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DEEIGENAARSLASTEN OPDE ZANDGRONDEN

Op25November 1954badophetMinisterie vanLandbouw een bespreking
plaats,waarbijaanwezigwarendeherenHeringa,VriesenMeijervanhet
Ministerie,deherenKrielaars,DriesprongenSlotvandeStichtingvoor
deLandbouwendeherenHorringenDijkstravanhetLandbouw-Economisch
Instituut.

Het onderwerpvandebesprekingwasdepachtalskostenfactor.Bij
dezebesprekingkwamdewensnaarvoren,eenoverzicht tehebbenvande
eigenaarsla3ten opde zandgronden.Deberekeningvandeze eigenaarslasten
zalmoetengeschieden opbasisvanvervangingswaarde vandegebouwen.
AanhetL.E.I,werdverzocht,hierover op zokortmogelijke termijneen
discussie-nota opte stellen,Aanditverzoekkanthanswordenvoldaan.
Allereerstmoetworden opgemerkt,dat deadministratie vanhetL.E.I.
normaal gebaseerd isop z,g. pachtbasis.Ditbetekent,datdeeigenaarsbedrijven alspachtbedrijven worden gezien endat de zeer specifieke
eigenaarslastenbuiten denormaleadministratie vanhetL.E.I,zijn
gehouden.
Jaren geleden isechterreedsrekening gehoudenmet demogelijkheid,
dathet eensnodig zouzijnookeenoverzicht tekunnengevenvandeze
eigenaarslasten,zodatdeze lastenwelwerden geadministreerd.Daardeze
lastenechterniet inhetresultaten-overzicht wordenverwerkt,isniet
nagegaan ofvanalle inadministratie zijndebedrijven deze lastenwel
binnenkwamen, zodathieronder alleen de cijferskunnenworden vermeld
vandiebedrijven,waarvan zekerheidbestaat,datalle gegevens zijn
binnengekomen.Eenaantaleigonaarsbedrijvenmoestderhalve buiten
beschouwingblijven.
Dehierna tevormeldengegevenshebbenbetrekking opbedrijven,welke
3 of4jaar inadministratie zijngeweest.
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Hetwordniotwenselijkgeacht,gegevenstevermeldenvanbedrijven,
welkenogslechts1of2jaaraandoadministratiedeelnamen,omdatop
dezebedrijvendeopgenomenkostenvooronderhoudennieuwbouwoente
incidenteelkarakterhebben.Ookomdezeredenmoesteenaantalbedrijven
afvallen.Hettotaalaantalbedrijven,waarvangegevenszijnopgenomen,
isalsvolgtoverdeverschillendegebiedenverdeeldï
Aantalbedrijven
Gebied
DeWouden
Drente
Overijsel
Gelderland
Noordbrabant
Limburg

3boekjaren

1951/52t/m1953/54

4boekjaren

1950/51t/m1953/54

van3
boekj.

van4
toekj.

12
8
26

22

Totaa!

34
15
35
62

19
35
3

7
9
43
12
21

47
24

103

114

217

EIGENAARSLASTENOPZANDGRONDENOPEENGEMIDDELDBEDRIJFVAN10ILA.
(INHAGEMETENMAAT)
Friesland Drente Overijsol Gelderland Noordbrabant Limburg
a.Grondbelasting
42
32
42
32
27
45
b.Waterschapslasten
c.Straatbelasting

35
12-

40
12

45
12

55
12

37
12

25
12

d.Brand-enstormverzekering

90.

90
150

90
175

90

150 .

