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Zachariasse

1.

INLEIDING

1.1 Vraagstelling
OpgrondvanhetMeerjarenplanGewasbescherming (MJPG)moethetgebruikdoordeland-entuinbouwvanbestrijdingsmiddelen zowel involume
alsinaantalstoffenverminderd worden.Aandezesaneringwordendoorde
Rijksoverheid echtertweevoorwaardenverbonden.Dezevoorwaardenzijn,
dat
1. doordesaneringvandebestrijdingsmiddelen eenmilieukundigduurzaamproduktiesysteemwordtgerealiseerd,en:
2. decontinuïteitvandediverseplantaardige sectoren intactblijft.
Opdealstweedegenoemdevoorwaarde ishetonderhavigeonderzoekgericht.
Hetdoelvanditonderzoek ishetontwikkelenvaneensociaal-economisch
criteriumvoordesaneringvanbestrijdingsmiddelen.
Saneringvanbestrijdingsmiddelen heeftgevolgenvoordehoogtevan
dekostenenmetnamevandeopbrengstenvandedesbetreffendeteelten.
Eenvoudigheidshalve sprekenwe inditverslag alleenovereenkostenstijging. Inhetalgemeenkangesteldwordendathoehogerdekostenbijgelijkblijvende opbrengsten,hoegeringerdecontinuïteitsmogelijkhedenvan
eenteelt zijn.DevraagwaarvoorhetLEI-DLOzichgeplaatst zag,wasde
volgende:
hoeveelmogendekosten inelkvandeplantaardige sectoren(glasgroenteteelt,snijbloementeelt,potplantenteelt,champignonteelt,
opengrondsgroenteteelt, fruitteelt,boomkwekerij,bloembollenteelt,
akkerbouw)maximaal stijgenzonderdatdecontinuïteitvandezesectorenbedreigdwordt?
Teneindedeantwoordenopdezevraagtekunnenvertalennaardemaximaalmogelijke saneringvanbestrijdingsmiddelen, istevensgevraagdom
eenweergavevanhetteelt-c.q. bouwplanophetgemiddeldebedrijf inde
diverseonderscheidensectoren.

1.2 Samenvattingvanderesultaten
Indetabellen1.1en1.2wordenpersectordeberekendemaximale
kostenstijgingweergegeven. Indeeerstetabelwordtdezekostenstijging
voorallesectorenuitgedrukt perhectarecultuurgrond, indetweedetabel
voordebedektesectorenooknogperhectarecultuurgrond onderglas
respectievelijk perarecultuurgrond ingebouwen.
Bijdezeuitkomstenmoetendiversekanttekeningengeplaatstworden.
Dezehangensamenmetdemethodevanaanpak (ziehoofdstuk 2)endeaannamesovertoekomstigeontwikkelingen invoordecontinuïteit relevante
factoren (ziehoofdstuk 3). Vanwegedezekanttekeningenhebbendeberekeningen ineenaantalvariantenplaatsgevonden.Devariantenhaddenbetrekkingopdeaannamesoverdetoekomstigeopbrengstprijzen.Deuitkomst
vandemeestpessimistische 1)envandemeestoptimistische 2)variant
worden inonderstaande tabelgepresenteerd alsrespectievelijkdeondergrensendebovengrensvandeklassewaarindemaximalekostenstijging
zich,gegevendegekozenmethode,zalbevinden.Debeperkingenvandeme-

1) Procentpunten lagereopbrengstendan indebasisvariant.
2) Procentpuntenhogereopbrengstendan indebasisvariant.

Tabel 1.1

Berekende maximale kostenstijging
hectare
cultuurgrond

Glasgroenteteelt
Snijbloementeelt
Potplantenteelt
Champignonteelt
Opengrondsgroenteteelt
Fruitteelt
Boomkwekerij
Bloembollenteelt
Akkerbouw

Tabel 1.2

per sector in guldens per
tussen 55000en 70000
tussen 60000en 85000
tussen125000en160000
tussen 40000en 65000
5500en 7000
tussen
2000en 3500
tussen
tussen 18000en 21000
8500en 10500
tussen
900en 1100
tussen

Berekende maximale kostenstijging
in de bedekte
plantaardige
sector in guldens per hectare cultuurgrond onder glas respectievelijk
per are cultuurgrond in gebouwen

Glasgroenteteelt
Snijbloementeelt
Potplantenteelt
Champignonteelt

tussen 75000en100000
tussen100000en140000
tussen190000en250000
tussen 4000en 6000

thodewordenhiermeevanzelfsprekendnietondervangen.Debelangrijkste
beperkingvandegekozenmethode is,zoalsinparagraaf3.1naderwordt
aangegeven,datgeenrekening isgehoudenmetdiversevoordetoekomst
verwachte lastenverzwaringen.Deimplicatievandezebeperking isdatop
deberekende ruimtevoorkostenstijging reedsdiverse "claims"rusten.Dezeruimtezaldaaromnietvolledigvoordesaneringvanhetgebruikvan
bestrijdingsmiddelen mogenwordenaangewend.
Inhoofdstuk3vindteenuitvoerigerverslagleggingvandeuitkomsten
vandeberekeningenpersectorplaats.Ondermeerwordtdaardespreiding
indehoogtevandemaximalekostenstijgingperbedrijfweergegeven.

METHODEVANAANPAK

2.1 Inleiding
Inverbandmetdebeperktetijdsduurdievoorhetgeheleonderzoek
beschikbaarwas,isgekozenvooreenpragmatische aanpakvandevraagstelling.Devraagstelling isdaaromzodanigherschrevendatdezerelatief
eenvoudigmeteenbestaand rekenmodelenmetdebeschikbaregegevensbeantwoord konworden.Indithoofdstukwordtdeafleidingvandeconcrete
vraagstelling uitde inhoofdstuk 1genoemdevraagweergegeven.
Inparagraaf 2.2wordthetbegrip"continuïteitvaneensector"herleidtot "continuïteitvaneenbedrijfmetoptimalebedrijfs-enondernemerskenmerken".Vervolgenswordt inparagraaf 2.3 ingegaanopdevraaghoe
datbedrijfbepaald kanwordenuitempirischegegevenseninparagraaf 2.4
hoedemaximalekostenstijging ophetgemiddeldeperspectief-volle bedrijf
berekend kanworden.Degevolgenvandealdusgekozenmethodevoordecontinuïteitsperspectieven vandeafzonderlijkebedrijvenworden inparagraaf 2.5 beschreven.Inparagraaf 2.6tenslottevindtdekwantificering
vandegekozenmethodeplaats.

2.2 Hetbegrip "continuïteitvaneensector"
Eensector iseenandersoortige entiteitdaneenbedrijf.Eenbedrijf isconcreetaanwijsbaar,terwijleensectornietsmeerennietsminder isdandeoptelsomvanwateraanbepaaldeactiviteitenopdediverse
bedrijvenplaatsvindt.Decontinuïteitvaneensector isdusperdefinitie
gelijkaandecontinuïteitvandetotdiesectorbehorendeactiviteiten.
Decontinuïteitvandeactiviteitenkanwordenonderscheiden ineenkwalitatieveeneenkwantitatievedimensie.Dekwalitatievedimensieheeftbetrekking opdeeconomischeperspectievenvooreenactiviteit.Continuïteit
vaneensector indezezinbestaatuithet (oplangeretermijn)methet
verrichtenvandeactiviteitkunnenbehalenvaneenvoldoendebeloning
voorde ingezetteproduktiefactoren.Dekwantitatievedimensievancontinuïteitvaneensectorheeftbetrekking opcontinuïteitvaneenbepaalde
omvangvandeactiviteiten (ziefiguur2.1).

Kwalitatievedimensie

Kwantitatievedimensie

Blijvenbestaanvanperspectieven
voordeactiviteitenvandesector

Blijvenbestaanvande
omvangvandesector

Figuur 2.1 De twee dimensies van continuïteit

van een sector

Debeidedimensieshangennauwmetelkaarsamen.Eentekortaanperspectievenvooreenactiviteit zalopdenduur leidentot inkrimping vande
sector,terwijlgoedeperspectieven inderegelgevolgd zullenwordendoor
eentoename indeomvangvandesector.Dekwalitatievedimensievancontinuïteitvaneensector isdusvangrootbelangbijdeanalysevande
toekomstige ontwikkelingvaneensector.Inditonderzoekwordtdaaromondercontinuïteitvaneensectorverstaanhetblijvenbestaanvanperspectievenvoordeactiviteit.
Deactiviteitenwordenverrichtopdebedrijven.Deperspectieven
voordebedrijvenwordenbepaalddoordievoordeactiviteitenerzijdsen

debedrijfs-enondernemerskenmerkenanderzijds (ziefiguur 2.2).Eenbedrijfkanalleenprofiterenvangoedeperspectievenvooreenactiviteit
wanneerdebedrijfsuitrustingoptimaal isendeondernemerzijnvakverstaat.Wanneerdebedrijfs-enondernemerskenmerken nietoptimaalzijn,is
dooraanpassing opbedrijfsniveauhetperspectiefvoorhetbedrijfteverbeteren.Inhetgevalvanslechteperspectievenvoordeactiviteit zaleen
optimale bedrijfsstructuurnietkunnenvoorkomendatdeperspectievenvoor
hetbedrijfnietgoedzijn.Hetbedrijfzaloptermijndebetreffendeactiviteiten (moeten)staken.Ditlaatstegeldtreedsvoordekortetermijn
wanneerdebedrijfs-enondernemerskenmerken nietoptimaalzijn.

