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SAMENVATTING

De algemene doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de aard, de omvang en de
beleving van ariiioede in agrarische gezinsbedrijven in Nederland. Om deze doelstelling te verwezenlijken
zijn twee fasen in het onderzoek te onderscheiden.
Mede op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) is door Wageningen
Universiteit aan het Landbouw Economisch Instituut (LEI) gevraagd een statistisch onderzoek te verrichten
naar aard en de omvang van armoede bij agrarische gezinsbedrijven. Dit onderzoek 'Agrarische gezinnen
en hun inkomens, is er sprake van armoede?' (van Everdingen et al., 1999), vormt de eerste fase van het
onderzoek en is in oktober 1999 afgerond. De studie richt zich op het kwantificeren van het aantal agrarische
gezinnen beneden het sociaal minimum.
De tweede fase van het onderzoek bestaat uit een veldonderzoek (schriftelijke enquêtes) en is verricht door
de sectie Huishoud- en Consumentenstudies van Wageningen Universiteit (Leerstoelgroep Sociologie van
Consumenten en Huishoudens). In dit onderzoek staat de beleving van armoede centraal en wordt nagegaan
waardoor gezinnen in de problemen kunnen geraken en welke overlevingsstrategieën zij kunnen hanteren
om armoede het hoofd te kunnen bieden.
Voorafgaande aan het veldonderzoek is een literatuurstudie naar armoede uitgevoerd. Hieruit is gebleken
dat er in de literatuur weinig bekend is over armoede bij agrarische gezinsbedrijven. Uit de
literatuurverkenning komt naar voren dat armoede geen statisch begrip is. Aan armoede gaat een oorzaak
vooraf en armoede heeft voor de betrokkenen uiteenlopende gevolgen. Niet alle armen vertonen dezelfde
kenmerken of hebben dezelfde achtergrond. De gevolgen van arrnoede kunnen zeer divers zijn. Dit heeft
onder andere te maken met de duur ervan. Ook is gebleken dat de huidige armoede studies zich niet
beperken tot materiële armoede (een gebrek aan financiële middelen en andere hulpbronnen) maar er in
toenemende mate aandacht is voor immateriële aspecten van arinoede. Dit komt tot uiting in een begrip als
sociaal isolement. Wel wordt in verreweg de meeste armoedestudies armoede bepaald aan de hand van het
inkomen. Daarbij wordt uitgegaan van een door de onderzoeker voorafvastgestelde grens (bijvoorbeeld het
sociaal minimum), indien men onder deze grens valt is er sprake van armoede. Dit wordt de objectieve
methode genoemd. Armoede kan ook op een subjectieve wijze worden vastgesteld door bijvoorbeeld aan
respondenten te vragen of men zich arm voelt.
Bij de analyse van de schriftelijke enquête zijn beide definities van armoede gebruikt. De objectieve
armoede is bepaald aan de hand van een vastgesteld sociaal minimum voor agrariërs. Agrarische
gezinsbedrijven worden als arm getypeerd, indien hun totale inkomen zich onder deze grens bevindt.
Daarnaast is er een subjectieve definitie gehanteerd waarbij de respondenten zelf hebben aangegeven of zij
al dan niet kunnen rondkomen. Degenen die hebben aangeven dat zij niet kunnen rondkomen van hun
inkomen worden als arm beschouwd. Uit de analyse is gebleken dat 23% van de agrarische gezinnen een
inkomen heeft onder het sociaal minimum (objectieve armoede) en dat 10% van de gezinnen heeft
aangegeven niet te kunnen rondkomen van het inkomen (subjectieve armoede).
Het verschil tussen beide percentages kan onder andere worden verklaard doordat gezinnen met een inkomen
beneden het sociaal minimum het uitgavenpatroon zodanig hebben aangepast (zuinig leven) dat zij hiermee
wel rond kunnen komen. Het verschil kan ook voortkomen uit de schroom die veel agrarische gezinnen
hebben om met hun problemen naar buiten te treden. bij de subjectieve methode bepalen de respondenten
immers zelf of zij arm zijn. Slechts 30% van de agrarische gezinnen met psychosociale problemen zoekt
hiervoor hulp. Een minderheid (7%) van de respondenten wendt zich tot een officiële overheidsinstantie.
De telefonische hulpdienst voor agrariërs heeft voor de respondenten een lagere drempel en blijkt een
belangrijk steunpunt. Ook voor financiële hulp (bijstandsuitkering) wendt slechts een klein percentage (4%)
respondenten zich tot de Sociale Dienst. De respondenten die niet kunnen rondkomen hebben vaker een
beroep gedaan op een bijstandsuitkering. Deze aanvrage wordt echter lang niet altijd gehonoreerd doordat
de drempel om voor een uitkering in aanmerking te komen hoog is of omdat de voorwaarden voor een lening
elders gunstiger zijn.
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Het is ook gebleken dat onbekendheid met de agrarische situatie door veel van deze gezinnen negatief
ervaren wordt. Uit het onderzoek komt naar voren dat de meeste agrarische gezinnen zonder hulp van
anderen uit de armoede willen geraken. Er zijn vijf strategieën te onderscheiden die de respondenten uit het
onderzoek hanteren:
1. Verhoging van het inkomen door werken in loondienst;
2. Verhoging van het inkomen door nevenactiviteiten;
3. Verhoging van de bedrijfswinst door bedrijfsuitbreiding;
4. Huishoudelijke maatregelen zoals bezuinigen op uitgaven voor krant, t.v., lidmaatschap van een
vereniging, vakantie en boodschappen, uitstel van betalingen, aangaan van leningen en aanspreken van
spaartegoeden;
