomsten uit arbeid buitenshuis
gemiddeld hoog. Bij de grotere en middelgrote bedrijven is het vaak lastig om inkomsten
uit arbeid buitenshuis te halen, omdat het bedrijf alle tijd en aandacht opeist.
Van het inkomen moeten belastingen worden betaald en kunnen de privé-bestedingen
worden gefinancierd. Gemiddeld wordt de laatste jaren ruim 20.000 euro per bedrijf
bespaard. Dit bedrag kan aan het eigen vermogen worden toegevoegd en is in principe
beschikbaar voor uitbreidingsinvesteringen.

8
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Tabel 8.3

Resultaat en inkomen (1.000 euro) van het gemiddelde land- en
tuinbouwbedrijf, 2001-2007
2001-2005

2006

2007 (r)

275,8

324,6

343,6

w.v. landbouwproductie (%)

94,1

91,1

91,6

verbreding e.d. (%)

3,1

3,9

3,7

subsidies (%)

2,9

5,0

4,7

Opbrengsten

(+)

Betaalde kosten en afschrijvingen

(-)

237,5

272,5

292,5

Inkomen uit bedrijf

(=)

39,3

52,0

51,0

Inkomen buiten bedrijf

(+)

18,4

11,6

18,4

w.v. arbeid

5,5

7,6

7,6

overig

6,1

10,8

10,8

Totaal inkomen

(=)

50,8

70,4

69,4

Belastingen

(-)

3,4

3,8

3,8

Privé-bestedingen

(-)

37,5

43,5

44,0

Besparingen

(=)

10,0

23,1

21,6

Bron: Informatienet.

8
Inkomensverschillen en lage inkomensproblematiek
Er zijn grote verschillen tussen bedrijven wat betreft organisatievorm, aantal ondernemers
en inzet van onbetaalde (eigen) arbeid. Gemiddeld zijn er 1,65 ondernemers per bedrijf en
1,45 onbetaalde arbeidsjaareenheden. Voor het grootste deel behoren de ondernemers
per bedrijf tot hetzelfde huishouden, het zijn vaak partners of ouders en thuiswonende
kinderen. Gemiddeld moet het inkomen over 1,15 huishoudens verdeeld worden, zodat
het totaal inkomen per huishouden op de agrarische bedrijven in Nederland ongeveer
60.000 euro is. De spreiding in inkomen tussen huishoudens is groot. Ruim 10% van de
huishoudens behaalde in 2007 een negatief inkomen, één op de vijf huishoudens had een
inkomen hoger dan 100.000 euro (figuur 8.1).
Het modale inkomen in Nederland bedraagt ongeveer 30.000 euro per werkzaam
persoon. Om het totaal inkomen in de agrarische sector daarmee te vergelijken, moet de
69.000 euro uit 2007 verdeeld worden over de 1,45 onbetaalde aje, wat neerkomt op
ongeveer 47.500 euro. Ten opzichte van het modale inkomen is het inkomen in de
agrarische sector in 2007 dus hoog, in vergelijking met de inzet van arbeid en kapitaal
(gemiddeld 1,8 miljoen euro per bedrijf, zie §8.5) echter niet. Voor die inzet in het bedrijf
wordt gemiddeld ongeveer 90.000 euro per bedrijf in rekening gebracht, de beloning voor
arbeid en kapitaal is gemiddeld dan ook bij lange na niet marktconform.
Het zijn niet altijd dezelfde bedrijven die een laag inkomen behalen. Er is tussen de jaren
sprake van een zekere schommeling in de inkomens, die een verschuiving van bedrijven
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Figuur 8.1

Verdeling (%) van het aantal huishoudens op land- en tuinbouwbedrijven
naar totaal inkomen per huishouden, 2001-2007
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Bron: Informatienet.

over klassen veroorzaakt. Die schommeling is onder andere afhankelijk van de marktsituatie
en de productprijzen. Daarentegen zijn er ook bedrijven die wel langdurig goed of slecht
scoren. Om incidentele schommelingen uit te sluiten, wordt in onderzoek vaak gewerkt met
meerjarige gemiddelden per bedrijf. Die methode is ook toegepast bij onderzoek naar de
lage-inkomensproblematiek in de land- en tuinbouw, waar in beeld werd gebracht in welke
mate huishoudens boven of onder een minimuminkomensgrens zitten (Van Everdingen et al.,
1999). Deze grens, nu gebaseerd op de IOAZ-regeling (Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen), bedraagt ongeveer 22.000 euro
per huishouden.
Over de periode 2004-2006 blijkt gemiddeld 34% van de huishoudens onder dit minimum
te vallen als enkel het inkomen uit bedrijf wordt meegenomen. Voor veel bedrijven zijn de
inkomsten buiten bedrijf van groot belang, want dan zakt het percentage naar 23. Dit is
een relatief laag percentage, in andere periodes lag het meestal tussen 40 en 50, met een
uitschieter over de periode 2002-2004 van 53. Gezien de matige prijzen in de periode
2004-2006 in de pluimveehouderij bleven veel pluimveehouders (60%) onder de grens,
terwijl in de varkenshouderij juist sprake was van goede resultaten en dus weinig
huishoudens (16%) onder de grens bleven. Een gemiddeld inkomen boven het minimum
over de hele driejaarsperiode betekent niet dat dit in ieder afzonderlijk jaar ook het geval is.
Van die groep had bijvoorbeeld circa één op de vijf huishoudens in 2004 een totaal inkomen
onder de minimumgrens.