Perspectievenactiviteit

Bedrijfs-en
ondernemerskenmerken

Figuur 2.2

Slecht

Goed

Nietoptimaal

Stervend

Tijdelijkziek

Optimaal

Chronischziek

Florerend

De perspectieven
voor een bedrijf als functie van de perspectieven voor de activiteit
en de bedrijfsen
ondernemerskenmerken

Hieruitvolgtdathetalofnietbestaanvangoedeperspectieven
vooreenactiviteitkanwordenafgeleidvandeperspectievenvaneenbedrijfmetoptimalebedrijfs-enondernemerskenmerken.Wanneernamelijkeen
dergelijkbedrijf slechteresultatenboekt,dan isdatgeheeltewijten
aandeexterneomstandigheden,zoalseennegatieveontwikkelingvande
vraagofeentoename indeconcurrentie.

2.3 Bepalingvanhetbedrijfmetoptimalekenmerkenuitempirischegegevens
Omeenbedrijfmetoptimale bedrijfs-enondernemerskenmerken inde
praktijktekunnenaanwijzen,onderscheidenwetweemethoden.
Deeerstemethode isdedirecte.Opbasisvandebedrijfs-enondernemerskenmerkenvanelkbedrijfwordtbepaaldofdezealdannietoptimaal
zijn.Dezemethode isechternogalmoeilijktoepasbaar.Deoptimalemix
vandezekenmerkenzalnamelijkverschillenpersectorenperperiode.Bovendien leidenermeerderewegennaarRome.Eenbedrijfmetbijvoorbeeld
eenhogerentabiliteitkandoorgaansmetveelvreemdvermogenwordengefinancierd.Eenbedrijfdaarentegendateenlagerentabiliteitheeftenveel
tebetalenkosten,zal insterkematemeteigenvermogengefinancierd moetenworden.
Detweedemethode,welke inditonderzoek isgekozen,isdeindirecte.Opbasisvandefinancieel-economischeperspectievenwordtbepaaldof
debedrijfs-enondernemerskenmerkenwelofnietoptimaal zijn.Dezemethode isrelatiefeenvoudig toepasbaar.Debepalingvandekenmerkenvan
hetbedrijfmetdeoptimale bedrijfs-enondernemerskenmerkenvindtplaats
viadevolgende tweestappen.
Deeerstestap jshetonderscheidenbinneneensectorvanbedrijven
metonvoldoende endi«metvoldoendeperspectievenomteoverleven.Deze
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Perspectieven

voldoende

m voor kostenstijging
= na

kostenstijging
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kostenstijging
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kostenstijging
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Figuur 2.3 De bedrijven gerangschikt naar oplopende perspectieven,
en na de maximale
kostenstijging

voor

bepalingvindtplaatsmetbehulpvandefinanciëleanalysezoalsomschrevenwordt inparagraaf 2.6.Vandeperspectief-volle bedrijvenwordtverondersteld datdezediebedrijfs-enondernemerskenmerken hebbendiede
optimalebenaderen.Deperspectief-arme bedrijvenzullenvroegeroflater
verdwijnen.
Detweedestapisdebepalingvanhetgemiddeldevandegroepperspectief-volle bedrijven.Vanditgemiddeldebedrijf (puntE infiguur 2.3)
veronderstellenwedatdiedekenmerkenheeftdiedeoptimalebenaderen.
2.4 Maximalekostenstijging ophetgemiddeldeperspectief-volle bedrijf
Demaximaalmogelijkekostenstijging ophetgemiddeldeperspectiefvollebedrijf isdiekostenstijgingwelkedeperspectievenvanditbedrijf
doetdalennaarhetniveau "genoeg".Ditbedragkanoptweemanierenwordenberekend:
a. viadebepalingvanhetgemiddeldeperspectief-volle bedrijf,zoals
inparagraaf 2.3aangegeven,envervolgensvoordatbedrijfdemaximalekostenstijginguitrekenen;
b. voorallebedrijvendieovervoldoendeperspectievenbeschikkende
maximalekostenstijging uitrekenenenvervolgensditbedragmiddelen.
Indeberekeningendievoorditonderzoek zijnuitgevoerd,zijnter
controlebeidemanierengevolgd.Deuitkomstenwaren,zoalsverwachtwerd,
identiek.

2.5 Gevolgenvandemaximalekostenstijgingvoordebedrijven
Wanneerdekostenvoorallebedrijventoenemen indeomvangwelke
voorhetgemiddelde bedrijfmetvoldoendeperspectievennognetdraagbaar
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is,danzullenperdefinitieallebedrijvenmetminderperspectievenafvallen.Wanneeraangenomenwordtdatdeverdelingvandebedrijvennaarde
matevanperspectievenvoorennadekostenstijging dezelfde is,danzal
delijnmetderangschikkingvandebedrijvennaaroplopendeperspectieven
parallelnaaronderenopschuiven.
Hoeveel bedrijvendoordekostenstijging extrazullenafvallenhangt
afvandeverdelingvandebedrijven indesectornaarhoogtevandeperspectieven.Wanneereengrotegroepbedrijvenoverruimvoldoendeperspectievenbeschikt,dan ishetpercentageextraafvallersrelatiefgering
(ziefiguur2.4).
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Wanneerdaarentegeneengrotegroepovernetvoldoendeperspectieven
beschikt,dan ishetpercentageextraafvallershoog (ziefiguur2.5).

