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VOORBEELDBEREKENINGVANDEGEMIDDELDEEIGENAARSLASTEN
OP L.E.I.-BEDRIJVEN

1• A l g e m e e n
Voor deberekeningvande eigenaarslasten iBonderscheid te
makennaardelastenvoor
a.degrond en
b. debedrijfsgebouwen.
Bijhet zoekennaareen zogoedmogelijkebenaderingvandeze
laatenzijnalsuitgangspunt genomendebeschikbarebasisgegevensuit
d»boekhoudingenvandebedrijven,welkebijhet L.E.I.inadministratie zijn.Op dezewijze zalworden getracht deeigenaarslastentebecijferenvoor eengroepsgemiddelde.

Eenvandevoornaamste redenenhiertoeishet feit datookde
kostprijsberekeningentenbehoeve vanhet prijsbeleid opgroepen
bedrijven zijngebaseerd.Waarom devaststellingvandeeigenaarslasten indezerichtingwordt gezocht kanmet het volgendeworden
toegelicht.
Dekostenvanhetbedrijf zijnteonderscheidenins
a.gebouwenlasten engrondlasten en
b.bijkomende lasten,(bruto-kostenminuslasten voorgrond en
gebouwen)
Wanneer dewaardevandedoor debedrijfsgebouwengeleverde
prestaties zeerhoogisdanwordenhierdoordebijkomende lasten
beïnvloed.Zeerdoelmatige gebouwen zulleninvergelijking totondoelmatige gebouwennamelijkminderarbeidvragen.Deze verschillen
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moeten totuitdrukkingkomenindewaardevandegebouwendiensten,
welkeper jaarinrekeningworden gebracht.Het ligt voordehand
datwanneermenuitgaat van doelmatige gebouwenook debijkomende
kosten lager zullen zijndaningevalvanondoelmatige gebouwen.
Erbestaat daarom eenwezenlijk verband tussende jaarlijkse gebouwenlasten ende jaarlijksbijkomendelasten.
Dekostprijsberekeningenperprodukt zijnthanswatbetreft
debijkomende lasten zeergoedgedocumenteerd doormiddelvande
administratiesvandeinhet onderzoekbetrokkenbedrijven.
Uithetbovenstaande volgt dat eenbenaderingvandegebouwenlastengezienbinnen het raam vandekostprijsberekeningen
perprodukt gebaseerd moet zijnopdezelfdebedrijven alswaarop
ookdebijkomende lasten zijngebaseerd.
Eenbezwaarhierbij zoukunnen zijndathet aantalbasisjaren tegering isinverbandmet detotalegebruiksduur der
gebouwen.Ditbezwaarwordt echter ondervangendoorhetgroot
aantalwaarnemingenper jaar enwel opbedrijvenmet gebouwen
van zeerverschillende ouderdom,
2.K o s t e n v a n

de

g r o n d

Tenaanzienvandekostenvan degrondwordt hetstandpuntingenomen dat dekostenvoor drainage engrondverbetering
niet indeberekende eigenaarslastenwordenopgenomen.
De eersteaanlegvandrainage ofeen grondverbetering
(dichtenvan sloten,egaliseren vanhetland)iseenkapitaalsinvesteringwaardoor dewaarde vandegrond stijgt,hetgeentot
uitingmoetkomen ineenhogere grondrente.Opeen investering
zoalshet dichtenvan sloten ofhet egaliserenbehoeft niette
worden afgeschreven,omdat deze investeringen indeloopder
jarennietwordenverbruikt inhetproduktieproces.
Voor dedrainagegeldt dit standpunt niet omdathierbijvan
jaar tot jaarwel eenwaardedalingoptreedt.
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Theoretisch dient dusjaarlijks afschrijving +rente+
onderhoud voordrainage inrekening tewordengetracht.
Ingevalvanverpachtingkomentegenwoordigdekosten
vooronderhoud envernieuwing aandrainage voorrekeningvan
depachter enzijndaarom infeitereeds geeneigenaarslasten»
Voorgesteldwordt omde jaarlijkse lasten zoalsvernieuwing+onderhoud +renteniet optenemen onderdeeigenaarslastenmaarten lastete"brengenvandenormale exploitatierekening;doormiddel vandekosten voorvernieuwing vandrainagewordendan dejaarlijkse afochrijvingsbedragengecompenseerd.Ditbetekent dusdat isaangenomen dat opeengrootaantalbedrijven devrijkomende afschrijvingsbedragenjaarlijks
worden geïnvesteerd.
De rente overhet door de eigenaargeïnvesteerdevermogenindegrond zaltotuitdrukkingmoetenkomen inhetbedrag
voordegrondrente,Degrondrente heeft dusbetrekking opde
totale eigenaarsinvesteringen indegrond (inclusiefgrondverbetering+drainage).
Dekosten voordeinstandhouding vandebodemvruchtbaarheidworden jaarlijksonder deproduktiekostenopgenomen (compost,kalk, e.a.).
3.Kosten v a n d e