8
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8

Inkomensschommelingen
De in voorgaande paragraaf beschreven schommelingen in het inkomen worden
vooral veroorzaakt door veranderingen in het inkomen uit bedrijf en niet zozeer door
fluctuerende inkomsten van buiten bedrijf. Niet elk bedrijf heeft in dezelfde mate met
schommelingen te maken, het is onder meer afhankelijk van de markt waarvoor
geproduceerd wordt en het markt- en prijsbeleid dat voor die producten wordt
gevoerd. De bedrijven met traditionele ‘marktordeningsproducten’ (o.a. melk, granen,
suiker, zetmeel, rundvlees) lieten in het verleden een stabieler beeld zien dan
bedrijven met meer vrije marktproducten. Mede door de veranderingen in het
gemeenschappelijk landbouwbeleid lijkt die stabiliteit te verminderen.
Naast markt- en prijsontwikkelingen hebben individuele bedrijven ook te maken met
schommelingen in productie, zowel structureel door groei of krimp als incidenteel
door bijvoorbeeld weersinvloeden. Ook kunnen zich op bedrijfsniveau ‘incidenten’
voordoen die het inkomen beïnvloeden, zoals ziekten (van persoon, vee of gewas),
incidentele mee- of tegenvallers of boekwinsten of -verliezen bij verkoop van
machines of installaties. Ten slotte, veranderingen in opbrengsten dragen in het
algemeen meer bij aan de fluctuaties in het inkomen dan variaties in de kosten, wat
niet wegneemt dat ook de kosten een rol kunnen spelen.
In de groepsgemiddelden worden veel van die plussen en minnen ‘weggemiddeld’.
Het gemiddelde inkomen uit bedrijf per ondernemer veranderde in de periode
2001-2006 per jaar maximaal met 9.400 euro (tabel 8.4). Wordt echter naar de
absolute verandering (dus onafhankelijk van de dimensie van de verandering) van dat
inkomen gekeken, dan gaat het jaarlijks om gemiddeld circa 25.000 euro per
ondernemer. Bij ongeveer de helft van de ondernemers blijft de inkomensverandering
beperkt tot hooguit 10.000 euro, maar bij jaarlijks 10 tot 13% van de ondernemers
is sprake van een toe- of afname van meer dan 50.000 euro. Bij glasgroente- en
Tabel 8.4

Inkomensverandering (euro per ondernemer) van land- en tuinbouwbedrijven,
2001-2006
Jaar op jaarmutatie

Gemiddeld
Idem, in absolute waarden

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

-8.800

-2.500

-2.500

+9.400

+2.200

26.000

23.000

26.300

23.800

22.300

Aantal ondernemers (%) naar absolute inkomensverandering
0-10.000 euro

46

55

45

44

46

10-25.000 euro

29

23

26

30

30

25-50.000 euro

13

12

16

16

13

>50.000 euro

12

11

13

10

11

Bron: Informatienet.
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pluimveebedrijven is de variatie tussen jaren het grootst, bij melkveebedrijven
het kleinst.
Om schommelingen van opbrengsten en inkomens enigszins te beperken,
kunnen bedrijven bijvoorbeeld afzetcontracten afsluiten. Ook zijn er beperkte
mogelijkheden voor verzekeringen. Uit een onderzoek onder akkerbouwers blijkt
vooral belangstelling voor een continuïteitsverzekering en minder voor een
inkomensverzekering (Van der Meer et al., 2007). Af en toe een slecht jaar is dus
acceptabel tot het moment dat het voortbestaan van het bedrijf in gevaar komt.
Bedrijfstoeslagen belangrijk voor veel bedrijven
Door de hervorming van het Europese landbouwbeleid zijn directe betalingen aan
landbouwbedrijven in enkele jaren van grote betekenis geworden voor het inkomen.
In de periode 2001-2003 maakten de premies en subsidies nog ongeveer 2% uit
van de opbrengsten van het gemiddelde land- en tuinbouwbedrijf. Met de
introductie van de melkpremie en de compensatie van de verlaging van de
suikerprijzen is het aandeel van bedrijfstoeslagen (en andere subsidies) in de
opbrengsten inmiddels opgelopen naar ongeveer 5%. Daarmee neemt ook de
gevoeligheid toe van veel bedrijven voor veranderingen in het beleid op het gebied
van bedrijfstoeslagen.
Een groot deel (77%) van de land- en tuinbouwbedrijven ontving in 2006
Europese toeslagen (bedrijfs- en gekoppelde toeslagen). Om het belang van die
toeslagen aan te geven in relatie tot het inkomen uit bedrijf, zijn de ontvangen
toeslagen in 2006 afgezet tegen het gemiddelde inkomen uit bedrijf in de jaren
2004-2006. Deze techniek is eerder toegepast in Van der Meer (2008). Voor de
helft van de bedrijven met een inkomen tussen 0 en 25.000 euro bestaat het
inkomen voor meer dan 75% uit EU-toeslagen (tabel 8.5). Ook bij de hogere
inkomensklassen zijn er groepen bedrijven die dit inkomen vooral realiseren
vanwege de toeslagen. Voor deze bedrijven zijn de toeslagen dus van substantieel
belang om inkomen uit bedrijf te realiseren. Aan de andere kant zijn er ook bij de
lage inkomensklassen bedrijven die geen of nauwelijks toeslagen ontvangen. Voor
deze bedrijven hebben eventuele kortingen dus ook geen effect op het inkomen.
Van de totaal uitbetaalde toeslagen gaat 34% naar de bedrijven die een inkomen
realiseren van meer dan 75.000 euro. Dit betreft 20% van de land- en
tuinbouwbedrijven.
De melkveebedrijven krijgen 57% van de toeslagen uitgekeerd, wat neerkomt op
gemiddeld ruim 23.000 euro per bedrijf. Een kwart van de melkveebedrijven
realiseert 75% of meer van het inkomen met de toeslagen. Bij de akkerbouw
bedrijven is dit percentage 54, beduidend hoger. De gemiddelde toeslag per bedrijf
ligt er op een kleine 20.000 euro.