2.6 Kwantificeringvandemethode
Dekwantificeringvandehiervooruiteengezettemethodevindtplaats
metbehulpvanhetrekenmodel "financiëleanalyseencontinuïteitsvoorspelling"datbeschreven isinMulder (1991). Inbijlage2wordenderekenregelsvanditmodeleninbijlage3dedefinitiesvandegebruiktebegrippenbeknoptweergegeven.
Definanciëleanalysevandeperspectievenvaneenbedrijf isgericht
opdevraag inwelkematedefinanciëlevoorwaardenvoorcontinuïteitzijn
vervuld.Definanciëlevoorwaardevoorcontinuïteitopkortetermijnheeft
betrekkingopdeliquiditeitvandeonderneming.Definanciëlevoorwaarde
voorcontinuïteitopmiddellange termijnheeftbetrekkingopdefinancierbaarheidvandenoodzakelijkteverrichten investeringen.Totdezeinvesteringenbehorendevervangingsinvesteringen,maarsomsookdiepte-en/of
uitbreidingsinvesteringen dieopgrondvaneconomischeofmaatschappelijke
ontwikkelingenverrichtmoetenworden.Definanciëlevoorwaardevoorcontinuïteitoplangetermijnheeftbetrekking opdematewaarindebedrijfsopvolging financieelmogelijk is.Inbijlage 1wordtverder ingegaanopde
theorievanfinanciëleanalysevandeperspectievenvaneenbedrijf.
Inditonderzoekblijftdeaandachtbeperkttotdeanalysevande
continuïteitsmogelijkheden vaneenbedrijfopkorteenmiddellangetermijn.Definanciëlegroothedendieopdezebeidetermijnenrelevantzijn,
zijnrespectievelijkdevrijekasstroom,devrije liquiditeitenendeverhouding tussenbeschikbaremiddelenendeomvangvanteverrichteninvesteringen.
Devrijekasstroomgeeftweer inwelkematedefinanciëlemiddelen
diedoorhetgezinsbedrijfgedurendeeenjaarwordengegenereerd voldoende
zijnomderenteenaflossingophetvreemdvermogentebetalen.Eenpositievevrijekasstroombetekentdathetbedrijfopkortetermijnvoldoende
continuïteitsmogelijkheden heeft.Eenlichtnegatievevrijekasstroom
hoeftopkortetermijngeenbedreigingvoorhetvoortbestaanvaneenbedrijf tebetekenenwanneerdatbedrijfnogoverliquidemiddelen (inde
vormvanbijvoorbeeld eenspaarrekening ofeffecten)beschikt.Inditonderzoekwordtaandehandvanhetkengetal "vrije liquiditeiten/absolute
contantewaardevrijekasstroom"bepaaldofeenbedrijfgedurendede
schattingsperiode aanderenteenaflossingsverplichtingenkanvoldoen.
Hetkritiekepunt inditkengetal,datbetaalbaarheid financieringsverplichtingenwordtgenoemd,ligtbijdewaarde 1(of100inprocenten).
Deverhouding tussendebeschikbaremiddelenendeomvangvandete
verrichtenvervangingsinvesteringen geeftweer inwelkematehetbedrijf
instaat isdemoderniteitoppeiltehouden.Hoeoudereenbedrijfhoe
meerfinanciëlemiddelennodig zijn,omdemoderniteitoppeiltebrengen.
Hoegrotereenbedrijf,hoemeermiddelennodigzijnomdemoderniteitop
peiltehouden.Wanneerdebeschikbaremiddelenniettoereikend zijnomde
teverrichtenvervangingsinvesteringen tefinancieren,danzalhetbedrijf
verouderen.Optermijnheeftdatgevolgenvoordecontinuïteitvanhetbedrijf.Hetkritiekepunt indezeverhouding ligtdusbijdewaardevan1
(of 100inprocenten).
Hetgemiddeldeperspectief-volle bedrijfheeftperdefinitievoldoendeperspectievenomteoverleven.Infinancieel-economischetermen:debetaalbaarheid vandefinancieringsverplichtingenisgroterdan 100procent
en/of (afhankelijkvandegekozennorm)definancierbaarheidvandevervangingsinvesteringen isgroterdan 100procent.Inditonderzoek isvoor
deselectievandebedrijvenmetvoldoendeperspectievendekorte-termijn-
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normaangehouden.Bedrijvendienietaandezenormkunnenvoldoenworden
dusgerekend totdegroepvan "afvallersvoorkostenstijging".
Demaximaalmogelijkekostenstijging ophetgemiddeldeperspectiefvollebedrijf isbereiktwanneerdeperspectievenvanditbedrijfgedaald
zijnnaarhetniveau"genoeg",datwilzeggenwanneerdebetaalbaarheid
vandefinancieringsverplichtingengedaald istot 100procentof(afhankelijkvandegekozennorm)definancierbaarheidvandevervangingsinvesteringengelijk isaan100procent.Inditonderzoek isvoordebepalingvan
demaximalekostenstijging destrengenormaangehouden.Wanneerdebetaalbaarheidvandefinancieringsverplichtingenalsuitgangspunt zouworden
genomen,wordtbijdebepalingvandemaximalekostenstijginggeabstraheerdvandenoodzaakdemoderniteitvanhetproduktie-apparaat oppeilte
houden.Boekhoudkundigwordendeafschrijvingendanaangewendvoorhetbetalenvanrenteenaflossingenophetvreemdevermogen,terwijlzijbedoeldzijnomweer inhetbedrijfgeïnvesteerd teworden.Wanneerdefinancierbaarheid vandevervangingsinvesteringen alsuitgangspuntwordtgenomen,wordtnietalleenrekeninggehoudenmetderente-enaflossingsverplichtingen,maarookroetdeontwikkelingvandemoderniteit.Dezestrengerenormverdientdaaromdevoorkeur.
Decombinatievan:
a. selectievanperspectief-vollebedrijvenaandehandvandekortetermijn-norm;en
b. bepalingvandemaximalekostenstijging aandehandvandemiddellange-termijn-norm,
betekentdateenaantalbedrijvenhoewelperspectief-volgenoemd,opmiddellangetermijngeenkostenstijging kandragen.
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RESULTATENPERSECTOR

3.1 Inleiding
Indithoofdstukwordende resultaten vanhetonderzoekweergegeven.
Ditgebeurtpersectoropdevolgendewijze:
I. verdeling bedrijvennaarperspectieven inuitgangssituatie (ingewogenpercentages);
II. verdelingperspectief-volle bedrijvennaarhoogtevandemaximale
kostenstijging opmiddellange termijnperhectarecultuurgrond (in
aantalbedrijven insteekproef);basisvariant 1);indezetabel
wordttevenshetaantalbedrijvenmetonvoldoendeperspectief (de
zogenaamde "afvallers",weergegeven;
III.maximalekostenstijging inguldensperhectarecultuurgrond ophet
gemiddeldeperspectief-volle bedrijfopkorteenopmiddellangetermijn;
IV. teelt-/bouwplanvanhetgemiddeldeperspectief-vollebedrijf;
V. verdeling bedrijvennaarperspectieven (ingewogenpercentages)na:
a.50Zvandemaximalekostenstijging opmiddellangetermijn;
b. 100%vandemaximalekostenstijging opmiddellangetermijn.

*

*

*
*

De uitgangspunten
bijdeberekeningenzijndevolgende:
Deboekhoudgegevensuit 1989(of:1989/1990,indiengebrokenboekjaar)zijngebruiktalsbasisvoordeberekeningen. Inbijlage4is
eenbeknoptebeschrijvingvanderepresentativiteitvanhetLEI-boekhoudnetopgenomen.Opgrondvandehistorischeontwikkeling inde
rentabiliteit zijndeopbrengstenuitdatjaargecorrigeerd (ziebijlage5).Aangenomenwordtdatdealdusgeschatterentabiliteitzich
inelkjaarvandeschattingsperiode zalvoordoen.Implicietwordt
verondersteld dat,netalsinhetverledenvaak isgebeurd,dejaarlijkseproduktiviteitsstijging nodigzalzijnomdejaarlijksedalingen indeopbrengstprijzen enstijgingvandeprijzenvanproduktiemiddelenoptevangen.
Delengtevandeschattingsperiode isoptienjaargesteld.Tenaanzienvandemiddellange-terraijncontinuïteitsnorm betekentditdat
gedurendedezegeheleperiodedemoderniteitvanhetproduktie-apparaatoppeilmoetkunnenwordengehouden.
Bijdeberekeningvanhetmaximaalaantetrekkenvreemdvermogenis
verondersteld dateeneventueeltekortaanonderpand oplevensvatbare
bedrijvenwordtopgevangendoorhetBorgstellingsfonds.
Deverdelingvandebedrijvennaarcontinuïteitsperspectiefwordt
eenvoudigvoorgesteld,namelijkdoordebedrijventeonderscheidenin
metvoldoendeenmetonvoldoendeperspectief.Achterdezeonderscheiding ziteenkwantitatieve financiëletypering,namelijk:
voldoendeperspectief -aanaldefinanciëleverplichtingenopkortetermijnkangedurendedeschattingsperiodevolledigwordenvoldaan;