5. Bedrijfsmaatregelen zoals het uitstellen van bedrijfsinvesteringen, het uitstellen van onderhoud aan
gebouwen en erf, verkoop, verhuur of verleasen van bedrijfsmiddelen als quotum, grond of dieren,
onderverzekeren voor ziekte en arbeidsongeschiktheid en ontsparing of interen op reserves.
Van drie overlevingsstrategieën kan gezegd worden dat deze een structurele bijdrage kunnen leveren aan
de verhoging van het inkomen. Deze zijn: werken in loondienst, het ontplooien van nevenactiviteiten en
bedrijfsuitbreiding. Het werken in loondienst blijkt een zeer geslaagde overlevingsstrategie te zijn. Ook het
ontplooien van nevenactiviteiten kan een geslaagde strategie zijn, maar werkt minder inkomensverhogend
dan het werken in loondienst. Bedrijfsuitbreiding kan eveneens een geslaagde strategie vormen. Wel blijkt
dat velen met aanzienlijke belemmeringen te maken hebben om uitbreiding van het bedrijf te realiseren.
Bezuinigingen op huishoudelijke uitgaven leiden niet tot een daadwerkelijke verhoging van het inkomen,
maar tot veranderingen in de uitgaven. Bezuinigingen op bedrijfsniveau kunnen op korte termijn een
verhoging van het inkomen opleveren. Deze strategieën zijn echter niet zonder risico’s. Het verkopen van
bedrijfsmiddelen en het uitstellen van investeringen kan het inkomen voor de toekomst in gevaar brengen.
De bedrijven kunnen hierdoor in een neerwaartse spiraal terecht komen. Een ander riskant onderdeel van
de bedrijfsstrategie vormt het bezuinigingen op de ziektekosten- en arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Aan armoede kunnen uiteenlopende factoren en gebeurtenissen ten grondslag liggen. Deze kunnen te maken
hebben met het bedrijf of het gezin, maar ook met externe factoren zoals ontwikkelingen binnen de sector
of nationale en internationale wet- en regelgeving. Respondenten die niet kunnen rondkomen geven vaker
dan anderen aan dat zij problemen hebben ondervonden door te lage prijzen of sterke prijsschommelingen,
milieuwetgeving, kwaliteitseisen vanuit de sector, het wegvallen van subsidies en door ziekte van dieren of
gewassen. Een oorzaak waardoor sommige bedrijven ook in de problemen zijn geraakt is dat zij te klein zijn
gebleven. Opmerkelijk is echter dat het niet zozeer de kleine bedrijven zijn die de hoogste risicogroep voor
armoede vormen, maar juist de middelgrote bedrijven. Dit is mogelijk te verklaren door de werkdruk die
een middelgroot bedrijf met zich meebrengt en het relatief lage inkomen dat met het bedrijf gerealiseerd kan
worden. Op de kleinere bedrijven zijn meer uren beschikbaar voor werkzaamheden in loondienst waarmee
een laag bedrij fsinkomen kan worden aangevuld. Op de grote bedrijven ligt het inkomen gemiddeld ruim
boven de armoedegrens.
Uit het onderzoek is gebleken dat de meeste respondenten veel problemen ondervinden door de wet- en
regelgeving. Veel respondenten baart de onduidelijkheid van het overheidsbeleid zorgen. Door de
onzekerheid worden investeringen uitgesteld en kunnen geen lijnen voor de toekomst van het bedrijf worden
uitgezet. De wet- en regelgeving brengen hoge investeringslasten met zich mee waardoor noodzakelijke
investeringen achterblijven. Ook hebben zij bij sommigen tot misinvesteringen geleid. Een ander knelpunt
is de aliiame van de winstmarges. De opbrengsten per product blijven gelijk of dalen terwijl de lasten stijgen.
Armoede gaat niet alleen gepaard met financiële zorgen maar ook met psychosociale problemen. Maar liefst
65% van de mannen uit de totale respondentengroep heeft aangegeven dat zij een grote psychische druk
vanuit de wet- en regelgeving ervaren. Men voelt zich machteloos. Er wordt gepiekerd over de
bedrijfssituatie of men kan niet slapen door de financiële zorgen. Daarnaast treden lichamelijke klachten op
en heeft men last van stress.
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In het algemeen waarderen de respondenten hun inkomen uit het bedrijf met een laag rapportcijfer, namelijk
een vijf. Toch denken de meeste agrariërs, ook degenen die een inkomen onder de armoedegrens hebben
en degenen die niet kunnen rondkomen, er niet aan om met het bedrijf te stoppen. Zij hopen op een betere
toekomst. Een ander motief om door te gaan is om de kinderen het bedrijf na te laten.
Belangrijk is ook dat de meeste agrariërs over het geheel genomen redelijk tevreden zijn met hun totale
situatie. Voor het wonen, werken en leven op het platteland wordt een rapportcijfer zeven gegeven.
Illustratief in dit verband is een respondent die het leven op het platteland als volgt omschreef: ‘liever arm
op het platteland dan rijk in de stad’.
We kunnen met betrekking tot armoede bij agrarische gezinsbedrijven concluderen dat er een vijf
risicogroepen aanwezig zijn:
Middelgrote bedrijven;
1.
2.
Kleine bedrijven zonder inkomen uit loondienst;
3.
Oudere agrariërs;
4.
Agrariërs met een lage opleiding;
5.
Grote gezinnen (gezinnen met meer dan drie kinderen).
We hebben vastgesteld dat armoede in agrarische gezinnen ingrijpend is. Armoede heeft verstrekkende
gevolgen voor het individu, het gezin, het bedrijf en de (sociale) structuur van het platteland. Het is daarom
de moeite waard dat het beleid maatregelen neemt om deze vorm van armoede te bestrijden.
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HOOFDSTUK 1