8
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Tabel 8.5

Verdeling (%) van land- en tuinbouwbedrijven naar het belang van EU-premies
in de inkomensvorming, 2006 a
Aandeel EU-premies in inkomen uit bedrijf

Aantal bedrijven
Percentage

< 1%

1-25%

9.780

9.360

18.970

16

16

32

>100%

Aantal
bedrijven

Premie
(%)

2.900

18.490

59.490

100

5

31

100

25-75% 75-100%

Bedrijven naar inkomensklasse (%)
<0

0

0

0

0

100

11.236

9

0-25.000

17

7

24

11

41

14.791

17

25.000-50.000

17

18

54

5

6

12.554

21

50.000-75.000

18

24

47

6

6

8.198

20

>75.000

28

32

38

1

1

12.707

34

Akkerbouw

0

17

28

14

40

8.048

19

Melkveehouderij

0

9

67

6

18

19.521

57

31

19

12

2

37

31.918

24

Bedrijven naar type (%)

Overig

a De ontvangen toeslagen in 2006 afgezet tegen het gemiddelde inkomen uit bedrijf in de jaren 2004-2006.

8

Bron: Informatienet.

Mogelijke veranderingen in toeslagen in de komende jaren
Bedrijfstoeslagen kennen geen inflatiecorrectie of een compensatie voor de jaarlijkse
stijging van de kosten voor de landbouw, in reële termen worden de toeslagen dus
geleidelijk minder waard. Daarnaast kunnen de toeslagen (nominaal) worden verlaagd
door besluiten van de EU. De reden kan zuiver budgettair zijn, als de EU-landen minder
geld wensen te besteden aan landbouw en meer prioriteit willen geven aan andere
doelen. Dit kan aan de orde komen bij de vaststelling van de meerjarenbegroting van
de EU, de huidige loopt tot en met 2013.
Een andere reden voor verlaging van de toeslagen kan de wens zijn meer geld vrij te
maken voor het Europese plattelandsbeleid (zie §3.1). Daarnaast kan de Health
Check-discussie ook leiden tot een vereenvoudiging van de toeslagstelsels. Het gelijk
stellen van de toeslagbedragen per hectare, bekend onder de term flat rate, zou voor
veel Nederlandse bedrijven een forse verandering inhouden (zie LEB 2007, p.
129-130). Ook de mogelijke ontkoppeling van een aantal nog aan de productie
gekoppelde toeslagen - het gaat om onder meer zetmeelaardappelen, vleeskalveren,
vlas en gedroogd groenvoeder - is nog onderwerp van discussie. Het al dan niet
ontkoppelen kan van invloed zijn op de omvang van de betreffende sectoren
(De Bont et al., 2007b, 2007c).
Andere veranderingen die nog aan de orde kunnen komen zijn het vaststellen van
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een minimumtoeslagbedrag per bedrijf en de cross compliance-voorwaarden waaraan
het landbouwbedrijf voor het ontvangen van de toeslagen moet voldoen.
Gezien het belang van de EU-premies voor de inkomensvorming op veel bedrijven, is
het zaak om zorgvuldig de gevolgen van beleidswijzigingen te analyseren. Voor veel
bedrijven spelen de toeslagen een grote rol bij de continuïteit van het bedrijf.
8.4	Bedrijfsresultaten naar bedrijfstype
8.4.1

Vergelijking van typen
Om land- en tuinbouwbedrijven in te delen naar gelijksoortige groepen, is de NEG-typering
in gebruik (zie bijlage Begripsomschrijvingen). Van een aantal veelgebruikte bedrijfstypen
zijn enkele uitkomsten opgenomen in tabel 8.6.
De bedrijfsomvang wordt vaak gemeten in Nederlandse grootte-eenheden (nge).
Het gemiddelde land- en tuinbouwbedrijf binnen de steekproefpopulatie heeft een omvang
van 110 nge. Van de in de tabel gepresenteerde bedrijfstypen zijn de akkerbouw-,
vleeskalver-, en fruitbedrijven kleiner dan gemiddeld en met name de glastuinbouw-,
champignon-, en bloembollenbedrijven veel groter.
Een andere grootheid om de omvang van bedrijven te meten is de omzet
(opbrengsten). De statistische bureaus van de EU (Eurostat, FADN) stappen voor land- en
tuinbouwbedrijven in 2010 over naar een typeringssysteem op basis van de Standard
Output (opbrengsten) in plaats van het saldo (bss, ege, nge) (EC, 2008). De overstap
wordt gemaakt vanwege de ontkoppeling van de toeslagen en voor een betere
aansluiting bij indicatoren buiten de landbouw. Ook de toenemende pluriformiteit
(verbredingsactiviteiten) van de landbouw en een mogelijke besparing op administratieve
lasten spelen een rol. Een dergelijke overstap zal mogelijk grote gevolgen hebben voor
de indeling van de bedrijven in bedrijfstypen en grootteklassen in Nederland. Zo blijkt uit
tabel 8.6 dat de intensieve veehouderijbedrijven (varkens- en pluimveebedrijven) op basis
van de nge rond het gemiddelde liggen, maar de opbrengsten zijn veel hoger dan
gemiddeld. Deze bedrijven hebben hoge toegerekende kosten, vooral voerkosten,
waardoor het saldo relatief laag is ten opzichte van de opbrengsten. Met name als
inkomenscriterium is het saldo dan ook beter geschikt dan de Standard Output
(opbrengsten).

