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1. De bedrijfsaanpassing welke bedoeld wordt met het motto "Niet meer
maar wel beter" is op lange termijn gezien in de akkerbouw geen toereikend alternatief voor de uit de technische ontwikkeling voortvloeiende mogelijkheden tot vergroting van de produktie-omvang per
man.
2. Het is gewenst een voor een individueel akkerbouwbedri jf met behulp
van lineaire- of gemengd geheeltallige programmering uitgevoerde
integrale bedrijfsplanning aan te vullen met een simulatie waarin
de variatie in bedrijfsresultaten bij uitvoering van de optimale bedrijfsplannen tot uitdrukking komt.
3. De door Rijsdijk gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten
van gewasbescherming in wintertarwe geeft de beslissingssituatie
van de boer in onvoldoende mate weer.
Rijsdijk, F.H. Verliezen in de Nederlandse tarweteelt. Gewasbescherming 10 (1979) 196-199.
4. Het standpunt van het College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Ede niet mee te willen werken aan het verlenen van vrijstelling voor bewoning van een agrarisch gebouwencomplex door • een
niet hoofdberoep agrarier is strijdig met de te verwachten ontwikkeling van.de landbouwstructuur.
Bureau voorlichting gemeente Ede. Veel onduidelijkheid over het gebruik .van agrarische bedrijfscomplexen in buitengebied. Ede stad 8,5
(1981) 21.
5. Wanneer men bij het vergelijken van het inkomen van werknemers en
ondernemers enerzijds aandacht besteedt aan de diverse bronnen waaruit het inkomen van de ondernemer afkomstig is, zal men anderzijds
de diverse functies van dit inkomen mede in de beschouwing moeten
betrekken.
Voedingsbond F.N.V. De landbouw, een verhaal apart
Utrecht, 1980.

F.N.V.,

6. De doctrine dat een gewas 'schoon' moet zijn is een onvolledige
verklaring voor het bij de ziektebestrijding in wintertarwe door
Zadocs geconstateerde, als risicomijdend aangeduide gedrag van de
telers.
Zadoiis, J.C. Economische aspecten van de gewasbescherming; een
verkenning. Landbouwkundig tijdschrijft 92 (1980) 313-323.