1.1

INLEIDING

Aanleiding

Het Kritisch Landbouw Beraad (KLB), het Steunpunt Landelijke Boerinnen Belangen en de Werkgroep
Kerken en Landbouw van de Raad van Kerken zijn de initiatiefnemers en de opdrachtgevers van het
onderzoek naar armoede bij agrarische gezinsbedrijven. Deze organisaties krijgen de laatste jaren steeds
meer signalen over een toename van armoede bij agrarische (gezins)bedrijven. Cijfers van het Landbouw
Economisch Instituut (van Everdingen et al., 1999) wijzen eveneens op financiële problemen in de
landbouw. Het blijkt bijvoorbeeld dat in meerdere agrarische sectoren het gemiddelde bedrijfsinkomen sterk
fluctueert. Ook treedt er bij veel bedrijven en gezinnen ontsparing op, zodat bedrijfsreserves en spaargeld
worden aangesproken.
De initiatiefnemers hebben een gesprek met de toenmalige Minister van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (LNV), van Aartsen, gehad over deze problemen. De minister toonde zich verontrust over de
financiële problemen en de toename van armoede bij agrarische gezinsbedrijven, maar heeft daarbij
verklaard, alvorens maatregelen te treffen, behoefte te hebben aan meer informatie over de aard en de
omvang van armoede. De initiatiefnemers hebben zich naar aanleiding van dit gesprek gericht tot de
Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit Research Centrum met de vraag een onderzoek te
entameren naar armoede bij agrarische gezinsbedrijven. Vervolgens heeft de sectie Huishoud- en
Consumentenstudies van Wageningen Universiteit in overleg met de Wetenschapswinkel een
onderzoeksvoorstel ingediend bij twee mogelijke geldschieters: het Ministerie van LNV en Rabobank
Nederland. Beide instellingen hebben hierop positief gereageerd. Daarnaast heeft de Wetenschapswinkel
van de Wageningen Universiteit een deel van het onderzoek gefinancierd.
Het is een juiste constatering dat in de literatuur weinig informatie te vinden is over armoede bij agrarische
gezinsbedrijven. Dit geldt niet alleen voor Nederland, maar voor alle OESO-landen (Marx, 1999). Het
gebrek aan informatie over armoede bij agrarische gezinsbedrijven heeft verschillende oorzaken. Factoren
die met armoede samenhangen zijn sterk uiteenlopend. Het kan gaan om bijvoorbeeld: werkloosheid, een
toename van vaste lasten, het langdurrg rondkomen met een laag inkomen, de prijsontwikkelingen op de
wereldmarkt, psychosociale factoren of tegenslagen in de privésfeer. Een ander probleem is de berekening
van het besteedbaar gezinsinkomen bij agrarische gezinnen omdat veel financiële gegevens zijn gebaseerd
op de bedrijfssituatie en niet op de bedrij fs- en de gezinssituatie. Armoede beperkt zich ook niet tot mensen
met een minimuminkomen. Huishoudens met een hoger inkomen kunnen ook te maken hebben met
problematische schulden of sociaal isolement omdat ze een te klein besteedbaar inkomen hebben. Daamaast
merken we op dat een gebrek aan geld niet de enige indicator voor armoede vormt. Illustratief in dit verband
is de volgende omschrijving van armoede: "Armen zijn mensen, gezinnen of groepen mensen wier middelen
(materieel. cultureel of sociaal) zo beperkt zijn, dat zij uitgesloten zijn van de minimaal aanvaardbare
levenspatronen in de lidstaten waarin zij leven.” (van Praag et al., 1993). Uit deze opsomming, die niet
uitputtend is, blijkt dat armoede bij agrarische gezinsbedrijven in sociaal-economisch en methodologisch
opzicht een complex probleem is. Een constatering die door Marx (1999) in zijn studie over armoede in
land- en tuinbouw wordt onderstreept.