1) Terwijl bijdeweergavenvandeverdelingvandebedrijvennaarperspectievengekozen isvoor intervallen,waarvandegrenzenberekend
zijnviapessimistische (3%punten lagereopbrengsten)enoptimistische (3%puntenhogereopbrengsten)varianten,wordt indezetabellen
ompragmatische redenenslechtsdeuitkomstengegevenvaneenvariant
diehetmiddenhoudtvandeanderevarianten.
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onvoldoendeperspectief -aandefinanciëleverplichtingenopkorte
termijnkangedurendedeschattingsperiode
nietvolledigwordenvoldaan.
Bijdeuitkomstenvanhetonderzoekmoeteenaantal
kanttekeningen
wordengemaakt.
*
Bijdedefinitievancontinuïteitvansector isgeenrekeninggehoudenmetondermeerheteffectvanhetaantalbedrijvenophetdraagvlakvooronderzoek,onderwijs,voorlichting,toeleverende,verhandelendeenverwerkende bedrijven.Wanneerhetaantal bedrijven ineen
sectorgering isgeworden,bestaatdekansdatditdraagvlakverdwijnt.Optermijnzaldandegehelesectorverdwijnen.
*
Devoorhetgemiddeldeperspectief-volle bedrijf berekendemaximale
kostenstijging isvooreendeelvandeperspectief-volle bedrijven
niettedragen,waardoordezeooktotdeafvallersgaanbehoren.Het
wasookmogelijkgeweestomteveronderstellendatgeenvandeperspectief-volle bedrijvendooreenkostenstijging alsgevolgvanhet
MJPGmagwordenbedreigd.Intermenvandefiguren2.3 t/m 2.5zou
dathebbenbetekentdat indesituatienakostenstijging elkvande
perspectief-volle bedrijvenpreciesgenoegperspectievenheeft.De
lijnwaaropdebedrijven zijngerangschiktnaaroplopendeperspectievenzoudanhorizontaallopen.
*
Detoekomstige rentabiliteitgedurendedeschattingsperiode isop
pragmatischewijzebepaald.Erisgeenrekeninggehoudenmeteventueletrendmatigeontwikkelingen indeprijzenenindeproduktiviteit,nochmet invloedenvanhettoekomstigenationaalenEG-beleid
enontwikkelingen indeinternationalehandel (GATT).Er isbijvoorbeeldgeenrekeninggehoudenmeteventueleanderekostenstijgingen
alsgevolgvandemilieu-problematiek.Dekostenverbondenaanhet
volumebeleid vanhetMJPGzijnevenminverwerkt.Dezebeperking imliceertdatdeberekenderuimtevoorkostenstijging nietvolledigvoor
hetbestrijdingsmiddelenbeleid magwordenaangewend.
*
Deberekeningenhebbeneenstatischkarakter.Opbedrijfsniveauis
geenrekeninggehoudenmetmogelijkhedentotaanpassingvandebedrijfsvoeringdoordeondernemer.Opsectorniveau isgeenrekening
gehoudenmetdeeffectenvanhetverdwijnenvanbedrijvenopdeproduktiemogelijknedenvandeoverblijvendebedrijven.Gedachtkandaarbijondermeerwordenaanhetvrijkomenvangrondeneenprijsstijgingvandeeindprodukten alsgevolgvaneendalend aanbod. Intermen
vandefiguren2.3 t/m 2.5zoudatbetekenendatdelijnwaaropde
bedrijvenzijngerangschikt naaroplopendeperspectievendooreen
kostenstijging nietparallelnaaronderenopschuift,maarbijvoorbeeldverticalergaat lopen.Deinterpretatievandezeontwikkeling
isdatondanksdekostenstijging,maardankzijhetverdwijnenvande
afvallersdeperspectievenvandecontinuerendebedrijvenzijnverbeterd.
*
Deberekendemaximalekostenstijging heeftalleenbetrekking opeen
kostenstijging ofopbrengstdaling dieaanuitgavenc.q. ontvangsten
isgerelateerd.Erwordtdusgeenuitspraakgedaanoverniet-financiëlekostenstijgingen,zoalseentoename inhetaantalarbeidsuren
vandeondernemer.
3.2 Bedekteplantaardigesectoren
3.2.1 Glasgroenteteelt

I.

verdeling
gen %)

bedrijven naar perspectieven

Voldoendeperspectief
Onvoldoende perspectief
16

in uitgangssituatie
tussen85en95%
tussen 15en 5Z

(in gewo-

II.

Verdeling perspectief-volle
bedrijven naar hoogte van de maximale
kostenstijging
op middellange termijn per hectare cultuurgrond onder
glas (in aantallen bedrijven in steekproef);
basisvariant
Afvallera

<0

-tomaten
-komkommer
-paprika
-sla
Overigebedrijven

4
0
0
1
1

2
2
1
6
4

5
3
0
3
2

6
6
2
2
1

20
6
6
1
1

37
17
9
13
9

Totaalbedrijven

6

15

18

15

31

85

Gespec.bedrijven

0--50.000

50,.000100..000

>10C1.000 Totaal

*):

*)Meerdan50%vanhetglasareaalmethetbetreffendegewas.

III. Maximale kostenstijging
in guldens per hectare op het gemiddelde
perspectiefvolle
bedrijf op korte en op middellange
termijn
Per hectare

cultuurgrond:

kortetermijn
middellangetermijn

Per hectare cultuurgrond
kortetermijn
middellangetermijn

IV.

Teeltplan

tussen 130.000en150.000
tussen 75.000en100.000

van het gemiddelde perspectief-volle

Rondetomaat
Vleestomaat
Komkommer
Paprika
Sla
Augurk
Radijs
Aardbei
Andijvie
Totaalglasteelt

V.

onder glas

tussen 90.000en110.000
tussen 55.000en 70.000

bedrijf

in 1989, in m2
3
1
4
1
3

542
518
850
383
150
241
3 894
226
472

21364

Verdeling bedrijven naar perspectieven (in gewogen X) na x% van de
maximale kostenstijging
per hectare cultuurgrond onder glas op middellange termijn

x-50%
Voldoende perspectief
Onvoldoendeperspectief
x-100%
Voldoendeperspectief
Onvoldoende perspectief

tussen 70en75%
tussen30en25%
tussen60en65%
tussen40en35%
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3.2.2 Snijbloementeelt
I.

Verdeling
gen X)

bedrijven

naar perspectieven

in uitgangssituatie

Voldoendeperspectief
Onvoldoendeperspectief

II.

(in

gewo-

tussen80en90%
tussen20en10X

Verdeling perspectief-volle
bedrijven naar hoogte van de maximale
kostenstijging
op middellange
termijn per hectare cultuurgrond
onder
glas (in aantallen
bedrijven
in steekproef);
basisvariant
Afvallers <0 0-50.000 50.000- >100.000 Totaal
100.000

Gespec.bedrijven
-chrysant
-gerbera
-roos
-lelie
-freesia
Overigebedrijven
Totaalbedrijven

*):
0
0
6
1
0
4

3
1
4
0
1
7

3
0
3
0
4
6

6
2
5
0
2
1

9
3
14
3
2
10

21
6
32
4
9
28

11

16

16

16

41

100

*)Meerdan50%vanhetglasareaalmethetbetreffendegewas.

III.

Maximale kostenstijging
in guldens per hectare
gemiddelde perspectief-volle
bedrijf op korte
mijn

Per hectare
cultuurgrond
kortetermijn
middellange termijn
Per hectare cultuurgrond
onder
kortetermijn
middellange termijn

IV.

Het teeltplan
in m2

cultuurgrond
op het
en op middellange
ter-

tussen 110.000en130.000
tussen 60.000en 85.000
glas

van het gemiddelde

tussen 180.000en220.000
tussen 100.000en140.000

perspectief-volle

bedrijf

Amerikaanseanjer
Chrysant
Gerbera
Gladiool
Lelie
Roos
Trosanjer
Tulp
Freesia
Anthurium
Violieren

258
10035
824
24
616
2860
631
401
1921
224
0

Totaalglasteelt

20122
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in 1989,

Verdeling bedrijven naar perspectieven
(in gewogen X) na x% van de
maximale kostenstijging
per hectare cultuurgrond
onder glas op middellange
termijn
X-50Z
voldoendeperspectief
onvoldoendeperspectief

tussen70en80%
tussen30en20%

x-lOQZ

tussen50en60%
tussen50en40%

voldoendeperspectief
onvoldoendeperspectief

3.2.3 Potplantenteelt
I.

Verdeling
gen %)

bedrijven

naar perspectieven

Voldoendeperspectief
Onvoldoendeperspectief

II.

in uitgangssituatie
tussen100en90%
tussen 0en10%

Verdeling perspectief-volle
bedrijven naar hoogte van de maximale
kostenstijging
op middellange
termijn per hectare cultuurgrond
onder
glas (in aantallen
bedrijven
in steekproef);
basisvariant
Afvallers <0

0-100.000 100.000- >250.000Totaal
250.000

Totaalbedrijven

III.

(in gewo-

18

Maximale kostenstijging
in guldens per hectare op het
perspectief-volle
bedrijf op korte en op middellange

Per hectare
cultuurgrond
kortetermijn
middellangetermijn
Per hectare cultuurgrond
onder
kortetermijn
middellange termijn

18

gemiddelde
termijn

tussen 170.000en210.000
tussen 125.000en160.000
glas
tussen260.000en320.000
tussen 190.000en250.000

IV.

(voor de potplantenbedrijven

V.

Verdeling bedrijven naar perspectieven
(in gewogen %) na x% van de
maximale kostenstijging
per hectare cultuurgrond
onder glas op middellange
termijn

X-50X
Voldoendeperspectief
Onvoldoendeperspectief

50

is geen teeltplan

bepaald)

tussen80en75%
tussen20en25%

X'100%

Voldoendeperspectief
Onvoldoende perspectief

tussen60en70%
tussen40en30%
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3.2.4 Champignonteelt
I.

Verdeling
gen %)

bedrijven

naar perspectieven

Voldoendeperspectief
Onvoldoendeperspectief

II.

in uitgangssituatie
tussen90en100%
tussen 10en 0Z

Verdeling perspectief-volle
bedrijven naar hoogte van de maximale
kostenstijging
op middellange
termijn per are cultuurgrond
in gebouwen (in aantallen
bedrijven
in steekproef);
basisvariant
Afvallers <0 0-1.000

1.000- >5.000 Totaal
5.000

Totaalbedrijven

III.