8

Resultaat en inkomen 2004-2006
Op het gemiddelde bedrijf wordt de arbeid door 2,4 arbeidsjaareenheden (aje) geleverd,
waarvan gemiddeld genomen 1 aje komt van een betaalde werknemer en de rest uit
niet-betaalde (gezins)arbeidskrachten (tabel 8.6). Met name bij de tuinbouwbedrijven
komt relatief veel betaalde arbeid voor. Bij akkerbouw- en melkveebedrijven wordt de
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arbeid vrijwel volledig door niet-betaalde krachten geleverd. Ook wordt eigen vermogen
in het bedrijf ingebracht (§8.5). Voor deze inzet van eigen arbeid en kapitaal wordt
normatief gemiddeld ongeveer 90.000 euro per bedrijf aan kosten in rekening
gebracht. Bij melkvee- en glastuinbouwbedrijven zijn deze berekende kosten duidelijk
hoger dan gemiddeld.
De kosten voor eigen arbeid en kapitaal maken gemiddeld ruim een kwart uit van de
totale kosten. Bij de melkveebedrijven bedragen ze gemiddeld bijna 40% van de totale
kosten, bij de intensieve veehouderij- en glastuinbouwbedrijven ligt dat aandeel rond de
15%. Deze kosten zijn geen uitgaven en drukken ook niet op het inkomen.
Gemiddeld gezien werd er in de periode 2004-2006 verlies geleden: per 100 euro
kosten werd 87 euro aan opbrengsten behaald. De weergegeven jaren waren voor de
varkenshouderij zeer goede jaren, waardoor de rentabiliteit boven de 100 euro
uitkwam. Dit staat in schril contrast met de actuele situatie met lage prijzen in de
sector (§8.4.2). Bij de grondgebonden bedrijven is de rentabiliteit duidelijk lager dan
gemiddeld. De melkveehouderij scoort het laagst met een rentabiliteit van 80 euro.
Vanwege het grote aandeel van de onbetaalde kosten wordt echter toch een inkomen
uit bedrijf behaald: ruim 36.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (tabel 8.7). De
ingerekende kosten voor eigen arbeid en kapitaal worden voor ongeveer 50% gedekt.
Voor de weergegeven periode ligt dat dekkingspercentage voor de meeste typen
tussen de 40 en 60%. De leghennenbedrijven vormen een negatieve uitschieter, de
vleeskalver-, boomkwekerij- en vooral varkensbedrijven een positieve.
Tabel 8.6

Omvang en rentabiliteitskengetallen per bedrijfstype, gemiddeld per bedrijf
per jaar, gemiddelde 2004-2006
Bedrijfsomvang

Totale
Arbeidsinzet (aje) opbrengsten

(nge) Totaal Onbetaald (%)

(euro)

Kosten eigen
arbeid en
kapitaal
(% van totaal)

Totaal land- en tuinbouw

110

2,4

61

300.000

87

26

Melkveebedrijven

100

1,6

93

220.000

80

39

90

1,1

94

140.000

91

38

Varkensbedrijven

100

1,6

74

470.000

102

16

Leghennenbedrijven

130

1,8

74

460.000

82

14

Vleeskuikenbedrijven

110

1,7

64

760.000

96

8

Akkerbouwbedrijven

80

1,2

88

180.000

85

31

Glastuinbouwbedrijven

260

6,4

27

740.000

94

13

Champignonbedrijven

200

7,5

25

660.000

93

13

Opengrondsgroentebedrijven

110

4,6

38

330.000

86

23

90

3,3

41

230.000

84

31

Bloembollenbedrijven

240

4,2

35

490.000

92

16

Boomkwekerijbedrijven

120

3,1

51

300.000

92

27

Vleeskalverbedrijven

Fruitbedrijven

Bron: Informatienet
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Opbrengsten
per 100 euro
kosten-

Behalve inkomen uit het bedrijf behalen veel bedrijven ook inkomsten van buiten
bedrijf, gemiddeld 15.400 euro per bedrijf in 2004-2006. Vooral bij de kleinere
bedrijven zijn die inkomsten soms hoog. Bij de akkerbouwbedrijven liggen de inkomsten
buiten bedrijf beduidend hoger dan bij andere bedrijfstypen. Dat wordt niet alleen
veroorzaakt door meer arbeid buitenshuis aan te wenden, maar ook de inkomsten van
vermogen en uitkeringen zijn hoger, met name bij de grotere akkerbouwbedrijven. Bij de
glastuinbouwbedrijven zijn de inkomsten buiten bedrijf relatief gering.
Tabel 8.7

Inkomensvorming (euro) naar bedrijfstype, gemiddeld per bedrijf per jaar,
gemiddelde 2004-2006
Inkomen uit bedrijf
Per 100 euro
onbetaalde kosten (%)

Per onbetaalde aje Per bedrijf

Inkomsten
van buiten
bedrijf

Totaal
inkomen
60.100

Totaal land- en tuinbouw

50

31.000

44.700

15.400

Melkveebedrijven

50

36.200

52.900

15.700

68.700

Vleeskalverbedrijven

77

43.900

46.200

13.500

59.800
96.900

112

70.000

82.400

14.500

Leghennenbedrijven

Varkensbedrijven

-30

-17.200

-23.000

14.700

-8.300

Vleeskuikenbedrijven

46

26.700

29.200

13.800

43.000

Akkerbouwbedrijven

58

35.900

37.500

19.200

56.700

Glastuinbouwbedrijven

54

32.100

55.300

7.200

62.500

Champignonbedrijven

44

22.200

42.000

.