1.2

De algemene doelstelling en de onderzoeksfasen

De algemene doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de aard, de omvang en de
beleving van armoede bij agrarische gezinsbedrijven in Nederland. In het onderzoek wordt nagegaan of er
sprake is van een verontrustende omvang van armoede bij agrarische gezinsbedrijven en wat de gevolgen
hiervan voor de betrokkenen zijn. Om deze doelstelling te verwezenlijken zijn twee fasen in het onderzoek
te onderscheiden.
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De eerste fase is door het LEI (van Everdingen et al., 1999) uitgevoerd. Mede op verzoek van het Ministerie
van LNV is door Wageningen Universiteit aan het LEI gevraagd een statistisch onderzoek te venichten naar
de aard en de omvang van armoede bij agrarische gezinsbedrijven. Dit onderzoek 'Agrarische gezinnen en
hun inkomens, is er sprake van armoede?' (van Everdingen et al., 1999), vormt de eerste fase van het
onderzoek naar armoede bij agrarische gezinsbedrijven. Deze fase van het onderzoek is in oktober 1999
afgerond. De studie richt zich op het kwantificeren van het aantal agrarische gezinnen dat minder dan de in
dit onderzoek gedefinieerde minimum inkomensgrens verdient. Hierbij worden de kenmerken en knelpunten
in de inkomensvorming en -besteding en de vermogenspositie van agrarische bedrijven geanalyseerd en de
bedrij fskenmerken die een indicatie geven voor de aanwezigheid van lage inkomens op agrarische bedrijven
inzichtelijk gemaakt. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het Bedrijven-Iriformatienet van het LEI,
waaraan 1.500 agrarische bedrijven voor maximaal 7 jaar deelnemen.
De tweede fase van het onderzoek is gericht op het uitvoeren van een veldonderzoek (schriftelijke enquêtes).
Dit veldonderzoek is door de sectie Huishoud- en Consumentenstudies van de Wageningen Universiteit
verricht. Voorafgaande aan het veldonderzoek is een literatuuronderzoek naar armoede uitgevoerd. De
probleemstelling van de literatuurstudie is als volgt te omschrijven: hoe kan armoede op agrarische
gezinsbedrijven gedefinieerd worden en welke specifieke kenmerken heeft armoede bij agrarische
gezinsbedrijven. De resultaten van deze literatuurstudie komen in hoofdstuk twee aan de orde.
De probleemstelling van het veldonderzoek, de schriftelijke enquête luidt: hoe is de beleving van armoede
in agrarische gezinsbedrijven. hoe wordt armoede door de betrokkenen ervaren? Deze probleemstelling kent
verschillende subvragen, bijvoorbeeld over de waardering van het ondernemerschap, strategieën die door
leden van agrarische gezinsbedrijven worden gehanteerd om armoede te voorkomen en mogelijkheden die
de leden van agrarische gezinsbedrijven hebben om de armoede te bestrijden.
Bij de analyse van de schriftelijke enquête zijn twee definities van armoede gebruikt. In hoofdstuk vier is
gebruik gemaakt van een objectieve definitie waarbij de armoedegrens (het sociaal minimum voor agrarische
gezinnen) door de onderzoekers is vastgesteld. De berekening hiervan is in bijlage III weergegeven.
Vervolgens worden twee sub-populaties onderscheiden: degenen die een inkomen onder het sociaal
minimum hebben en degenen die een inkomen boven het sociaal minimum hebben. Deze twee subpopulaties zijn vervolgens geanalyseerd naar de beleving van armoede en met elkaar vergeleken.
In het vijfde hoofdstuk is een soortgelijke verdeling gemaakt op basis van een subjectieve armoededefinitie.
De respondenten is gevraagd ofzij rond kunnen komen. Daarna is een onderscheid gemaakt tussen degenen
die niet en die wel kunnen rondkomen. Deze twee sub-populaties zijn vervolgens bezien naar de beleving
van armoede en met elkaar vergeleken.
Naast de gemelde hoofdstukken is de indeling van dit rapport als volgt. De steekproef en de opzet komen
in hoofdstuk drie aan de orde. In hoofdstuk zes wordt een verslag gegeven van de mening van de
respondenten over hun situatie in het algemeen en over hun beoordeling van het agrarisch ondememerschap.
In het slothoofdstuk worden conclusies getrokken.
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HOOFDSTUK 2 EEN LITERATUURVERKENNING NAAR ARMOEDE