90
175

175

90
125

Sub-totaal

329

344

329

377

356

284

f.Afschrijvingen
rentebij3,5$

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1775

1790

1775

1823

1802

1730

e.Onderhoudgebouwen
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Overdecijfersinvorenstaande staatmoetnoghetvolgende worden
opgemerkt;
1.Bekosten zijnuitgedrukt inha cultuurgrond -gemetenmaat,zodat
hiermede dekostenvande oppervlakte voorbedrijfsgebouwen,erf,e.a.
zijnomgeslagen over deincultuur gebrachte oppervlakte.
2.De cijfersvandepostena,b,cenehebbenbetrekking opdehiervoor
vermelde boekjaren.Het zijnduscijfers,welke zijn tevergelijken
metdebekendena-calculaties.Er isgeenpogingondernomen,deze
cijfersomterekenen ophethuidige prijspeil.
3.Devermelde cijfersoverhet onderhoudvande gebouwen zijnniet zonder
meer.uitdeboekhoudingen overgenomen;dit omdehiernavolgende redenen:
a.Zeerafwijkende hogepostenwerdenweggelaten opvermoeden,dathet
hier geenonderhoudbetrof,maarnieuwe investeringen.Dit temeer,
omdatbijcontrôlebleek,datdoorverschillende deelnemersposten
werden opgegeven alsonderhoud,welke alsnieuwbouwmoeten geldon.
b.Verschillende kleine postenwerdenniet overgenomen,omdatdeze
normaalvoorrekeningvandepachterkomon.De invloedvandeze posten
isoverigens zeergering.
4.Voor dekostenvan onderhoud,afschrijvingenrente dergebouwengeldt,
datgedurende deperiodevan 100jaar (afschrijvingstermijn) eengelijkblijvendbedragpor jaaralskosten inrekeningmoetwordengebracht.
Uitgaande vannieuwbouw zullendewerkelijkbetaalde onderhoudskosten
echter indeloopder jarenniet steedseengelijkblijvend bedragper
jaar zijn.Indoeorsto jaren zijndewerkelijkekosten lagerdanaan
het eindederafschrijvingsperiode. •
Indienwordt aangehouden,datdobetaalde onderhoudskosten indoeerste
jaren ca0,2$per jaarvandebouwkostenbodragcnenopklimmen tot
ca 1,1$per jaarvan debouwkosten aanhotoindoderperiode,dan zijn
detotaalbetaalde onderhoudskosten tebecijferen opca70$vande
bouwkosten.
Doannuïteit voor deaflossingvandecontantewaarde aanhetbegin
derafschrijvingsperiodedor tobetalen onderhoudskosten volgensbovenstaandeaannamebedraagt dancäf. 160,-perha.
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Ditbedrag isinovereenstemmingmothot gemiddeldevan do indetabel
vermeldebedragen per jaarvoor onderhoudskosten.Dobecijferingvan
dezeannuïteit deronderhoudskosten isuitgevoerd opbasisvaneen
rentepercentage van 4$.
5.Dokostenvoorbrand-en stormvorzekeringzijngebaseerd opeenpremiebetalingvan 2,25^vandobouwkosten.
6. Zoalsuithot staatjevandeeigonaarslastenblijkt,zijndopostenvoor
rente enafschrijvingverrewegdebelangrijkste.Hot zaldanookzeer
noodzakelijk zijnna tegaan,ofdohier aangenomen cijfersoverde
investering indenieuwbouw juist zijn.Men zalzichhierbijniet alleen
een oordeolmootenvormen overdohoogte vandeze investeringen,maar
vooral ookoverdedoelmatigheid vandehiervoor teverkrijgen gebouwen.
M.a.w.ï men zal zichbijhet tevolgen pachtbeleid eenbeeldmoeten
vormen overdedoelmatigheid vande gebouwen,welke mendoormiddel
vanhetpachtbeleid in standwenst tehouden.
7.Dovermeldebedragen voorronteenafschrijving zijnberekend opbasis
vandevolgende investeringen:
Nieuwbouwboerderij
af:Woonhuis
Bedrijfsgebouwen