g e b o u w e n

Uitgangspunt isdat debepalingvandegebouwenlastenwordt
gebaseerd ophet groepsgemiddelde van deinadministratie zijnde
L.E,I.-bedrijven.
Het verloopvande jaarlijksegebouwenkostenmoetbijgelijkblijvend prijspeil evenredig zijnmet het verloopvandewaarde
vandeprestaties,diehet gebouwinhetbedrijfverricht.
De dienstenvan eenondoelmatig gebouwliggen lager ende
kosten ervanmoetenduslagerwordengewaardeerd dandokosten
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vaneendoelmatiggebouw.
Uit dekostenberekening zalhetabsolute niveauvan dezegebouwenlastenmoetenblijken.Tenbehoevevandeberekening zal
echtergebruikwordengemaakt vandeverschillen inwaardevan
degeleverdeprestatiesvangebouwenvanverschillende ouderdom
zoalsdeze indepraktijk 1)naarvorenkomen.
Hieruit hebbenwijhetwaardeverloop vandegeleverde prestatiesgedurende de levensduurvaneengebouwafgeleid.Uiteraardgeeft dit noggeen inzicht inhet absolutekostenniveau,
doch istenbehoevevandeberekeninghiervangebruikt.
Voordeopzet vandekostenberekening zijndevolgende
factoreninaanmerkinggenomen;
a.debouwsom
b.devernieuwingen
c.deonderhoudskosten
d.de rentekosten
e.derestwaarde of sloopwaarde
f.hetverloopvande dienstenvanhet gebouw
(deprestatie-eenheden)
g.de levensduur vanhet gebouw
h.debijkomende lasten (verzekeringen e.d.)
a.

Botreffende debouwsom zijnconcretegegevensteverkrijgen.

Alsvoorbeeldwillenwijuitgaanvaneenbedrijfsgebouwvoor een
weidebedrijf vanca.18ha cultuurgrond,waarvandebouwsom
f.65.OOO,-bedraagt.Dit is dande specifiekevervangingswaarde.
Devraagofuitgegaandient tewordenvandealgemenevervangingswaardewordt hierbuitendiscussiegelaten.

l)b.v.overeenkomstig de enquête opZuidhollandseweidebedrijven.
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b./c.