`

Inleiding

2.1

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag wat armoede is. In paragraaf 2.2 wordt een aantal
benaderingswijzen van armoede behandeld. In paragraaf 2.3 staat de ‘relatieve’ armoede centraal. In
paragraaf 2.4 wordt armoede als een proces beschreven. In paragraaf 2.5 gaan we specifiek in op
armoede bij agrarische gezinsbedrijven. In de slotparagraaf worden de belangrijkste conclusies
weergegeven.

Drie benaderingen van armoede

2.2

Armoede kan op verschillende manieren gedefinieerd worden. Engbersen en Jansen (1991) zegen
hierover: "Alle sociale wetenschappers die een empirisch onderzoek naar armoede doen, worden
onvermüdelzfk met het beruchte definitieprobleem geconfronteerd: wat armoede precies is laat zich
buitengewoon moeilük afbakenen. In wetenschappelüke armoedestudies is het definitieprobleem een
belangrük en steeds terugkerend onderwerp. "
Het definitieprobleem heeft veelal te maken met een ideologische dimensie. Armoede is bijvoorbeeld
in een verzorgingsstaat, die immers garanties biedt voor het welzijn van de burgers en voor de kwaliteit
van het bestaan, een verschijnsel dat ongewenst is en bestreden dient te worden. Het definitieprobleem
heeft ook te maken met de invalshoek van waaruit armoede wordt bezien. Hagenaars et al. (1987) geven

drie soorten definities:
1. Men is arm als men het minder heeft dan een objectief absoluut minimum;
2. Men is arnr als men het minder heeft dan anderen in de samenleving;
3. Men is arm als men het minder heeft dan men zelf voldoende acht.
Bij de eerste twee definities wordt op basis van objectieve criteria, bijvoorbeeld het sociaal minimum,
bepaald of er sprake is van armoede. Het verschil tussen deze twee definities is dat de eerste
omschrijving uitgaat van een absoluut' begrip van armoede, terwijl de tweede definitie een vergelijking
met anderen maakt. Bij de derde definitie is er sprake van een persoonlijke, subjectieve beoordeling.
De drie definities sluiten aan bij een overzicht van armoede dat door Engbersen et al. (1996) zijn
opgesteld. In dit overzicht worden zes arrnoedebegrippen tegenover elkaar geplaatst.
Absolute versus relatieve armoede
Bij absolute armoede is er sprake van een tekort aan noodzakelijke levensbehoeften. De absolute
armoedegrens wordt onafhankelijk van het welvaartsniveau en de welvaartsverdeling in een samenleving
bepaald. Hagenaars et al. (1987) geeft aan dat armoede in verzorgingsstaten eigenlijk geen
bestaansbedreiging meer is. Het is een achterstand van bepaalde groepen ten opzichte van de
meerderheid van de bevolking. Deze achterstand wordt relatieve armoede genoemd.

