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BEREKENING SBEPERPRODUKT

1.

Documentatiebasis

Debasisvoor deberekeningenwordt gevormd doordevolledigeboekhoudingen perbedrijfstype uithet steekproefnet ende
deeladministratiesenopbrengstonderzoekingen perprodukt.Verder
isgebruikgemaakt vandeberekendebedrijfsuitkomstenondergenormaliseerde produktieomstandigheden (voorcalculatie 1980/81)
diezijnvermeld indePublikatiesNo.3.102 en3.109.Voorts
zijnaanvullende gegevensgebruiktvanonder andereIMAGen
proefstations,alsmedevanenquêtegegevens dieverzameld zijnop
teeltbedrijven(tuinbouw).Deuitgangspuntenvoordeberekeningen
zijndebijhetLEIgebruikelijke.

2.

Doelmatigebedrijfsvoering

Alle relevante land-entuinbouwproduktenzijnvergelijkbaar
gemaakt doordat isuitgegaanvaneengelijkefficiencyniveauper
produkt.Het efficiencyniveauheeftbetrekking opeendoelmatige
bedrijfsvoering.Dat niveaukomt in1980/81bijgrondgebonden
produktie bijbenadering overeenmeteengespecialiseerd tweemansbedrijf vancirca60habouwland ofcirca85melkkoeienof
circa300sbeinde intensieveveehouderij.
Voordetuinbouw zijndevolgendebedrijfsgroottenaangehouden:glasgroenten 12.000m2,glasbloemen10.000m2, potplanten
6.000m2,champignons6cellen,fruitteelt enbloembollen8ha.
Voordegroenten indeopengrond isdeoppervlakte gesteldin
afhankelijkheid vande intensiteit vande teeltmethoden.Bijhet
bereikenvandieproduktieomvangzijndefactorkosten reedszodanigverlaagd dat inhetgevalvaneenverdere schaalvergroting
geengrotebesparingen indeproduktiekostenmeerkunnenworden
verwacht.Gestreefd isomalleprodukten inteschalenophetzelfde puntvandedegressiefdalende factorkostenlijninsamenhangmetdeproduktieomvang.Eventuele schattingsfouten zijnbij
degekozen schaalgering.Behalveuitpraktische overwegingenis
degekozen schaalvanproduktie inzekere zinookalstaakstellend tebeschouwen (sbeperman).
Uit controle-oogpunt zijnperprodukt zoweldenettotoegevoegde waarde alsdefactorkostenberekend (factorkosten+
netto-overschot •netto-toegevoegde waarde).Integenstelling tot
de factorkosten isindepraktijkhetniveauvandenettotoegevoegdewaarde indeverschillende bedrijfstypenbinnen
zekeregrenzenonafhankelijkvandeproduktieomvang.Wegenssubstitutiemogelijkheden indebewerkingskosten (arbeid,werktuigen

enwerkdoorderden)zoudenevenwel theoretischveranderingenin
deverhouding tussennetto-toegevoegdewaarde enfactorkosten
kunnenoptreden.Daarom isuitgegaanvandegeconstateerdemechanisatiegraad perprodukt bijeendoelmatigebedrijfsvoeringvolgensdetechnische gegevensuitdeboekhoudingen.

3.

Normalisatie

Dereferentieperiode voordenormalisatie heeft alsregel
betrekking opde jaren1970/71-1982/83.Allekosten-enopbrengstencomponenten zijntrendmatig genormaliseerd naareenals
normaal tebeschouwen niveauvoorhet jaar1980/81.Incidentele
mee- entegenvallers inprijzenenvolumes zijnzogoedmogelijk
uitdecijfersgeëlimineerd.Datgeldt inhetbijzonder voorde
kg-opbrengstenvandegewassen(weersinvloeden)endeprijzenvan
deprodukten.

4.

Verbijzonderingkosten enopbrengsten perprodukt (landbouw)

Onderscheid kangemaakt worden inintensieveveehouderij,
melkveehouderijenakkerbouw.
Vanallebelangrijke produkten ismetbehulpvandeboekhoudingen eenopbrengstenverbijzonderingnaarvolume enprijs
mogelijk.
Vande intensieveveehouder!jproduktenzijndeeladministratiesaanwezigwaardoor eenvolledigekostenverbijzonderingzonder
verdere bewerking beschikbaaris.
Vandegrondgebonden produkten zijnspecificatiesbeschikbaar voor zoverhetbetreft dedirect toegerekende kostenper
rundveehouderijtype enperakkerbouwgewas.Dedirecttoegerekendekostenperrundveehouderijtypezijnmetbehulpvanaanvullende gegevensverbijzonderd naardeverschillende categorieën
weidevee,grasopstam indeweideperiode,geconserveerd gras
voorde stalperiode enpervoedergewas.
Deniet-toegerekende kostenvoordegrondgebondenproduktie
zoalsdebewerkingskosten (arbeid,werktuigen enwerkdoor
derden),dekostenvangrond engebouwen endealgemenekosten
zijnverbijzonderd metbehulpvandetechnische gegevens inde
boekhoudingen (staanniet indatabank)ofmetbehulpvanexterne
verdeelsleutels.Deniet-toegerekende kostenbestaanvooreen
belangrijk deel uit factorkosten eninzoverreheeftdezetoerekening dusgeen invloed opdeberekende netto-toegevoegde waarden
alsverschilvanopbrengsten ennon-factorkosten.Deaangehouden
opbouwvandenon-factorkosten staatonder anderevermeldin
MededelingNo.273.