.

Opengrondsgroentebedrijven

38

19.600

33.900

.

.

Fruitbedrijven

47

29.900

40.300

.

.

Bloembollenbedrijven

50

30.200

44.300

.

.

Boomkwekerijbedrijven

70

38.000

59.800

.

.

8

Bron: Informatienet

Biologisch versus gangbaar
Biologische bedrijven laten zich lastig vergelijken met hun gangbare collega’s.
Zo is enerzijds de structuur van de bedrijven vaak duidelijk anders. Anderzijds is er
voor de groep ook sprake van een andere ontwikkeling in de loop van de tijd.
Algemeen geldt dat bedrijven stoppen en hun productiecapaciteit aan anderen
overdragen, waardoor de gemiddelde productie per bedrijf groeit. Ook biologische
bedrijven kunnen stoppen, maar daar is ook sprake van instroom van omschakelaars.
Daardoor hoeft zich niet per se een groei van de gemiddelde omvang voor te doen.
Biologische akkerbouwers/gewastelers zijn veel meer gericht op de teelt van
groenten dan hun gangbare akkerbouwcollega’s. Om voor de biologische akkerbouwers
(gewastelers) een betere vergelijking met gangbaar te maken, is daarom een nieuwe
vergelijkingsgroep gemaakt: gewastelers waar de opbrengsten voor minimaal 50% uit
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gewasopbrengsten bestaan en het areaal voor minimaal 20% uit groenten. In de
melkveehouderij is de melkproductie per bedrijf veel kleiner en ook is de productie
veel extensiever, doordat de bedrijven in oppervlakte gemeten groter zijn (tabel 8.8).
Voor beide typen geldt dat bij de biologische bedrijven meer gebruik wordt gemaakt
van betaalde arbeidskrachten dan bij gangbare bedrijven.
Voor de periode 2004-2006 zijn de opbrengsten per bedrijf van de biologische
akkerbouwbedrijven hoger dan van gangbare, maar per ha iets lager. Het inkomen uit
bedrijf is nagenoeg gelijk, de rentabiliteit iets beter. Bij de biologische melkveebedrijven
blijven de gemiddelde opbrengsten per bedrijf iets achter bij die van de gangbare,
vanwege de kleinere melkproductie. Ondanks die kleinere omvang weten de bedrijven
toch een vrijwel gelijk inkomen te halen. Het vaker op het bedrijf bewerken en via
huisverkoop afzetten van producten draagt daar eveneens aan bij.
Tabel 8.8

Resultaten van biologische en gangbare bedrijven, gemiddelde 2004-2006
Akkerbouw-groentebedrijven
gangbaar

biologisch

94

106

86

98

49,5

36,4

53,8

42,8

Arbeidsinzet (aje)

3,4

3,0

1,4

1,6

w.v. onbetaalde aje (%)

40

56

83

94

319

274

188

219

Bedrijfsomvang (nge)

8

Melkveebedrijven

biologisch
Oppervlakte cultuurgrond (hectare)

Opbrengsten (1.000 euro)
Idem per hectare

gangbaar

6,5

7,5

3,5

5,1

Inkomen uit bedrijf (1.000 euro)

46,5

47,3

51,1

53,0

Idem per onbetaalde aje

34,7

28,4

42,7

36,0

92

85

81

80

Rentabiliteit
Bron: Informatienet.

8.4.2

Actuele bedrijfsresultaten per bedrijfstypE
In december 2007 heeft het LEI gerapporteerd over de ontwikkeling van resultaten en
inkomens (De Bont en Van der Knijff, 2007a). Die resultaten zijn waar nodig bijgesteld
met nieuwe informatie. De resultaten voor de bedrijfstypen worden in deze paragraaf in
het kort besproken. Het centrale kengetal daarbij is het inkomen uit bedrijf. De cijfers
zijn terug te vinden in BINternet op de website van het LEI.
Melkveebedrijven profiteren van gestegen melkprijs
Melkveehouders profiteerden in 2007 van de gestegen prijzen op de wereldmarkt. Deze
resulteerden in een hogere uitbetalingsprijs van melk (+18%). Ook liepen de veeprijzen
op en nam de gemiddelde bedrijfsomvang toe, waardoor de opbrengsten per bedrijf
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toenamen. Door hogere prijzen voor voer en kapitaal stegen ook de kosten, maar toch
liep het inkomen uit bedrijf fors (31.000 euro) op, tot 84.000 euro per bedrijf.
In vergelijking met eerdere jaren is het gemiddelde inkomen hoog (figuur 8.2), wat ook
geldt voor de biologische bedrijven. De productie was met een rentabiliteit van 92%
echter niet kostendekkend. De rentabiliteit is wel beduidend beter dan het gemiddelde
van de periode 2004-2006 (tabel 8.6), maar de vergoeding van eigen arbeid en kapitaal
was ook in 2007 nog niet marktconform. Wel werd gemiddeld ruim 55.000 euro aan
besparingen gerealiseerd, waarmee het eigen vermogen kon worden versterkt.
Akkerbouwbedrijven: inkomen blijft op niveau
De resultaten van de akkerbouwbedrijven blijven in 2007 iets achter bij die 2006.
De rentabiliteit komt naar verwachting uit op 92%, het inkomen uit bedrijf wordt
geraamd op ruim 58.000 euro (figuur 8.2). Dit is ondanks de daling ten opzichte van het
voorgaande jaar toch beduidend beter dan de resultaten in de periode 2001-2005.
Na aftrek van betaalde belastingen en privé-bestedingen resteerde gemiddeld ongeveer
32.000 euro aan besparingen.
De zetmeelaardappelbedrijven halen in 2007 naar verwachting een beter resultaat
dan in 2006. De rentabiliteit wordt geraamd op 89% en het inkomen uit bedrijf op ruim
57.000 euro. De goede resultaten zijn te danken aan een hoge prijs voor zetmeel
aardappelen en suikerbieten, bij bovendien hoge gehaltes aan zetmeel en suiker.
In 2007 heeft COSUN de bietentelers meer dividend op aandelen betaald dan in andere
jaren vanwege de goede resultaten van het concern. De telers die voorheen aan
gesloten waren bij CSM profiteren niet van deze uitkering. De opbrengstprijs voor
pootaardappelen is hoger dan aan het begin van het seizoen werd verwacht en komt
zelfs boven de prijs van 2006 uit.