(in gewo-

15

14

Maximale kostenstijging
in guldens per oppervlakte-eenheid
op het
gemiddelde perspectief-volle
bedrijf op korte en op middellange
termijn

Per hectare
cultuurgrond
kortetermijn
middellangetermijn
Per are cultuurgrond
in gebouwen
kortetermijn
middellangetermijn

tussen 70.000en90.000
tussen 40.000en65.000
tussen
tussen

is geen teeltplan

6.500en 8.000
4.000en 6.000

IV.

(van de champignonbedrijven

V.

Verdeling bedrijven naar perspectieven
(in gewogen %) na x% van de
maximale kostenstijging
per are cultuurgrond
in gebouwen op middellange
termijn

x-50%
Voldoendeperspectief
Onvoldoende perspectief
x-lOOZ
Voldoendeperspectief
Onvoldoende perspectief

bepaald.)

tussen85en95%
tussen 15en 5%
tussen65en752
tussen35en25%

3.3 Grondgebondenplantaardige sectoren
3.3.1 Opengrondsgroenteteelt
I.

Verdeling
gen %)

bedrijven

Voldoendeperspectief
Onvoldoende perspectief

20

naar perspectieven

in uitgangssituatie

tussen 75en85%
tussen 25en15%

(in gewo-

40

II.

Verdeling perspectief-volle
bedrijven naar hoogte van de maximale
kostenstijging
op middellange termijn per hectare cultuurgrond (in
aantallen bedrijven in steekproef);
basisvariant
>10.000 Totaal

Afvallers <0 0-5.000 5.00010.000

Gespec.bedrijven

*):

-aardbel
-asperges
-kool
-prei
Overigebedrijven

3
0
2
1
5

0
1
3
1
2

2
0
7
0
2

0
1
1
2
1

2
1
0
0
7

7
3
13
4
17

Totaalbedrijven

11

7

11

5

10

44

*)Meerdan50%vanhetareaalmethetbetreffendegewas.

III. Maximale kostenstijging
in guldens per hectare cultuurgrond op het
gemiddelde perspectief-volle
bedrijf op korte en op middellange termijn
Kortetermijn
Middellangetermijn

IV.

Teeltplan
ares

tussen7.500en9.000
tussen5.500en7.000

van het gemiddelde perspectief-volle

bedrijf

Aardbei
Andijvie
Asperges
Augurk
Kool
Spinazie
Prei
Sla

58
11
26
15
309
19
97
60

Totaal opengrondsgroente
Totaalcultuurgrond

690
938

V.

in 1989, in

Verdeling bedrijven naar perspectieven (in gewogen X) na xX van de
maximale kostenstijging
op middellange termijn

X-50X
Voldoendeperspectief
Onvoldoendeperspectief
x-lOOX
Voldoendeperspectief
Onvoldoendeperspectief

tussen60en70%
tussen40en30%
tussen45en50%
tussen55en50%
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3.3.2 Fruitteelt
I.

Verdeling
gen %)

bedrijven

naar perspectieven

in uitgangssituatie

Voldoendeperspectief
Onvoldoendeperspectief

II.

(in gewo-

tussen85en95%
tussen 15en 5X

Verdeling perspectief-volle
bedrijven
kostenstijging
op middellange termijn
aantallen bedrijven in steekproef);

naar hoogte van de maximale
per hectare cultuurgrond
(in
basisvariant

Afvallers <0 0-5.000 5.000- >10.000 Totaal
10.000
Totaal bedrijven

2

H

23

7

III. Maximale kostenstijging
in guldens per hectare
gemiddelde perspectief-volle
bedrijf op korte
mijn
Kortetermijn
Middellange termijn

IV.

Teeltplan
ares

van het gemiddelde

perspectief-volle

Totaalpit-ensteenvruchten
Totaalcultuurgrond

Verdeling bedrijven naar perspectieven
maximale kostenstijging
op middellange

x-50%
Voldoendeperspectief
Onvoldoende perspectief
x-100%
Voldoendeperspectief
Onvoldoende perspectief

22

52

cultuurgrond op het
en op middellange
ter-

tussen5.500en7.000
tussen2.000en3.500

Appels
Peren
Pruimen
Kersen

V.

6

bedrijf

in 1989, in

852
216
15
2
1085
1257

(in gewogen %) na x% van de
termijn
tussen80en85%
tussen 20en15%
tussen 70en75%
tussen30en25%

3.3.3 Boomkwekerij
I.

Verdeling bedrijven
gen X), per regio

naar perspectieven
Boskoop

Voldoendeperspectief
Onvoldoendeperspectief

in uitgangssituatie

(in gewo-

OverigNederland

90-100X
10- 0Z

Nederland
90-95*
10-5X

90-95X
10-5X

II. Verdelingperspectief-volle bedrijvennaarhoogtevandemaximale
kostenstijging opmiddellange termijnperhectarecultuurgrond (in
aantallenbedrijven insteekproef);basisvariant
Afvallers <0 0-10.00010.000- >25.000 Totaal
25.000
Totaalbedrijven

III.

13

Maximale kostenstijging
in guldens per hectare
gemiddelde perspectief-volle
bedrijf op korte
mijn

Kortetermijn
Middellangetermijn

IV.

Teeltplan
in ares

van het gemiddelde

48

cultuurgrond
op het
en op middellange
ter-

tussen21.000en24.000
tussen 18.000en21.000

perspectief-volle

bedrijf

Normaalteelt:
bos-enhaagplantsoen
laan-enparkbomen
rozenstruiken
sierconiferen
overigesierheestersenklimplanten
vasteplanten
overigeboomkwekerij

34
63
63
43
46
1
0

Containerteelt
bos-enhaagplantsoen
laan-enparkbomen
rozenstruiken
sierconiferen
overige sierheestersenklimplanten
vasteplanten
overige boomkwekerij

0
0
0
7
10
0
1

Totaal boomkwekerij
Totaalcultuurgrond

23

10

in

1989/1990,

280
410

23

Verdeling bedrijven naar perspectieven
maximale kostenstijging
op middellange

(In gewogen X) na xX van de
termijn, per regio
OverigNederland

Boskoop

Nederland

X-50X

Voldoendeperspectief
Onvoldoendeperspectief

90-95%
10-5%

45-65%
55-35%

65-75%
35-25%

85-95%
15-5%

20-30%
80-70%

45-50%
55-50%

x-lOOX

Voldoendeperspectief
Onvoldoendeperspectief

3.3.4 Bloembollenteelt
I.

Verdeling
gen X)

bedrijven

naar perspectieven

in uitgangssituatie

Voldoendeperspectief
Onvoldoendeperspectief
II.

(in gewo-

tussen80en90%
tussen20en10%

Verdeling perspectief-volle
bedrijven
kostenstijging
op middellange termijn
aantallen bedrijven
in steekproef);

naar hoogte van de maximale
per hectare cultuurgrond
(in
basisvariant

Afvallers <0 0-10.00010.000- >25.000 Totaal
25.000
Gespec.bedrijven
*):
-tulpen
-lelies
Overigebedrijven
Totaalbedrijven

3
0
3

6

1
3
2

6

9
3
10

22

2
0
2

5
1
12

18

4

56

*)Meerdan50%vanhetareaalmethetbetreffendegewas.
III. Maximale kostenstijging
in guldens per hectare
gemiddelde perspectief-volle
bedrijf op korte
mijn
Kortetermijn
Middellangetermijn

IV.

Teeltplan
ares

van het gemiddelde

Tulpen
Hyacinth
Narcis
Gladiool
Crocus
Iris
Lelie
Overigebollen
Oppervlaktebloembollen
Totaalcultuurgrond
24

cultuurgrond op het
en op middellange
ter-

tussen 10.500en13.000
tussen 8.500en10.500
perspectief-volle

bedrijf
372
65
85
14
48
71
227
39
921
1344

in 1989, in

20
7
29

V.

Verdeling bedrijven naar perspectieven
maximale kostenstijging
op middellange

(in gewogen %) na x% van de
termijn

x-50%
Voldoendeperspectief
Onvoldoendeperspectief
x-100%
Voldoendeperspectief
Onvoldoendeperspectief

tussen65en70X
tussen35en30%
tussen50en55%
tussen50en45%

3.3.5 Akkerbouw
I.

Verdeling bedrijven
gen %), per regio

naar perspectieven
Noord.

Voldoendeperspectief
Onvoldoendeperspectief

55-65%
45-35%

in uitgangssituatie
Veen.

Centr.

(in

gewo-

Zuid. Nederland

65-75% 75-85% 70-80%
35-25% 25-15% 30-20%

70-80%
30-20%

Noord.-Noordelijkkleigebied;Veen.-VeenkoloniënenNoordelijk
zandgebied;Centr.-Centraal kleigebied;Zuid.-Zuidwestelijkkleigebied.
II.