Arbeidskosten
Het totaalaantal gewerkteurenperbedrijf isbekend.Met
behulpvandetechnnischegegevensuitdeboekhoudingenkonwordenvastgesteld inwelkematededirectewerkzaamheden perproduktmet eigenpersoneel ofdoordeloonwerker zijnuitgevoerd.
Deverdeling vandegewerkteurenbijeendoelmatigebedrijfsvoering peractiviteit perprodukt isvervolgensbepaald aande
hand vandeIMAG-taaktijden.
Werktuigen
Dewerktuigkosten perbedrijf zijnper soortopgeslagenin
dewerktuigenbank.Verder zijntechnische gegevens perprodukt
aanwezig.Circa80%vandewerktuigenkonmetbehulpvande
beschikbare gegevenswordenverbijzonderd perprodukt.Deresterende algemenewerktuigen zijnomgeslagen perhaofinverhouding
toegerekend aanhetweidevee.De trekkerkosten perbedrijfzijn
verdeeld opbasisvandeIMAG-draaiurenperactiviteit.
Werkdoorderden
Metbehulpvandeboekhoudgegevenskon95%vanhetloonwerk
wordenverbijzonderd perprodukt.Volgens debeschikbareadministratiesvanloonwerkbedrijvenheeft circa55%betrekking opnonfactorkosten. (Bijtuinbouw isdit50%).
Grond engebouwen
Dekostenvandegrond zijnbepaald oppachtbasiswaarbij
rekening isgehoudenmetdeproduktgebondenverschillen ingrondsoort enregio.(Dezekostenzijnoverigens factorkosten enniet
van invloed ophetniveauvande toegevoegde waarde).Oppachtbedrijven zijndekostenvanmodernebedrijfsgebouwenvoorrekening vandepachter (pachtersinvesteringen).Ditbetekentdat
vooral voorveehouderijprodukten,waarbijeendoelmatigebedrijfsvoeringmodernebedrijfsgebouwenaanwezig zijn,dekosten
van rente(factorkosten)enafschrijving bepaald zijnopeigenaarsbasis.Voor sommigeproduktenopakkerbouwbedrijvenis
rekening gehoudenmetdespecifiekekostenvanbewaarplaatsenen
met regioneleverschillen.Dealgemenegebouwenkosten zijnomgeslagenperhaof inverhouding tothet gebruik toegerekend aan
hetweidevee.
Algemenekosten
Demeer specifiekekosten zoalsrentedierenengewassen,
elektriciteit enwater zijnverbijzonderd.De resterende algemene
kosten zijnomgeslagenperhagewasofinverhouding toegerekend
aanhetweidevee.

5. Verbijzonderingkostenenopbrengsten perprodukt(tuinbouw)
Uithetonsterbeschikking staande documentatiemateriaal
kondendeopbrengsten endedirect toerekenbarekostennaarvolume enprijswordenvastgesteld.Deniet-direct toerekenbare
kosten(kostenduurzame produktiemiddelenenoverigealgemene
kosten)zijnvastgesteld voorgespecialiseerde bedrijvenzoals
glasgroentebedrijven,glasbloemenbedrijven,potplantenbedrijven,
fruitteeltbedrijven,bloembollenbedrijven enz.,omdat opdit
soortbedrijvende teelt opefficiëntewijzekanplaatsvinden.De
verbijzonderingvandezekostengeeftopdergelijke bedrijven
geenproblemenomdat inhetalgemeenelkeoppervlakte-eenheid
evenzwaarmoetwordenbelast.Ookverbijzondering overhoofdteelt eneventuelevoor-ofnateelt behoeft niet plaats tevinden
omdatdenormenbetrekkingmoetenhebbenopjaarteelten,dus
hoofdteelt inclusiefvoor-ennateelten.De indepraktijkmeest
voorkomende voor-ennateelten zijninverhouding tothun
oppervlakten indeuitkomstenvandedesbetreffendehoofdteelten
ingewogen.Dit iseveneensgebeurd voorandere factorendievan
invloed kunnen zijnopdenetto-toegevoegdewaarde,zoalsteeltwijze,plantdatumenmatevanverwarming.
Voormeerjarige teeltenisuitgegaanvaneen"goingconcern",datwil zeggendatdeoppervlakte vanelkgroeijaarin
gelijke verhouding indealgemenenormvertegenwoordigdis.
Evenalsbijlandbouwheeft controle opdeberekeningen
plaatsgehad doorsplitsing vandenetto-toegevoegde waarde inde
verschillende factorkosten ennetto-overschot.

6.

Omrekening innieuwesbe

De totalenetto-toegevoegdewaarde inland-entuinbouwkomt
overeenmetdeproduktsom vandeMeitelling1981endeberekende
netto-toegevoegde waarde pereenheid vandeverschillende Produkten.Het totaalaantal nieuwe sbe1981isinaansluitingmet
eerdereberekeningen gelijkaandeproduktsom vandeMeitelling
1981endesbe1975perprodukt.Degevondenwaardevaneen
eenheid sbe1981ishetquotientvandetotale netto-toegevoegde
waarde 1981enhet totaalaantal sbe1981inland-entuinbouw.
Vervolgens kanhetaantal sbe1981perproduktwordenvastgesteld.Bijvergelijking vansbe1981met sbe1975perprodukt
wordendestructureleverschillen inwaarde-ontwikkeling zichtbaar.
Deverantwoordelijkheid voordeberekeningen berustbijde
AfdelingenLandbouw enTuinbouw.De sbe1975en1981zijngepubliceerd inLEIMededelingNo.290.
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