Figuur 8.2
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Inkomen uit bedrijf (1.000 euro) van melkvee- en akkerbouwbedrijven,
2001-2007
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Bron: Informatienet.
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Varkensbedrijven in zwaar weer
De resultaten van varkensbedrijven zijn in 2007 uitermate teleurstellend, door lage
opbrengstprijzen en fors hogere kosten. De gemiddelde voerprijs kwam door
oplopende graanprijzen circa 20% hoger uit dan in 2006, waardoor de kosten met
ruim 40.000 euro stegen. De prijs van vleesvarkens daalde gemiddeld bijna 9%, die
van biggen 25%. Aan het begin van 2007 waren de prijzen nog gunstig, dankzij de
sterke voorjaarsvraag uit Zuid-Europa. De stijgende graanprijzen verkleinden echter
de vraag naar biggen, vooral in Oost- en Zuid-Europa. Pas tegen het eind van het
jaar herstelden de biggenprijzen iets. Door een kleinere zeugenstapel in de EU zal
op termijn het Europese aanbod van biggen weer afnemen, wat zal leiden tot een
verder herstel van de biggenprijzen. De sector is na enkele zeer goede jaren
(2004-2006) duidelijk in de fase van laagconjunctuur van de varkenscyclus
aangekomen. Na een aantal goede jaren volgt gewoonlijk weer een aantal magere
jaren door uitbreiding van de productie, vooral in andere EU-landen die nog geen
limitering van de productie kennen. Na de magere jaren volgt over het algemeen
ook weer herstel.
Door de ongunstige prijsontwikkelingen in 2007 is het inkomen uit bedrijf op de
varkensbedrijven scherp gedaald, naar bijna 50.000 euro negatief. Er werd fors
ontspaard. De fokvarkensbedrijven komen er het slechtst van af (figuur 8.3), omdat
de biggen veel minder opbrachten en het voer veel meer kostte. Daar kelderde het
inkomen uit bedrijf met 200.000 euro naar 95.000 euro negatief en werd
gemiddeld bijna 140.000 euro per bedrijf ontspaard. Ook op de gesloten varkens
bedrijven daalde het inkomen flink en moesten financiële reserves worden aan
gesproken om het bedrijf draaiende te houden. Bij de vleesvarkensbedrijven was
Figuur 8.3

Inkomen uit bedrijf (1.000 euro) van varkensbedrijven, 2001-2007
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Bron: Informatienet.
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de inkomensdaling het kleinst, omdat deze nog enigszins profiteerden van de sterk
gedaalde biggenprijs. Toch is ook daar het inkomen gemiddeld negatief, net als in de
periode 2001-2003.
Pluimveebedrijven in de plus, vleeskalverbedrijven in de min
De prijs van consumptie-eieren trok in 2007 met gemiddeld 20% aan. De marktprijzen
van kooi- en scharreleieren zijn in vrijwel gelijke mate gestegen. Een deel van de
bedrijven werkt met contracten en die zijn nauwelijks in prijs verhoogd. Voor die
bedrijven worden de gestegen voerkosten (+26%) lang niet gecompenseerd door
hogere opbrengsten. Daardoor zullen de verschillen in resultaten tussen bedrijven
groot zijn. Gemiddeld steeg het inkomen uit bedrijf in de legsector naar 17.000 euro
per bedrijf, na een aantal jaren met negatieve inkomens (figuur 8.4). Toch is er in 2007
voor het vierde achtereenvolgende jaar sprake van ontsparingen. Dat komt vooral hard
aan bij bedrijven die zich afgelopen jaren extra in de schulden staken om te investeren
in scharrelhuisvesting. In 2012 gaat het verbod op legbatterijen in en er is een grote
groep bedrijven die de overstap van kooi- naar alternatieve huisvesting nog moet
maken. Naar schatting wordt 45% van de hennen nog gehouden in kooihuisvesting,
terwijl het Europees gezien om bijna 80% gaat (PVE, 2008).
Voor de vleeskuikenbedrijven was 2007 een redelijk goed jaar, al blijft het inkomen
wel achter bij dat van 2005. Vrijwel alle kosten werden door opbrengsten gedekt.
De vleesprijs was hoger dan in 2005, maar de gestegen voerkosten drukten het
resultaat. Het inkomen uit bedrijf wordt geraamd op gemiddeld 68.000 euro en de
besparingen op 30.000 euro per bedrijf.