De totalekostenvoorgroot enklein onderhoud+

vernieuwingenbedragen voor eengroepbedrijven gemiddeld
f. 50,-perha.Indien.deberekende gebouwenlasten eveneens
zullendienen tenbehoeve van.hetpachtprijsbeleid danmoet
opdeze onderhoudskosten inminderingkomenhotkleinonderhoud dat tenlaste vandepachterkomt.Hiervoor isf.15,perhaaangehouden.Resteert voorgroot onderhoud +vernieuwingen f. 35,-perha.
Aangenomen isdat dezegemiddelde'lastenvoordegroep
vanbedrijvenmet eenverschillende ouderdom niet zullenfluctueren.Bijdenormalisatie vanditbedragmoet danrekening
worden gehoudenmet factorenwelke hierop vaninvloed zijn,
namelijk hetgroepsgewijzeuitstellen ofdoenuitvoerenvan
onderhoudswerkzaamheden.Verondersteld wordt dat degemid- ..
deldelastenvoor degroep vanbedrijvenvrijconstantzijn-.
Degemiddelde investeringvoor devernieuwingenwelke indeze
bedragen zijnbegrepen,komt dan jaarlijks tenlastevando
exploitatierekening vandegebouwen.Vooreengroepvanbedrijven isdeafschrijving per jaaropdevernieuwingendus
gelijkaan degemiddeldeinvesteringperjaar.
Bezienwij deonderhoudskosten voorhet individuele bodrijf dankanwordenaangenomen datdezegemiddelde lastenpor
jaar eveneensf. 35»-porhabedragen.Hetverloop vandelaptenoverdeafzonderlijke jarenis echterniet,constantmaar
zalindeeerste jaren stijgen enophet eindevandelevensduurweerafnemen.Verondersteldwordt dathetverloop vandeze
lastenvoorhet individuele bedrijf alsvolgtis:
1 jaart/m 10jaar =f. 10,-per ha (- f. 25,-perha^
II
11 " t/m 20 " =f.20,(- f.
II
21 " t/m 40 " =f.30,( - f.
II
41 " t/m 60 " »f. 40,(+ f.
II
61 " t/m 80 » -=f.45,(+ f.
II
(+ f.
81 " t/m 90 " =f.50,II
(+ f.
91 " t/m 100 " =f.4P,Gemiddeld perjaarf. 35,-perha
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Degekapitaliseerdewaarde vandeze lastenbedraagt voor
het eerste jaarf.681,71 perhaofwel
18haxf.681,71 «f. 12.270,-intotaal.Voorhet gemiddelde
bedrijfisgesteld dat jaarlijks f. 35>-perhain rekening
wordt gebracht.Degekapitaliseerde waardevandezelasten
(f* 35»—per jaar)over 100jaarbedraagt inhet 1ejaar
f. 967,94perhaofwel f. 17.420,- intotaal.
Het verschil vandezegekapitaliseerde lastenvoorhet
gemiddeldebedrijftenopzichte vanhet individuelebedrijf
bedraagt f. 17.420,- - f. 12.270,- =f.5.150,-intotaal.
Devraagkangesteldwordenhoe ditverschil ingekapitaliseerde lastenisteverklaren.
Bezienwij defeitelijke lastenzoalsdezevanjaartot
jaarwordenbetaald dankanvoorhet individuelebedrijf en
voorhetgemiddeldebedrijf eengemiddeldbedragvanf. 35»perhawordenberekend. Indien jaarlijkseenvastbedrag
(f.35>- )optieexploitatierekening vanhetindividuelebedrijfwordt opgevoerddanishetmogelijk omhetverschil
tussendezereservering endewerkelijk betaalde lastenop
rente tezetten.Dezerentedragendebedragen dienendanter
financieringvandelasten inlatere jarenwelkebovende
reserveringuitgaan.Voorhet individuelebedrijf isditmogelijk.Bezienbinnen eengroepvanbedrijven isde situatie
echterandersomdat dande lagerebetaalde lastenophet ene
bedrijfgecompenseerdworden doordehogerebetaalde lastenop
het anderebedrijf.Men zouhet zokunnenvoorstellen dathet
enebedrijfwordt gefinancierd doorhot anderebedrijf.
Indeberekening zal,uitgaandevanhetgemiddeldebedrijf,jaarlijks eenvastbedragwordenopgenomen.Ditbetekentdan ookdat degekapitaliseerdelastenvoorhetgemiddeldebedrijfhoger zijndandegekapitaliseerde lasten
ophetindividuelebedrijf.Zoalshiervoorisberekend,be-