- 27. De discussie over de zaaizaadhoeveelheid bij wintertarwe zal primair
gericht moeten worden op enerzijds de waarneming van de boer met betrekking tot de omstandigheden bij het zaaien en anderzijds de onzekerheden over de plantsterfte na het zaaien.
Darwinkel, A. Kanttekeningen bij de zaaizaadhoeveelheid en zaaitijd
van wintertarwe. Bedrijfsontwikkeling 12 (1981) 623-625.
8. In de planningssituatie van het individuele bedrijf vormt de maximale
oppervlakte welke per seizoen technisch gezien met een machine bewerkt
kan worden, geen maatstaf voor de oppervlakte die in de praktijk per
machine bewerkt wordt.
9. Van den Biggelaar overschat de mogelijkheden van de door hem beschreven
"Marketing bureaus nieuwe stijl" tot verbetering van de positie van de_
konsument_op de markt.
Biggelaar, A. van den. Naar een konsumptiebeleid. Ekonbmische Notities/
Nummer 4-. Wiardi Beckman Stichting, Amsterdam, 1978.
10. Het verdient aanbeveling de toekomstige ondernemers in de land- en
tuinbouw in nun opleiding via simulatiespelen te confronteren met het
dynamisch karakter- van het landbouwbedrijf.
11. Het feit dat fietsen hoofdzakelijk bewegingen in een tweedimensionale
ruimte met zieh mee brengt, maakt het tot een minder geschikt trainingsmiddel voor het hardrijden op de schaats dan driedimensionale
bewegingen bij de droogtraining in de vorm van schaatssprongen.
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De belangen van de betrokkenen.
e belangen van de.betrokkenen zijn als volgt:
De nederlandse akkerbouwer.
De nederlandse akkerbouwer wil- continui'teit van zijn bedrijf,
dit is alleen mogelijk wanneer hij een redelijke winst heeft om
zodoende investeringen ze doen. Hij wil dus een hoger nettobedrijfsresultaat.
De Overheid.
De overheid tracht een goede économie te handhaven, het in
stand houden van een schoon milieu en zorgen voor een läge
prijs van het voedselpakket.
De E.G.
De E.G. streeft een stärkere positie op de wereldmarkt na, om
te kunnen concurreren met derde landen. Tevens wil de E.G.
zorgen voor een financieel onafhankel i jke akkerbouw, die niet
meer afhankelijk is van subsidies.
De coöperaties.
Hieronder verstaan we coöperaties als samenwerking tussen
boeren, bijvoorbeeld machine-ringen. Een gezonde nederlandse
akkerbouw is het uitgangspunt voor gezonde coöperaties..
De toeleverende/afnemende industrie.
Deze bepaalde vormen van coöperaties willen verzekerd zijn van
Produkten die zijn kunnen afnemen en van kwalitatief hoge
Produkten. Aan.deze belangen kan een bijdrage geleverd worden
door het leveren van goed uitgangsmateriaal.
De standsorganisaties.
Voor de standsorganisaties geldt dat de leden van de verschi1lende standsorganisaties de boeren zeif zijn. Als de akkerbouw
in Nederland zal verdwijnen of drastisch zal verminderen, dan
kunnen verschi11 ende standsorganisaties opgeheven worden.
De plattelandsbevoIking.
Zij willen een verarming van het platte land voorkomen. Als
verschi1lende akkerbouwbedrijven verdwijnen zal dit gevolg
hebben voor de voörzieningen die op het platteiand aanwezig
zijn. het platteiand zal verpauperen. Evenzeer zal schaalvergroting worden tçgengegaan. om de diversiteit van het platteiand te bewaren.De financiers.
De financiers hebben maar eén belang en dat is geld verdienen,
doordat in de akkerbouw veel vermögen geïnvesteerd is levert
dit toch een aanzienl i jV; ieei van de totale winst van de
financiers (te denken va It aan bankenj .
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Abstract
van Niejenhuis, J.H. (Department of Farm Management, Agricultural University, 6706 KN Wageningen, NL); 1981 Bedrijfseconomische aspecten van intensieve horizontale samenwerkingsvormen op akkerbouwbedrijven = Economics of
intensive horizontal cooperation between arable farms. Doctoral thesis,
Wageningen. - Publikatie no. 15. 171 pp.: 9 fig.; 29 tables; 113 ref.
The economic advantages of limited cooperation between similar arable farms
in capital goods and labour are not very great. If a syndicate becomes
tighter in organization, the advantages increase but the commitments also
increase. A series of calculations for a labour force of three or four on
each farm and a rising area per. worker resulted in the choice of an ownerunit of 48 ha as a basis for calculations on cooperation between farms. The
satisfactory results with the owner-unit of 48 ha means that enlarging the
farm by renting land and hiring labour would produce a strong increase in
total returns. However a great increase in capital is then necessary. The
study distinguished full and part syndicates and investigated syndicates of
two to six farms. For syndicates of arable farmers, profits were maximized
if the crops were grown under the responsibility of the farmer achieving
highest average yields. "Compensatory" prices were used in organizing a
cropping plan so that some part of the production of the crop is allocated
to each member of the syndicate.
Free descriptors: cooperation,, arable farming, farm size, working force,
full syndicates, part syndicates, crop yields, economics, farm management, limiting factors in formation
of syndicates.
UDC: 633:33; 631.14:633; 631.153.2

Dit proefschrift verschijnt tevens als publikatie no. 15 van de Vakgroep
Agrarische Bedrijfseconomie van de Landbouwhogeschool. Wageningen, 1981.
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN VAN INTENSIEVE HORIZONTALE SAMENWERKINGSVORMEN
OP AKKERBOUWBEDRIJVEN

1. Taakstelling

1.1 Inleiding

In de loop der tijden heeft zieh op de akkerbouwbedrijven een groot aantal
veranderingen voltrokken ten gevolge van gewijzigde technische- en economische verhoudingen. De landbouwers dienden uiteraard nun bedrijven - voor
zover mogelijk - aan te passen aan veranderende invloeden welke van buiten
af op hun bedrijf uitgeoef.end werden. De technische ontwikkeling zorgde
voor het ter beschikking komen van betere machines en werkmethoden. De
sterke stijging van de lonen ten opzichte van de andere produktiemiddelen
maakte vervanging van arbeid door machines noodzakelijk, wilde het inkomen
van de boer enigszins gelijke tred kunnen houden met de inkomens buiten de
landbouw. Het gevolg was het afvloeien van arbeid uit de landbouw en het
opheffen van bedrijven die onvoldoende aanpassingsmogelijkheden bezaten.
De hier geschetste ontwikkelingen gaan ook heden ten dage nog steeds door.
Er is inmiddels een situatie ontstaan waarbij de arbeidsbezetting op een
groot aantal bedrijven gedaald is tot iên man, de boer zelf. Tevens is er
een discrepantie ontstaan tussen de bedrijfsstructuur en de mogelijkheden
welke de teehniek biedt. Slechts weinig bedrijven zijn in Staat zelfstandig
alle beschikbare technische mogelijkheden in voldoende mate te benutten.
Dat betekent dat men derden in zal moeten schakelen om gegeven de potentiële mogelijkheden die een bedrijf biedt tot een optimale combinatie van
produktie en produktiemiddelen te komen.
De mogelijkheden tot inschakeling van derden zijn in de praktijk in ruime
mate tot ontwikkeling gekomen, zodat een landbouwer dienaangaande een aantal keuzemogelijkheden heeft waaruit hij op grond van zijn voorkeuren en
doelstellingen voor zijn situatie kan kiezen. Binnen deze keuzemogelijkheden willen wij in deze publicatie ingaan op het zodanig inschakelen. van
derden dat er onderlinge verbindingen tussen akkerbouwbedrijven gevormd
worden en er een samenwerking tussen deze bedrijven ontstaat.