f. 50«000," 10.000,f. 40.000,-

Deberekeningkanworden gebaseerd opiehuidigevervangingswaarde.
Hetkaraktervanhet duurzame productiemiddelbiedt echter demogelijkheid totherbouwover te gaanopeendaartoe -uit financieel oogpunt
gezien- gunstiggekozen tijdstip.Rentabiliteitsoverwegingen,welke
inhetalgemeen eenrol spelenbijdo investering induurzame productiemiddelen,spelenhierbijnauwelijks eenrol.Deze overwegingen inaanmerkingnemendkanbetekenen,datovereen langeperiodede gemiddelde
investering inboerderijen lagerkan liggendandegemiddeldevervangingswaarde overdebetreffende periode.Dit houdt tevens in,datde
vervangingswaarde opoenbepaald tijdstipnietbeslissendbehoeft te
zijnvoordekostenberekening.Debovengenoemde vervangingswaarde kan
daarom zowel tehoogoftelaag zijnvoor dehierbij gegevenberekening
vandeafschrijvingenderente.
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Hatistevensnietmogelijk,bijdegegevenlooptijdvande
afschrijvingstermijneenrisicovoorprijsstijgingenof-dalingender
"bouwkostenindeberekeningte"betrekken.
Deindetabelvermeldebedragenvoorrenteenafschrijvingzijn
gebaseerdopeenannuïteitbijaflossingvanhettotalebedragad
f.40.000,-in100jaarbijeenrentepercentagevan3,5$'
Bijdeafschrijvingstermijnvan100jaarisaangehouden,datde
restwaardenihilis.Dewaarde,welkehet'gebouwaanheteindevandeze
periodeeventueelnogheeft,isgelijktestellenmetdekostenvoor
hetslopen.Overigensbetekentdoonderstellingvanoenzekererestwaarde,datoverditbedragiederjaarrentekosteninrekeningmoeten
wordengebracht.Opgrondvandogegevenlooptijdgeeftditechter
geennoemenswaardigeverschillenindetotalekostentezien.
Indieneenlangerelooptijdwordtaangehouden,zalechterook
rekeningmoetenwordengehoudenmotdevernieuwingen,welkebuitenhet
normaleonderhoudvallen,(ziepunt 3 a ) , Dekostenvoordahierbedoeldo
vernieuwingen,zijnindegegevenberekeningenbuitenbeschouwing
gelaten.Uitgaandevaneenlangereafschrijvingstermijnzalechtereen
reserveringvoordezevernieuwingeneveneensindeberekeningmoeten
wordenbetrokken.Inwelkematedekostenhierdoorwordenbeïnvloed
isniotnaderaante gaven.
8.Daardepostenvoorrenteenafschrijvingzobelangrijkzijn,volgt
hierondernogeenopgavevandeinvloedvaneenwijzigingindeaante
nemenrentepercentagesendeinvesteringen.
a,wijzigingvanderentevoet:
f.40.000,-bij-Afschrijvingenrentebij2,5$f.1092,-»f.109,-perha
-Afschrijvingenrentebij3$ f.1266,-.f.127,- " "
-Afschrijvingenrentebij3,57»f.1446,-»f.145,- " "
-Afschrijvingenrentebij4$° f.1632,-•>f.163,- " "
b.Verhogingofverlagingderinvesteringen:
f.10.000,-bij-Afschrijvingenrentebij2,5$f.273,-»f.27,-perha
-Afschrijvingenrentebij3$ f.316,-=f.32,- " "
-Afschrijvingonrentebij3,5$f.362,-=f,36,- " "
-Afschrijvingenrentabij4$ f.408,-=f.41,- " "
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9.Uit detabelmet doeigenaarslasten"blijkt,datdekosten zonderde
afschrijvingenrente ongeveerf. 337,-intotaal"bedragenoff.34,perha.Opgrondvanvorenstaande variatie inrentepercentages enin
investeringenkunnendevolgendepachtbedragenperhaworden gegeven
"bijgelijkblijvende onderhoudskosten.

PACBTBKPRAGI2T.PERHA
Investering
per10havan

f. 30,000,-

f. 40.000,-

f,50.000,-

Rentepercentage

2,5/

Afschrijving
onrente

82,- 95,- 109,- 122,- 109,- 127,- 145,- 163,- 136,- 159,- 181,- 204,'

Ov.eigenaarslasten

32,- 32,-

Totaalpachtbedragperha

3/o

3,5/

32,-

4/

32,-

2,5/o . l1° ' 3,5/

34,-

34,-

114,- 127,- 141,- 154,- 143,- 161,-

'4/

2,5/°

34,-

H?,-

36,-

3/

36,-

36,-

4/

36,

197,- 172,- 195,- 217,- 240,

Dekostenvoorbrand-en stormverzekering zijnafgestemd opde

gegeven

niouwwaarde dergebouwen.
Aangenomen,datbijbovengenoemde bedragennogf. 10,-grondrentekan
worden opgeteld, zoumenduskomenopeenpachtvanf. 124,-totf.250,perha.Indienvanhet gegevenvoorbeeldwordtuitgegaan,bedraagtde
pacht f. 189,-perha.Uit de cijfersblijkt,dat derentevoet ende•
hoogtevande investeringeenbelangrijke invloedhebben opdehoogte
vandepacht,T.a.v.de tekiezenrentevoet endehoogtevandeinvesteringkanworden opgemerkt,dathet garantiebeleid inde landbouw
gericht isophet scheppenvanbestaanszekerheid ineconomischminder
gunstige tijden.Indeze tijden aalerredenkunnen.zijnom zowolde
rentevoet alsde investering laagtenemen.Het isochter ookmogelijk,
datdeconjunctuur inanderebedrijfstakkenwel gunstig is,waardoor
derentevoet ende investeringenuiteraard opeenhoogniveaublijven.
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10.Teroriëntatievolgenhierdepachtbodragen,zoalsdievoordevoorcalculatie1954/55inhetmelkrapportvoordezandgrondenzijn
opgenomen.
Friesland
Drente

f. 101,- per ha
n

89,-

Overijsel

u

Gelderland

11

u

u

113,116,-

11

11

M

u

103,98,-

II

u

II

u

NoordbrabantI o
No.oz'&bïabantll"