639

-7

draagt het verschil ingekapitaliseerdelastenf.5.150,-i n
totaal.Deze somwaarvoor infeite deonderhoudskosten ende
vernieuwingentehoog zijn,kaninminderingworden gebracht
opde constantewaarde vanéé*nvande anderekostencomponenten.
Het ligt voordehand dat ditbedrag inminderingwordt gebracht
opdebouwsom,welke infeite decontantev/aardeisvandeafschrijvingsbedragen.
Terverduidelijkingkanhetbovenstaande nóg alsvolgt
wordentoegelicht.
Menheeft voorhet individuelebedrijf indereeksvan
jarende eerdergenoemde betalingen tedoenvoor onderhouden
vernieuwingen.Dezebedragen stijgen dusregelmatig.Nukanmen
dezelastenvoor degehele levensduurkapitaliseren inéónkontenbedrag aanhetbegin d„rperiode (f. 12,270,-).
Infeitewordt echtervoorhetgemiddeldebedrijf jaarlijks
eenconstantkostenbedrag inrekening gebracht (f.35>-per jaar),
Ook dezevastekostenbedragen zijntekapitaliseren in éénkostenbedrag aanhotbeginvandeperiode (f.17.420,-).
Het feitdatmenuitgaat vanvaste lastenper jaargeeft
hierdoor eenverschil vanf. 5*150,— tenopzichte vandevariabele lastenper jaar,uitsluitend tengevolge vanhet renteverlies.
Debouwsomwordt metbovengenoemdbedragverminderd!
f. 65.OOO,- -f. 5.150,- =f. 59.850,-.
d.

Derentekosten zullen indeonderhavigeberekening zijnge-

baseerd opeenrentevoet van3"Ü>" f0e.

Derestwaardeisbuitenbeschouwing gelaten omdat veronder-

steldwordt datdekosten voorhet slopen opwegen tegeneen
eventuelerestwaarde.
f.
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sluitblijkt datmenvoorweidebedrijvengeneigd isomvoor
eendoelmatiggebouwtenopzichtevan eenondoelmatig gebouw
f. 110,- - f.25,- «f. 85,-perhameertebetalen.
(hoogste norm tenopzichtevanlaagste norm).
Degeschatte verschillen inwaarde vandedienstenvan
gebouwen opZuidhollandseweidebedrijven,v/aarbijuitsluitend
isgelet ophet arbeidsverbruik, gavenalsgemiddeldeuitkomst
f. 25,-perha (maximaalf. 60,-enminimaal f.0,-perha;.
Door ondoelmatigheid van degebouwenv/arende arbeidskosten
volgens schattingnamelijk f. 25,-perhahogerdanbijeen
doelmatiggebouw.Rekeninghoudende datnaast dearbeidook
andereproduktiefactoren dehoogtevandewaarde derdiensten
beïnvloeden,wordt eenverschilvangemiddeld f. 40>-perha
aannemelijk geacht.Dit leidt totongeveer dezelfdeuitkomst
alsblijktuithetpachtbesluit,nl. f. 8$,- +f.0,-=
f. 42,50perhagemiddeld.

2

Indehierna volgendekostenberekeningwordt aangenomen
dat dewaardevandegebouwendiensten zal