- 2 1.2 Inhoud van het begrvp "samenwerking"

De term "samenwerking" kan, betrokken op de bindingen welke een akkerbouwer met derden aan kan gaan, een zeer verschillende inhoud hebben.
Uitgaande van de plaats welke een landbouwbedrijf in de produktiekolom
inneemt kunnen we bindingen in horizontale en verticale richting onderscheiden.
In verticale richting vinden we bindingen met toeleverende en afnemende
bedrijven. Ze hebben betrekking op de samenhang tussen de verschillende
fasen in het produktieproces. Deze samenwerking die bekend Staat als
"verticale integratie" laten we bij ons onderzoek buiten beschouwing.
Wij willen ons bezig houden met bindingen in horizontale richting. Deze
betreffen de samenwerking tussen bedrijven welke zieh in dezelfde fase
van de produktiekolom bevinden: de voortbrenging op het akkerbouwbedrijf.
De aard en de intensiteit van de bindingen kunnen nog zeer verschillend
zijn. Een aantal bedrijven kan voor gezamenlijke rekening b.v. een afzetcooperatie stichten. Hoewel het denkbaar is dat deze afzetcoSperatie is
ontstaan uit horizontale bindingen tussen individuele be'drijven vervaagt
het onderscheid met de als "verticale integratie" aangeduide vorm van
samenwerking daar er een apart bedrijf ontstaat dat zieh met de afzet van
landbouwprodukten bezig houdt " . Deze vorm valt buiten ons gezichtsveld
1

1

daar wij ons beperken tot die vormen van bindingen in horizontale richting welke betrekking hebben op het produktieproces op het akkerbouwbedrijf zelf. Deze vorm van samenwerking wordt wel aangeduid als "horizontale integratie".
In het rapport " van 'The symposium on forms of horizontal and vertical
2

1

integration in agriculture' van juni 1976 wordt na de constatering dat
de term integratie een zeer verschillende inhoud kan hebben de volgende
omschrijving gegeven: "the term integration in its economic meaning,
was mainly used to describe various systems of established links among
economic units" ... "which resulted in a significant degree of economic
inter-dependence and aimed at achieving defined economic and social
De opsplitsing van twee opeenvolgende bewerkingen over aparte bedrijven wordt aangeduid met de term "differentiate"
Report of the symposium on forms of horizontal and vertical integration in agriculture. Het symposium werd georganiseerd door de F.A.O.
Economic Commission for Europe, Committee on Agricultural Problems
en gehouden te Budapest in juni 1976

- 3objectives".
In het rapport wordt het ontstaan van een belangrijke graad van economische onderlinge afhankelijkheid genoemd als een gevolg van de integratie.
Naast economische kunnen ook andere factoren oorzaak zijn van de afhankelijkheid die door integratie is ontstaan. De inhoud van de "afhankelijkheid" is betrekkelijk in die zin dat de ondernemer weliswaar uit economische motieven de voorkeur kan dienen te geven aan de onderhavige organisatievorm, maar dat hij daarbij nog wel de vrijheid van keuze en van
verandering van partner behoudt.
In de geciteerde omschrijving van integratie (uit het voornoemde rapport)
wordt een uitspraak gedaan over het doel van de integratie en de intensiteit van de binding tussen de partners. De intensiteit van de binding kan
sterk variëren. Vasthoff ^ vindt dat men slechts van "überbetrieblicher
1