Verdeling perspectief-volle
bedrijven
kostenstijging
op middellange
termijn
aantallen
bedrijven
in steekproef);

naar hoogte van de maximale
per hectare cultuurgrond
(in
basisvariant

Afvallers <0 0-1.000 1.000- >2.000 Totaal
2.000
NEG-typen:
-hakvruchten
-overigehakvruchten
Overigebedrijven
Totaalbedrijven

III.

23
14
7
44

22
20
9
51

22
21
6
49

37

Maximale kostenstijging
in guldens per hectare
gemiddelde perspectief-volle
bedrijf
op korte
mijn

Kortetermijn
Middellange termijn

15
21
1
38

13
24
1

95
100
24

219

cultuurgrond
op het
en op middellange
ter-

tussen 1.500en 1.700
tussen
900en 1.100

25

IV.

Bouwplan van het gemiddelde perspectief-volle
in hectares

bedrijf

Granen
-wintertarwe
-overigegranen
Aardappelen
- pootaardappelen
- consumptieaardappelen
- fabrieksaardappelen
-voeraardappelen
Suikerbieten
Peulvruchten
Handelsgewassen
Land-entuinbouwzaden
Overigemarktbaregewassen

12,,36
8,, «
3,,93
12,,78
3,,75
4.,98
3,,92
o,,13
8,,83
2,,31
0,,71
2,,67
5,,22

Totaalmarktbaregewassen
Totaalcultuurgrond

44,,89
45,,64

V.

in 1989/1990,

Verdeling bedrijven naar perspectieven
(in gewogen %) na x% van de
maximale kostenstijging
op middellange termijn, per regio
Noord.

x-50%
Voldoendeperspectief
Onvoldoendeperspectief
x-100%
Voldoendeperspectief
Onvoldoendeperspectief

Veen.

Centr.

Zuid.

Nederland

45-50%
55-50%

45-50%
55-50%

70-75% 60-65%
30-25% 40-35%

55-60%
45-40%

40-45%
60-55%

30-35%
70-65%

65-70% 40-45%
35-30% 60-55%

45-50%
55-50%

Noord.-Noordelijkkleigebied;Veen.»VeenkoloniënenNoordelijk
zandgebied;Centr.-Centraal kleigebied;Zuid.-Zuidwestelijk kleigebied.
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Bijlage 1 Financiëleanalyseencontinuïteitsvoorspelling (uit:Mulder(1991)

Continuïteitopkortetermijn:voldoende liquiditeit
Decontinuïteitsmogelijkhedenopkortetermijnwordenmedebepaalddoorde
liquiditeit,waaronderwordtverstaandematewaarindetebetalenkosten,de
gezinsbestedingen,debelastingenenpremiesenderenteenaflossingenophet
vreemdevermogenkunnenwordenbetaald.
Omeenaantal redenengeeftderentabiliteitgeen informatieoverde
liquiditeit.Deze redenenzijn:
1. debijdebedrijfsuitoefeninggemaaktekostenbestaandeelsuitpostendie
nietgepaard hoeventegaanmetuitgaven,zoalsdebeloningvandeinzet
vanarbeid envermogendoorhetondernemersgezin;
2. deopbrengstenuitbedrijf bestaandeelsuitpostendienietgepaardgaan
metontvangsten,zoalsdeaanwasendemutatie indeveldinventaris;
3. totdeteverrichtenuitgavenbehorenookdebestedingenvanhetondernemersgezin;
4. hetondernemersgezin kanhet inkomenuithetbedrijfaanvullenmetinkomen
vanbuitenhetbedrijf.
Hetondernemersgezin kan,zolangdeliquiditeitvoldoende is,genoegen
nemenmeteenlagerebeloningvoordeinzetvanarbeid envermogendanuit
bedrijfseconomischoogpuntgerechtvaardigd isenzodoendehetbedrijfseconomischeverliesopzichzelfafwentelen.Dehoogtevanderentabiliteit,datwil
zeggendehoogtevandebeloning diehetondernemersgezin ontvangt,isvan
nevengeschikt belang bijvraagofeenbedrijfnogmoetwordenvoortgezet.Andere
factorendiedaarbijvanbelang zijn,zijn "sociale en psychische
weerstanden
tegen het prijsgeven
van maatschappelijke
positie,
zelfstandigheid,
beroep en
woonplaats''
tezamenmet "de vele onzekerheden van een nieuw
bestaan"
(DeVeer, 1977).
Eennoodzakelijkevoorwaardevoorcontinuïteit opkortetermijn iseen
voldoende liquiditeit.Eendreigend tekortaan liquidemiddelenkanworden
voorkomendoortebezuinigenopexploitatie-uitgaven,vermindering vande
gezinsbestedingen,vergroting vanhet inkomenvanbuitenhetbedrijf,het
aantrekkenvaneen leningendoorverkoopvanactiva 1).Aanaldezemogelijkhedenomde liquiditeit teverbeteren zijngrenzenverbonden:tegrotebezuinigingen inhetbedrijf,verkoopvanonmisbareactivaenteweinig inhetbedrijf
gewerkteurentengunstevanbuitenhetbedrijfverrichtearbeid,makende
bedrijfsuitoefening onmogelijk enleidendaardoortotdirectebedrijfsbeëindiging;degezinsbestedingen hebbeneenondergrensdiebepaaldwordtdoorhetbestaansminimum;hetaantrekkenvaneenlening isdoorgaansalleendanmogelijk
wanneereruitzicht bestaat opeenverbetering vandefinanciëlesituatie;
verkoopvanactivaenaanwending vandemiddelendaaruit andersdanvoor
aflossing betekentdatdecontinuïteit vanhetbedrijf oplangetermijnin
gevaarkomt.Indepraktijk blijktdatdezegrenzennietsnelwordenbereikt.
DeVeer (1977)vatditaldussamen: "Een bedrijf kan daardoor, zolang de financiële ruimte het toestaat,
lang blijven verkeren in een overgangsgebied
tussen een op basis van elders geldende beloningsvoeten
- lonende
bedrijfsexploitatie
en een door onvoldoende liquiditeit
afgedwongen
bedrijfsbeëindiging".

1) Ziebijvoorbeeld deactuelesituatieopdeakkerbouwbedrijven inhetnoordenvanNederland: "Sommige boeren eten hun eigen bedrijf
op door in een
slecht jaar naar de bank te stappen voor een aanvullende hypotheek,
waardoor ze in feite in een neerwaartse spiraal terechtkomen
omdat ze de jaarlijkse
lasten verhogen. Anderen stellen
(vervangings)investeringen
uit en
laten het onderhoud versloffen.
Of ze proberen buiten het
boerenbedrijf
werk te zoeken voor zichzelf
of voor gezinsleden"
(Brummelman, 1990).
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Continuïteitopmiddellange termijn:financierbaarheid investeringen
Decontinuïteit opmiddellange termijnhangtvooreengrootdeelsamenmet
dematewaarindeeconomischecapaciteitoppeilkanwordengehouden.Ondereconomischecapaciteitwordtverstaandematewaarineenbedrijf instaat iszijn
concurrentiepositie tehandhavendanwelteversterken.Deeconomischecapaciteitvaneenbedrijf (economischaspect)wordtondermeerbepaalddoordetechnischecapaciteit (technischaspect)endeopleiding enmotivatievan
arbeidskrachtenendekwaliteitvanhetmanagement (organisatorisch aspect).
Detechnischecapaciteit isafhankelijkvandematewaarindemoderniteit
vanhetproduktie-apparaatoppeilgehoudenwordt.Slijtage indeactivamaakt
vervangingsinvesteringen noodzakelijkomzodoendedetechnischecapaciteitop
peiltehouden.
Deeconomische capaciteitvaneenbedrijfverslechtertwanneerdoorintroductievannieuwe,geavanceerdere techniekendebestaandetechniekeneconomisch
verouderen.Uitconcurrentie-overwegingen kanhetderhalvenodigzijnoverte
gaantotdiepte-investeringen en/ofuitbreidingsinvesteringen 1).Doormiddel
vandiepte-investeringen kangeprofiteerd wordenvannieuwetechnieken.Door
middelvanuitbreidingsinvesteringen kanwellichtgeprofiteerdwordenvan
schaaleffectenen/ofvaneensterkerepositieopde inkoop-en/ofafzetmarkt.
Wanneerdevervangings-,diepte-en/ofdeuitbreidingsinvesteringen nietof
inonvoldoendematewordenverricht,kandatertoeleidendatnaverloopvan
jarenhetbedrijfsresultaatstructureelverslechtert 2).Eenstructurele
verslechteringvan
hetbedrijfsresultaatopmiddellange termijnkanalsgevolghebbendatdecontinuïteitoplangetermijn (demogelijkheid vanopvolging)inhetgedrangkomt
ofdat indetoekomst zelfsliquiditeitsproblemen ontstaan.Inwelkemate
liquiditeitsproblemen zullenontstaan isafhankelijkvandeomvangvanhetdan
gevormdeeigenvermogen,demogelijkhedentebezuinigenopdeexploitatieuitgaven,activateverkopenenbuitenhetbedrijftegaanwerkenzonderde
continuïteitvanhetbedrijfdirect ingevaartebrengen,degezinsbestedingen
teverlagen envreemdvermogenaantetrekken (zieparagraaf2.2).
Uitéénenandervolgtdatdecontinuïteitvaneenbedrijfopgrondvan
economische entechnischeontwikkelingen bepaalde investeringenkanvereisen.Op
grondvanmaatschappelijke ontwikkelingen isheteveneensmogelijkdateen
bedrijfgedwongen isbepaalde investeringenteverrichten. Inditverbandkan
gedachtwordenaaneenverscherping vanmilieu-eisen.
Definanciëlemogelijkhedentothetverrichtenvan investeringenhangenaf
van:
1. dehoogtevanhetteinvesterenbedrag;
2. deomvangvandefinanciëlemiddelen inhetbedrijf;
3. demogelijkhedenvanbuitenhetbedrijf financiëlemiddelenaante
trekken.