dalenvanhet

eerste tothet laatste jaarmet f.80,-perha.
Indienwordtuitgegaanvan eengebruiksduurvan 100jaar,
danresulteert hieruit eencontantewaarde vandewaardedaling
derdienstenvanf. 1•654?—P e rhaofi*1totaal f,29.765»-«
Ditbedraggeeftweer degekapitaliseerdewaardedaling der
dienstenvanhet 1etothet 100ejaar.
Voordeberekening zullenwijechter jaarlijkshet gemiddeldebedrijfaanhouden.Hetgemiddeldebedrijf isdanhetgemiddelde vaneengroepbedrijvenwelke voorkostprijsberekeningenwordt gebruikt.
Beschouwenwijdewaardedaling derdienstenvoorhetgemiddeldebedrijf dan zienv/ijvan jaartot jaar eenhogere
waarde dergebouwendiensten danhetminimum-niveau.Zoals reeds
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isbecijferdbedraagt dezehogerewaarde f.40,-perhabovenhet
minimum-niveau.Dezehogerewaarde zalvan jaartot jaarniet
variërendochconstantblijven.Wijzigingen zullenslechtsoptredendoornieuwe vindingen voorbewaring of stalling ofdoor
gewijzigdebedrijfsvoeringwaaraandegebouwenniet voldoen.
Degekapitaliseerde hogerewaarde derdienstenvoorhet
gemiddeldebedrijfbedraagt overdegehele levensduur van 100
jaarf. 19.912,-intotaal.
Dekostenberekening geldt voorhet gemiddeldebedrijf,zodatdegekapitaliseerde waardedaling tothet minimum-niveau
moetwordengecorrigeerdmet degekapitaliseerdemeerwaarde.
Voorhet gemiddeldebedrijfbedraagt dande gekapitaliseerde
waardedaling f. 29.765,- - f. 19.912,- =f.9.853,- .
Dezeberekendewaardedaling isaanhet totaalvan degekapitaliseerde lastentoe terekenen. Ookishetmogelijk deze
waardedaling aanéénvandecomponenten toe terekenen.Hiervoorkomt debouwsom inaanmerking.Uitgaandevandereeds
gewijzigdebouwsom van f. 59.850,-inhet eerstejaar,bedraagt degecorrigeerdebasisvoordekostenberekening voor
hetgemiddeldebedrijf opgrondvan dewaardedaling derdienstenf. 59.850,-- f. 9.853,- =f.50.OOO,-ofwel IT/ovande
totalebouwsom (f.65.000,-).
g.

Levensduurvanhetgebouw.
Inhetvoorgaande is eenlevensduur van 100jaaraange-

houden.Uitgegevensvan ca.33weidcbedrijveninZuidholland
bleekeengemiddelde levensduurvan 74jaar.Hierinkwamen dan
ca. 5bedrijven voordieouderwarendan 150jaar.Voor dèberekeningvanafschrijving enrente isdaarom een termijnvan
100jaaracceptabel.Bij eenlangere looptijd zoudeberekeningalleen zinvol zijntenaanzienvanderentekosten.De
afschrijvingskosten zijndanteverwaarlozen.
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h.Bijkomendelasten.
De feitelijke lastenvoorverzekering e.d.bedragen opde
L.E.I,-bedrijven ca.f.6,- perha.
4.S a m e n v a t t i n g

v a n de

b e r e k e n i n g

Dekostenberekening vandegebouwen voorhet gemiddelde
van eengroepbedrijven isalsvolgt tegeven.
Afschrijving +rente opbasisvan specifiekevervangingswaardes
77 1°van debouwsom =77 1°vanf. 65.000,- *f. 50.000,annuïteitmet 3"ir$ rente enlooptijdvan 100jaar•=
f. 1808,-off. 100,-perha
f. 35>-pe r ha

groot onderhoud+vernieuwingen
bijkomende lasten

f.

6,- perha

f. 141»-P e rha

Totaal

Afschrijving+ rente opbasisvanalgemenevervangingswaarde:
afschrijving +rente2/3x specifieke vervangingswaarde
f. 67,-perha
f. 35>-pe rha

grootonderhoud +vernieuv/ingen
bijkomende lasten

f.
Totaal

6,- perha

f. 108,-perha

Voor eendoelmatigbedrijfsgebouwishieruit degebouwennorm teberekenen;uitgaandevaneenhogere gebruikswaarde van
f. 40,- tenopzichte vanhet gemiddelde isdit
f. 108,-+f. 40,- -f. 148,-perha envoorhetminder doelmatigegebouw:
f. 108,

f. 40,-=f. 68,-perha.
J. Hoornweg

's-Gravenhage,december1958.
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