Zusammenarbeit" of "Kooperation" mag spreken als de binding van dien aard
is dat er een invloed van uit gaat op de organisâtie en.structuur van de
deelnemende bedrijven. Bindingen met een läge intensiteit die geen invloed op de organisatie en structuur hebben vallen buiten het begrip
"Kooperation", b.v. "burenhulp". Indien er wel invloed is kan de mate
waarin nog sterk verschillen, waardoor er nog een breed scala van mogelijkheden binnen deze définitie overblijft.
Indien men spreekt van bindingen tussen bedrijven laat men fusies buiten
beschouwing. De binding is bij fusies zo innig geworden dat er sprake is
van iin nieuw bedrijf waarin de vroeger zelfstandig opererende bedrijven
zijn opgegaan. Draaisma en Van der Ploeg ^ leggen de grens tussen fusies
2

en minder vergaande samenwerkingsvormen bij het al dan niet inbrengen van
het eigendoms- of pachtrecht van de grond in een nieuwe rechtspersoonlijkheid bezittende onderneming. Terecht constateren zij dat er in bedrijfseconomisch effect nauwelijks verschil behoeft te zijn tussen een fusie en
een door hen als bedrijfscombinaties aangeduide zeer intensieve samenwerkingsvorm zonder inbreng van eigendoms- of pachtrechten van de grond. In
ons onderzoek zullen we fusies op de door Draaisma en Van der Ploeg gedefinieerde wijze buiten beschouwing laten daar vele voordelen van samenwerVasthoff, J. - Kooperation im Produktionsbereich in der Landwirtschaft.
Formen, theoretische Grundlagen und Bereiche. Sonderheft 20, Agrarwirtschaft. Strothe, Hannover, 1966, blz. 2
Draaisma, M. en J. van der Ploeg - Combinatievorming in de akkerbouw.
Publicatie 3.66. L.E.I., Den Haag, 1976, blz. 18

. L i -

king in principe zonder fusie te realiseren zijn. Bovendien kunnen er bij
fusie extra problemen op economisch en juridisch vlak ontstaan ten aanzien
van de waardering van bezittingen zowel bij het aangaan als bij een eventuele ontbinding van de fusie.
De binding bij samenwerking kan ook bekeken worden vanuit het oogpunt van
de inschakeling van derden bij de uitvoering van een samenwerkingsovereenkomst. Dit ligt vanuit organisatorisch oogpunt voor de hand bij een
groot aantal deelnemers aan een samenwerkingsvorm, b.v. een machinering.
De binding tussen de vele deelnemers is hierbij zwak, terwijl het aantal
te nemen beslissingen groot is. Onderwerp van onze Studie zijn intensieve
samenwerkingsvormen tussen een gering aantal deelnemers. In kleine groepen, die we combinaties zullen noemen, biedt het direkte contact tussen
de deelnemers potentieel voldoende mogelijkheden afstemmingsproblemen
binnen aanvaardbare tijd op te lossen en is de inschakeling van een derde
ten behoeve van de organisâtie van de samenwerking niet nodig. De binding
tussen de deelnemers is in dit geval sterker dan bij de inschakeling van
een derde.
In beginsel kan de binding na voornoemde beperkingen nog betrekking hebben
op samenwerking ten aanzien van de primaire produktiefactoren, grond, arbeid en kapitaal. Vanuit een akkerbouwbedrijf bezien is het aantrekkelijk
een nadere indeling te maken in grondgebruik, "handen"arbeid, "ondernemers"arbeid, gebouwen en werktuigen. Bij intensieve samenwerkingsvormen
zal de binding zieh veelal over meer dan iin van deze elementen uitstrekken.
Het doel van de samenwerking is het voordeel dat de deelnemers ermee kunnen behalen. De eerder gegeven omschrijving spreekt van het bereiken van
bepaalde economische en sociale doelstellingen. Draaisma en Van der Ploeg
spreken van zakelijke voordelen. De te bereiken doelstellingen zijn in
het algemeen van boer tot boer verschillend, waarbij een aantal van deze
doelstellingen niet of moeilijk gekwantifieeerd kan worden. ledere deelnemer zal te verwachten voordelen af moeten wegen tegen eventuele nadelen.
Gezien het potentiële onderscheid in doelstellingen kunnen verschillende
ondernemers een andere beslissing nemen in een zelfde situatie.
De voordelen van samenwerking zullen de nadelen moeten overtreffen om de
samenwerking kans van slagen te bieden. In ons onderzoek willen wij de
bedrijfseconomische voor- en nadelen van de door ons in beschouwing te
nemen samenwerkingsmogelijkheden van akkerbouwbedrijven analyseren. Er
zal geen poging ondernomen worden de niet-economische voor- en nadelen te