1) Ondervervangingsinvesteringen wordtverstaan:hetvervangenvan (deels)
versletenactivadoor identieke,nieuwe(re)activa.Onderdiepteinvesteringenwordtverstaan:hetvervangenvanactivadoornieuwe,technischgeavanceerde activa.Onderuitbreidingsinvesteringen wordtverstaan:
hettoevoegenaandebestaande activavannieuwe,alofniettechnisch
geavanceerde activa.Indepraktijk zullenvervangings-endiepteinvesteringenvaaksamenvallen.
2) Degevolgenvaneen (relatieve)verslechtering vandetechnischecapaciteit
voordeeconomische capaciteit kunnensoms (deels)wordenopgevangendoor
eenverbetering indekwaliteitvanhetmanagement endeverrichtearbeid
eneenverandering inhetteeltplan.
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Continuïteit oplangetermijn:financieelmogelijkmakenvanopvolging
Decontinuïteitsmogelijkhedenoplangetermijnwordenmedebepaalddoorde
financiëlemogelijkhedenvooreenopvolging ophetbedrijf.Definanciëlemogelijkhedenzijnteonderscheidenin:
1. definancierbaarheidvandebedrijfsovername;
2. hetbiedenvanvoldoende inkomenaandeopvolger.
Definancierbaarheidvandebedrijfsovernamehangtafvandematewaarinde
opvolgerovereigenvermogenbeschiktendefinancieringslastenoverhetbenodigdevreemdvermogenkanopbrengen.Deomvangheteigenvermogenvande
opvolger isvan invloed opdehoogtevanhetbenodigdevreemdvermogenenopde
hoogtevanhetmaximaal teverkrijgenvreemdvermogen.Hetmaximaal teverkrijgenvreemd vermogen isbehalvevandeomvangvanheteigenvermogen,ook
afhankelijkvandeverwachte inkomstenvandeopvolger.Demaximaaldoorde
opvolgeroptebrenger,financieringslastenzijnafhankelijkvandehoogtevande
kasstroom.
Deopvolging opeenbedrijf isnietalleenafhankelijkvandefinancierbaarheid vandebedrijfsovername,maarookvanhetperspectiefdathetbedrijf
aandeopvolgerbiedtvooreenvoldoende inkomen.
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Bijlage 2 Derekenregels inhetrekenmodel

Hetrekenmodelvoorfinanciëleanalyseencontinuïteitsvoorspelling bestaat
uiteenaantal rekenregels.Viahetgebruikvanparameterskunnenpersectorrekenregelsafwijken.Hetrekenmodel isbeschrevenengedemonstreerd inpublikatie4.127vanhetLEI.Debelangrijkste rekenregelswordenhieronderweergegeven.
werkkapitaalvlottendeactiva-vlottendepassiva
vrije liquiditeitenwerkkapitaal-xXvandebetaaldekosten-yXvanvoorraadmaterialenen
veldinventarisdatpermanentgefinancierdmoetworden
x-10Xvoorakkerbouw,bloembollenenfruitteelt
2Xvoorvooroverigeplantaardigesectoren
y-100Xvoordeakkerbouw
50Xvooroverigeplantaardige sectoren
kasstroombesparingen+/-correctieopbrengsten+/-correctiekosten+/normatieve belastingen*)+/-normatievebestedingen**)+
afschrijvingen bedrijfsactivaenwoning +betaalde rente-mutatieveldinventaris
*) debelastingenzijnbepaaldop20Xvanhetgecorrigeerdegezinsinkomen
**) debestedingenzijnbepaaldop40.000guldenperondernemervoorde
tuinbouwbedrijvenen50.000perondernemervoordeakkerbouwbedrijven
solvabiliteit(100*eigenvermogen)/totaalvermogen
normatieveaflossingenaflossingenafhankelijkvanwaardevermindering duurzameactiva,solvabiliteit inbasisjaar,dematewaaringrondmetvreemdvermogengefinancierd is
endesnelheidwaarindaaropafgelostmoetwordenformule:
(100-solvabiliteit)*(waardevermindering slijtendeduurzameactiva+tX
grond ineigendom)

* Tabel B.2.1

Jaarlijkse

waardevermindering slijtende
Akkerbouw

Investeringen ingrond
Bedrijfsgebouwen
Glasopstanden
Bloembollenkraam
Plantopstanden
Machines,werktuigenen
(verwarmings)installatieswoning

2X
2X
6X
XX
2X

duurzame activa
Overige plantaardige
sectoreri

_
2X
XX
2X
6X
XX
2X

XX-afhankelijkvanmoderniteit inuitgangssituatie enformulevoorafschrijvingen.
* t-IXvooralleplantaardigesectoren,
moderniteit«
boekwaardedodeslijtendeduurzameproduktiemiddelen/nieuwwaardedode
slijtendeduurzameproduktiemiddelen;demoderniteit kanvoordeakkerbouwbedrijvenalleenberekendwordenmetbetrekking totdemachines,werktuigen
eninstallaties;voordeoverigeplantaardige sectoren isdemoderniteit
berekend opbasisvanhettotaalvandodeslijtendeduurzameproduktiemiddelen
normatieve rente:langvermogen-7Xenkortvermogen-6%;
gedurendedeschattingsperiodeneemtderentelast ophetvreemdevermogen
afalsgevolgvandejaarlijkseaflossingen
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vrijekasstroom»
kasstroom-normatieveaflossingen-normatieverente
leencapaciteitvrijekasstroom /(gemiddeldejaarlijkserente-enaflossingspercentage/
100);ookhier isrekeninggehoudenmetdeverminderingvanderentelast
alsgevolgvandejaarlijkseaflossingen
onderpandswaardevoornieuwvreemdvermogen0,80 *0,80 *boekwaardevan:grond,bedrijfsgebouwen,woning,glasopstanden,verwarmingsinstallaties enoverige installaties
+
0,50*boekwaardevan:machines,werktuigen,plantopstanden,bloembollen,
vee,overige inventaris,betalingenoplopende investeringen
enoverigeproduktiemiddelen
langvreemdvermogen
maximaal aantetrekkenvreemdvermogen (maxW)-delaagstewaardevan
leencapaciteitentweemaaldeonderpandswaarde (inditonderzoek ismaxW
gelijkgesteld aandeleencapaciteit,zieparagraaf 3.1)
beschikbaremiddelenalsvrijekasstroom ispositief,dan:vrije liquiditeiten +maxW
alsvrijekasstroom isnegatief,dan:vrije liquiditeiten +contante
waardevanvrijekasstroom
vervangingsinvesteringen«
* alsmoderniteit islagerdannorm:
(normvoornieuwwaarde slijtendeactiva-boekwaardeslijtendeactiva)+
contantewaardeafschrijvingenslijtendeactivadenormvoordenieuwwaarde isvoor:
akkerbouw:50%,waarbijdezealleenbetrekking heeftopmachines,werktuigeneninstallaties
overigeplantaardige sectoren:34Ï,waarbijdezebetrekking heeftop
glasopstanden,machines,werktuigenen (verwarmings)installaties
*alsmoderniteit ishogerdannorm:
contantewaardeafschrijvingenslijtende activa zogauwdemoderniteit
onderdenormkomt
*deafschrijvingspercentagesvooractivawaarvoordemoderniteitbekend
is,zijngebaseerd op 1)demoderniteit inhetbasisjaaren2)deafschrijvingsregels(degressiefvoordetuinbouwbedrijven,lineairvoorde
landbouwbedrijven);voordeoverigeactiva zijnjaarlijkseafschrijvingspercentagesnormatiefgesteld (zietabelB.2.1)
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Bijlage3 Definitievanbegrippen