Daar,zoalsreedsisopgemerkt,deadministratievanhetL.E.I,
normaalisgebaseerdopz.g."pachtbasis",wordtvoordeeigenaarsbedrijveneengeschatpachtbedrag-opbasisvandegeldendenormen
vandogrondkamers-onderdekostenopgenomen.Despreidingvande
pachtisvoordekostprijsbodrijveninonderstaandetabelaangegeven,
waarbijeenonderscheidisgemaaktindeeigenaars-endepachtbedrijven.
SPREIDINGPACHTBEDRAGPERIIACULTUURGRONDVOOR
GEMENGDEBEDRIJVENOPZANDGRONDBOEKJAAR1953/54
(KOSTPRIJSBEDRIJVEN)
'achtporha

De
Wouden
E 1 ' i pi;-

Drente

E

P

4-4coT
WV W X J.J Ö Ö X .

E

1

< f: 65)f.65,--f.85,-

2

2

11

>.85,--f.105,-

7

8

3

r.105,--f.125,-

2

3

P

De

Noordbrabant

Graafschap

E.

P

I
E P

II
E P

2

3

4
7
5
1

r.125,--f.145,-

6
10

6

3

5
6
1

3

21 13 18

9

1

2
6

1

13

4

9

4

5
2

10

15•

5

5

7
3
1

> f.145,Cot.aantal
bedrijven

11

13

15

1)E»eigenaarsbedrijven
P=pachtbedrijven
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Uit deze tabelblijkt,datdobetaalde pachten inenige gebieden
(OverijselenNoordbrabant)nogachter liggenbijdeberekendepachtbedragenvoordeeigenaarsbedrijven.Ditkanwordenverklaard,doordat
goen gebruik isgemaaktvandemogelijkheidhetpachtcontract tussentijds (periodevan 3jaa.r)teherzien ofdoordat deGrondkamerhet
pachtpeil opeenrelatief lagerniveauheeft afgestemd.
Opgrondvandeberekeningvandeeigenaarslastenkan tevensworden
geconcludeerd, dat ookdegemiddeld inrekeninggebrachte pachtvoor
enige gebiedennogaandelagekant i3.Indiende gegovon berekening
van de eigenaarslasten alsrichtlijnwordt aanvaard, zullen depachten
indeze gebiedennogmoeten stijgenboven denormatievebedragen van
deeigenaarsbedrijven.
Bijhet contracteren vanpachten dienen dedoorde verschillende
Grondkamers gebezigdenormennaar dezelfdewaarderingsmaatstaven te
worden toegepast,teneinde tevoorkomen,datniet-reële verschillen
optreden inhetpachtprijsniveau indeverschillende gebieden.
Voor die gebieden,waar deberekende enbetaalde pachtende
minimumgrensvande indezenotaberekende pachtprijzenbenaderen,
kanv/ordenopgemerkt,dat dit optoevallige omstandighedenberust.
Depachtprijsbestaatuit eigenaarslasten +grondrente.Daar indo
berekendeminimumpachteen grondrente isopgenomenvanf. 10,-perha,
ishet duidelijk,dat indenormvan deGrondkamersmet telage
eigenaarslasten isgorekend,hetgeenwordt genivelleerd dooreen
hogere grondrente.
Verderdientmenbijdevergelijkingvandeuitkomsten vande
kostprijsbedrijven inaanmerking tenemen,datde cijfersbetrekking
hebben opbedrijven vanverschillende bedrijfsgrootte (ca7- 14ha).
Inhot gegevenvoorbeeld isuitgegaanvan oenbedrijfvan 10hacultuurgrond.Voordekleine landbouwbedrijven heeft debedrijfsgrootteechter
eengrote invloed opdeeigenaarslasten"perha.

's-Gravenhage,Januari 1955

IrH.Dijkstra
J. Hoornweg
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