Figuur 8.4
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Inkomen uit bedrijf (1.000 euro) van pluimvee- en vleeskalverbedrijven,
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Bij de gespecialiseerde vleeskalverbedrijven zal het inkomen volgens raming in 2007
iets dalen. De opbrengsten staan onder druk, door lagere contractvergoedingen, en de
totale kosten per bedrijf zullen iets toenemen. De kosten voor de afzet van kalvergier
nemen het meest toe. Ondanks de inkomensdaling zal nog wel een klein bedrag aan
besparingen resteren. Dat is echter minder dan gemiddeld in de periode 2004-2006,
met relatief gunstige inkomens en besparingen.

8

Bedrijfsresultaten en inkomens glastuinbouw lager
In 2007 zijn, gemiddeld genomen, de bedrijfsresultaten en inkomens in de glas
tuinbouw lager dan in 2006. Vooral de hogere kosten als gevolg van prijsstijgingen
zijn daar debet aan, waarbij die van gas, rente, en arbeid zwaar meewegen.
Ook de productie per m2 bleef veelal achter doordat de lichtinstraling lager was.
De ontwikkeling van de opbrengstprijzen liep behoorlijk uiteen. Bij de glasgroenten
was de prijsvorming van veel producten minder gunstig dan in 2006. Van de grotere
gewassen bracht alleen aubergine meer op. De dure dollar speelde de export naar de
VS parten, zowel van groenten als van bloemen. Van de belangrijkste snijbloemen wist
alleen roos een hogere middenprijs te noteren, terwijl chrysant, tulp, lelie en gerbera
juist minder opleverden. Bij kamerplanten behoorden phalaenopsis en anthurium tot de
belangrijkste dalers. Perkplanten profiteerden van de gunstige weersomstandigheden
in het voorjaar, wat leidde tot hogere prijzen.
Per saldo zijn over het algemeen de bedrijfsresultaten in de glasgroenteteelt
sterker gedaald dan in de sierteelt. Als gevolg van de grote diversiteit in de
glastuinbouwsector zijn de verschillen in bedrijfsresultaten en inkomens tussen
Figuur 8.5
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bedrijven echter erg groot. De rentabiliteit van glasgroentebedrijven nam gemiddeld
met 5 procentpunten af tot 91%, terwijl op sierteeltbedrijven de rentabiliteit met
1 procentpunt daalde tot 95% (snijbloemen) en 96% (potplanten). De resultaten liggen
ook duidelijk onder het niveau van de eerste jaren na de milleniumwisseling (figuur 8.5).
Het inkomen uit bedrijf nam gemiddeld met circa 18.000 euro af tot 54.000 euro.
Hiervan moesten bijna 2 ondernemers met hun eventuele gezinnen (gemiddeld 1,87
ondernemer/bedrijf) rondkomen. De besparingen kwamen in 2007 rond de nullijn uit,
terwijl in 2006 gemiddeld zo’n 20.000 euro werd bespaard.
Resultaat champignonbedrijven rond het langjarig gemiddelde
De productie van champignons in 2007 kenmerkt zich evenals het vorige jaar door
lage opbrengsten en een hoge infectiedruk. De kwaliteit van de compost laat nogal
eens te wensen over. Het aanbod van industriechampignons was krap, waardoor de
prijzen goed waren. De prijs voor verse champignons is ten opzichte van een jaar
eerder nauwelijks verbeterd. De kosten stegen met circa 3-4%, vooral de kosten voor
compost en de afzet van champost namen toe. Dit leidt tot een gemiddelde
rentabiliteit van 93-97%, waarbij snijbedrijven vaak betere resultaten hebben dan
plukbedrijven. Het inkomen uit bedrijf komt uit op gemiddeld ongeveer 50.000 euro
per bedrijf, wat redelijk overeenkomt met het langjarig gemiddelde (figuur 8.6).

8

Gunstige resultaten opengrondsgroentebedrijven
De opengrondsgroentenbedrijven telen intensieve gewassen, zoals aardbeien,
asperges, diverse koolsoorten, prei en ijsbergsla, hoofdzakelijk voor de versmarkt.