kasstroomsaldovandemetdeoperationele activiteitenvanbedrijfengezin ineen
jaarsamenhangende ontvangstenenuitgaven
leencapaciteithetextrabedragaanvreemdvermogendatopgrondvandeterugbetalingscapaciteitkanwordenaangetrokken
liquiditeitdematewaarindetebetalenkosten,degezinsbestedingen,debelastingen
enpremiesenderente-enaflossingsverplichtingenoverhetaanwezige
vreemdevermogenkunnenwordenbetaald
moderniteitmaatstafvoordeouderdomvanhetproduktie-apparaat
normatieve financieringslasten«
denormatief bepaalde rente-enaflossingsverplichtingenoverhetaanwezige
vreemdevermogen
onderpandswaardehetbedrag aanvreemdvermogendatopgrondvandeexecutiewaardevandeop
hetbedrijfaanwezigeactivamaximaalkanwordenaangetrokken
rentabiliteitdematewaarindekostenvandeproduktiedoordeopbrengstenwordengoedgemaakt
schattingsperiodeperiodewaaropdeuitkomstenvanhetfinanciële rekenmodel betrekkinghebben
solvabiliteit«
dematewaarineenbedrijfmeteigenvermogengefinancierd is
terugbetalingscapaciteit«
dematewaarinderenteenaflossingenophetvreemdevermogenkunnenwordenbetaald
vervangingsinvesteringeninvesteringendienodigzijnomteneerstedemoderniteit ophetnormatieve
peiltebrengenententweedeomdezegedurendedeschattingsperiode opdat
peiltehouden
vrijekasstroomkasstroomminusdenormatievefinancieringslasten
vrije liquiditeitendeelvanhetvermogendatbijhetbeginvandeschattingsperiode nietis
vastgelegd inkapitaalgoederen ofnodig isvoordebedrijfsvoering
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Bijlage4 HetLEI-boekhoudnet

HetLEI-boekhoudnet bevatdebedrijfseconomischeverslaggeving in1989van
1065landbouwbedrijvenen493tuinbouwbedrijven.Naastfinanciëlegegevenswordenerooktechnischegegevensverzameld.HetLEI-boekhoudnetmaaktdeeluitvan
het "Informatienet inzakelandbouwbedrijfsboekhoudingen"vandeEG.
Hetboekhoudnet iseenrepresentatieve steekproefuitgespecialiseerde
land-entuinbouwbedrijven boveneenbepaaldeminimum-omvang.Voortuinbouwbedrijven ligtdezegrensop70standaardbedrijfseenheden (sbe)envoorakkerbouwbedrijvenop79sbe.Eenstandaardbedrijfseenheid iseenmaatstafvoordeomvang
vaneenagrarischeactiviteitopbasisvandenetto-toegevoegdewaardebijeen
doelmatige bedrijfsvoering.Tervergelijking,eenakkerbouwbedrijfmeteen
groottevan158sbebiedtongeveerwerkaan1volwaardigearbeidskracht.
Tabel B.4.1

Het aantal bedrijven
In het LEI-boekhoudnet
In de populatie,
1989 c.q.
1989/1990

en het aantal

Aantalbedrijven
insteekproef

bedrijven

Aantalbedrijven
inpopulatie

Bedektplantaardigesectoren:
-glasgroenteteelt
-snijbloementeelt
- potplantenteelt
- champignonteelt

85
100
50
40

3 400
3 400
800
600

Grondgebonden plantaardigesectoren:
- opengrondsgroenteteelt
-fruitteelt
- boomkwekerij
- bloembollen
-akkerbouw

44
52
48
56
230

1 100
1 200
800
1 300
10 000
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Bijlage5 Bepalinggenormaliseerde rentabiliteit

Voorhetinbeeldbrengenvandecontinuïteitsmogelijkhedenvanbedrijven
ishetvangrootbelangdetoekomstigeopbrengstenenkostengoed inteschatten.Inditonderzoekheeftdeze inschatting plaatsgevondenopbasisvanhistorischegegevens.Aangeziendebedrijfsresultatenopland-entuinbouwbedrijven
nogalfluctuerenindetijd,ishetmoeilijkdecontinuïteitsmogelijkhedenop
basisvandebedrijfsresultatenvaneenenkeljaarweertegeven.Omdezereden
wordendefinanciëlegegevensvanmeerderejarenalsbasisgenomen.Voorde
tuinbouwsectoren isgekozenvoordeboekjaren1985totenmet1989envoorde
akkerbouwvoordeboekjaren 1987/88totenmet1991/92.IndetabellenB.5.1
t/m.B.5.3wordendebedrijfsresultatenpersectorinelkvandezejarenweergegeven.

Tabel B.5.1

Rentabiliteit
(opbrengsten in procenten van kosten) gemiddeld per
bedrijf in de bedekte plantaardige sectoren (op werkelijke
eigendomsbasis), 1985/1989

Boekjaar

Glasgroente Snijbloemen Potplanten Champignon

1985
1986
1987
1988
1989

90
93
108
99
99

Gemiddeldeoverdeze5boekjaren

Tabel B.5.2

90
95
100
102
94

98

96

101
105
103
105
102
103

83
76
93
98
101
90

Rentabiliteit
(opbrengsten in procenten van kosten) gemiddeld per
bedrijf in de grondgebonden plantaardige tuinbouwsectoren (op werkelijke eigendomsbasis),
1985/1989
Groente
opengrond

1985
1986
1987
1988
1989
Gemiddeldeoverdeze5boekjaren

Fruitteelt Boomkwekerij Bloembollen

77
69
86
78
90
80

102
111
106
101
97

78
76
81
82
84
80

103

99
99
97
95
88
96
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Tabel B.5.3

Rentabiliteit
(opbrengsten in procenten van kosten op
op de grotere akkerbouwbedrijven, per regio

pachtbasis)

Noordelijke Veenkoloniën Centraal
Zuidwestel.
kleigebied /noord.zand kleigebied kleigebied
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91a)
1991/92b)

71
86
97
93
89

83
88
99
92
82

78
98
112
103
97

80
94
101
97
90

Gemiddeldeoverdeze5
boekjaren

87

89

98

92

a)Voorlopig cijfer;b)Prognose.

Deschattingvandetoekomstige rentabiliteit gedurendedeschattingsperiodevan 10jaarvindtplaatsdoorderentabiliteit in1989voordetuinbouwsectorenenin1989/90voordeakkerbouwtecorrigerenaandehandvandegemiddelde
rentabiliteit indegenoemdeperioden.Voordeakkerbouwbedrijvenwordtbovendienperregioeencorrectiegemaaktworden.Erbestaannamelijkgroteverschilleninbouwplantussendebedrijven indeverschillende regio's.IndetabellenB.5.4enB.5.5wordendealdusberekendecorrectiefactoren persectorweergegeven1).

Tabel B.5.A

De correct iefactoren op de bedrijfsopbrengsten
verschillende
tuinbouwsectoren

van 1989 voor de
Correctiefactor
opbedrijfsopbrengsten1989

Rentabiliteit
1986-1989

Rentabiliteit
1989

Bedektplantaardigesectoren:
-glasgroenteteelt
-snijbloementeelt
- potplantenteelt
- champignonteelt

98
96
103
90

99
94
102
101

0,99
1,02
1,01
0,89

Grondgebonden plantaardige
sectoren:
-groenteopengrond
-fruitteelt
-boomkwekerijteelt
- bloembollenteelt

80
80
103
96

90
84
97
88

0,89
0,95
1,06
1,09

1) Opgrondvaneenkwalitatieve inschatting vandetoekomstigeontwikkelingen
indeboomkwekerij isnietgerekendmeteencorrectiefactorvan 1,06,maar
metdefactor1,00
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Tabel B.5.5

De correctiefactoren
grotere en kleinere

op de bedrijfsopbrengsten
van 1989/90 voor de
akkerbouwbedrijven, per regio
Rentabiliteit
1986/87 t/m
1991/92

Grotere akkerbouwbedrijven:
- noordelijke klei
- veenkoloniën/noord.zand
- centraal klei
- zuidwestelijk klei
Kleinere akkerbouwbedrijven:
- veenkoloniën/noord.zand
- kleigebieden

Renta ibilite it
1989

COJrrec tiefactor

op bed rijfsopbrengsten 1989/90

87
89
98
92

97
99
112
101

0,90
0,90
0,88
0,91

73
76

87
82

0,84
0,93
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