Figuur 8.6

Inkomen uit bedrijf (1.000 euro) van enkele groepen
tuinbouwbedrijven, 2001-2007
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Gemiddeld hadden de bedrijven in 2007 een goed jaar, maar afhankelijk van de
geteelde gewassen zijn er behoorlijke verschillen tussen bedrijven. Telers van prei en
ijsbergsla hebben door de slechte prijzen bijvoorbeeld een heel mager seizoen achter
de rug. Ook door wateroverlast kunnen de resultaten op individuele bedrijven in 2007
negatief beïnvloed zijn. Het algemene beeld is echter dat de productie per hectare
behoorlijk was en het prijspeil redelijk. Dit was ruim voldoende om de lichte stijging van
de kosten op te vangen. Vooral de kosten van gewasbeschermingsmiddelen en
kunstmest liepen sterk op door hogere prijzen.
De rentabiliteit komt uit op een niveau van rond de 95%, wat beduidend hoger is dan
in de periode 2004-2006 (tabel 8.7). Het inkomen uit bedrijf stijgt naar gemiddeld
ongeveer 70.000 euro per bedrijf, ook duidelijk hoger dan het niveau van de voor
gaande vijf jaren (figuur 8.6).
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Ook de fruitbedrijven in de plus
De productie van appels en peren was in 2007 circa 10% hoger dan het vorige jaar.
De verwachtingen voor de prijzen waren goed, aangezien de oogsten in Oost-Europa
door vorstschade tegenvielen. Toch konden die verwachtingen niet geheel waar
gemaakt worden. De appelprijzen voor de verse markt bleven nagenoeg op hetzelfde
niveau als in 2006, terwijl de perenprijs met circa 5% toenam. Ook de industrieprijzen
voor fruit waren gemiddeld goed, door het minder grote aanbod uit Oost-Europa.
Dit resulteerde in een gemiddeld 2 à 3% hogere prijs dan in 2006. Tegenover de
stijging van de opbrengsten staat ook een toename van de kosten met circa 5-7%.
Vooral betaalde arbeidskosten stegen, door zowel een grotere arbeidsinzet als een
stijging in de prijs van (seizoens)arbeid. De rentabiliteit van fruitbedrijven komt uit op
gemiddeld ongeveer 92%, evenals bij de opengrondsgroentebedrijven is sprake van
een beter resultaat dan in voorgaande jaren. Het inkomen uit bedrijf stijgt tot circa
65.000 euro per bedrijf (figuur 8.6). Resultaten op individuele bedrijven kunnen echter
sterk afwijken.
Bloembollenbedrijven: lager inkomen
Het areaal bloembollen is in 2007 licht gegroeid en de fysieke productie van bollen was
normaal, zowel voor de voorjaarsbloeiers als voor de zomerbloeiers. De ziektedruk bij
de voorjaarsbloeiers was echter hoger dan normaal. De natte oogstomstandigheden
hebben geleid tot meer zuur bij tulpen. De prijsvorming van tulpen was goed, ook al
eindige het broeiseizoen in mineur. Ook van narcissen waren de prijzen goed. Minder
verliep het met de prijsvorming van hyacinten, gladiolen en lelies. Met name de prijzen
van Oriental-lelies zijn slecht. Aziaten en LA-hybriden boekten matige tot redelijke
prijzen. De kosten vielen hoger uit dan voorgaand jaar, vooral de prijzen van directe
kosten zoals kunstmest, stro en energie zaten in de lift.
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De prijsverbetering van de genoemde producten kon de lagere prijzen van andere
gewassen en de kostenstijging niet geheel compenseren, waardoor de rentabiliteit naar
verwachting 2 tot 6 procentpunten zal teruglopen, naar 96%. Het inkomen uit bedrijf
komt uit rond de 75.000 euro gemiddeld per bedrijf (figuur 8.6).
Betere resultaten in de boomkwekerij
Het areaal boomteelt is in 2007 toegenomen, vooral door de toename van de teelt van
laan- en parkbomen en bos- en haagplantsoen. Het teeltseizoen is in 2007 zonder
grote problemen verlopen. Een uitzonderlijk mooi voorjaar werd gevolgd door een
zomer met matige temperaturen en regelmatig regen. Het mooie voorjaar heeft de
verkoop van planten vleugels gegeven. De afzet op de institutionele markt heeft een
fors herstel laten zien, mede door een toenemende vraag in Duitsland, het belang
rijkste afzetland. Vruchtboomtelers profiteren van de introductie van nieuwe appel
rassen. De kosten namen echter ook toe. Schaarste aan arbeid en daarmee gepaard
gaande hogere uurlonen en hogere prijzen voor directe kosten zoals kunstmest en
andere materialen dragen daaraan bij.
Omdat de omzet sterker is toegenomen dan de kosten wordt verwacht dat de
rentabiliteit enkele procentpunten toeneemt, tot 96%. Het inkomen uit bedrijf
komt uit rond de 70.000 euro. De schommeling van het gemiddelde inkomen in de
boomkwekerij is kleiner dan bij de andere bedrijfstypen (figuur 8.6).
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8.5	Balans en financiering
De waarde van het gemiddelde land- en tuinbouwbedrijf bedroeg begin 2007 ongeveer
1,8 miljoen euro. Ongeveer 37% daarvan ligt vast in de grond en 20% in immateriële
activa, vooral quota. Zowel het balanstotaal als de samenstelling ervan verschilt sterk
tussen bedrijven en bedrijfstypen.
Bij melkveebedrijven is het balanstotaal gemiddeld het hoogst, enerzijds door de
grote hoeveelheid grond, anderzijds door de waarde van de melkquota. Die waarde is
overigens als gevolg van lagere quotumprijzen wel beduidend minder dan begin 2006.
In de loop van 2007 zijn die prijzen bovendien nog verder teruggelopen, mede omdat
die aankopen niet meer zouden leiden tot een hogere melkpremie. In januari 2008 lag
de melkquotumprijs meer dan de helft lager dan in januari 2005 en 2006.
De balanswaarde van glastuinbouwbedrijven komt gemiddeld uit op bijna
2,2 miljoen euro, dankzij zowel de hoge waarde van de grond als van de andere
materiële vaste activa: de kassen en de installaties (figuur 8.7).
Varkensbedrijven hebben over het algemeen gezien slechts weinig grond en de
waarde ligt dan ook vooral vast in gebouwen, installaties, productie- en dierrechten en
de veestapel. Bij de akkerbouwbedrijven bedraagt de balanswaarde gemiddeld
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