1

De term ‘absoluut’ vraagt om een nuancering. In de praktijk is het immers zo dat bij het bepalen van
het absolute minimum gekeken wordt naar wat in de samenleving noodzakelijk en gebruikelijk is. Dit
kan per land en periode verschillen en is dus deels relatief. Daarnaast is het zo dat de noodzakelijke
kosten van het bestaan nooit exact gespecificeerd zijn en de aanpassingen in de loop der jaren (al dan
niet gekoppeld aan het minimum loon) ook niet gebaseerd zijn op de prijsstijging van een omlijnd
pakket basisbehoeften.
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Sub`ectieve versus obectieve armoede
Subjectieve armoededefinities gaan uit van de veronderstelling dat mensen zelf het beste over hun eigen
economische en sociale situatie kunnen oordelen. Gezinnen geven zelf aan of zij zich wel of niet arm
voelen. Dit gevoel van armoede kan ook gelden voor mensen die voor het verdienen van hun inkomen
zeer lange werktijden nodig hebben (Van Praag et al., 1993; Engbersen et al., 1996). Bij de objectieve
definities stellen anderen, bijvoorbeeld politici of onderzoekers een armoedecriterium vast (Van Praag
et al., 1993). Een voorbeeld hiervan is het sociaal minimum of bestaansminimum.

Materiële versus immateriële armoede
Armoede hoeft niet beperkt te blijven tot financiële schaarste. Armoede kan ook te maken hebben met
het niet kunnen volgen van onderwüs of het leven in een sociaal isolement. Van Praag et al. (1993) stelt
dat bij mensen met psychische en/ of fysieke problemen zoals neerslachtiglieid, eenzaamheid en
gezondheidsproblemen een gevoel van armoede kan ontstaan, zelfs indien er een voldoende inkomen
beschikbaar is.
Deze verschillende arrnoedebegrippen hangen volgens Engbersen et al. (1987) nauw met elkaar samen.
Grofweg zijn er drie benaderingswijzen te onderscheiden. Bij de absolute, materiële benadering wordt
bepaald welke middelen (minimum consurnptiepakket) voor een huishouden noodzakelijk zijn om te
kunnen overleven. Bij de relatieve deprivatiebenadering vormt het gemiddelde welvaartspeil in een
samenleving het uitgangspunt, waarbij het maatschappelijk bestaansminimum centraal staat. Hierbij kan
het zowel om materiële als om immateriële armoede gaan. De derde benaderingswijze is de subjectieve
benadering waarbij het gaat om de beleving van armoede door mensen zelf. Deze vorm van armoede
wordt door de betrokkenen als zodanig ervaren. De betrokkene beoordeelt zelf of hij zich wel of niet
arm voelt.

2.3

1

Relatieve armoede

Het onderscheid in absolute armoede, relatieve deprivatie en subjectieve arnroede is niet van alle tijden.
Van Loo (1992) stelt bijvoorbeeld: "In de tweede hebt van de twintigste eeuw, met de ontwikkeling van
de verzorgingsstaat, voltrekt zich de definitieve verschuivirzg van de ‘absolute’, fysieke armoede naar
‘relatieve’ rnaatschappelbke armoede. De laatste vorm is niet levensbedreigend meer. Armoede wordt
dan begrepen in relatie tot het gemiddelde welvaartspeil van de samenleving". In het armoedeonderzoek
is deze ontwikkeling ook aanwezig. Armoede verschuift van een absoluut, objectief en materieel
verschijnsel naar een relatief. (inter-)subjectief en immaterieel verschijnsel. We zien dit terug in het
ontstaan en gebruik van begrippen als relatieve armoede en sociale minima. Typerend voor de relatieve
armoede is volgens Engbersen (in: Van Loo, 1992): "De structurele uitsluiting van rrzensen van
dominarzte instituties van de samenleving (arbeid, onderwbs, de beer van de vrbe tbd) die gepaard gaat
met een permanente afhankelbkheid van de overheid Armoede is volgens deze visie in onze Westerse
samenleving niet uitsluitend te meten via materiële indicatoren. Volgens Engbersen (in: Van Loo,
1992), is een laag inkomen wel een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor armoede.
Er zijn ook andere aspecten van belang. Armoede is een meervoudige deprivatie, een opeenstapeling
van ellende. Wie op een aantal dimensies (het hebben van een bijstandsuitkering, schulden, geen werk,
geen toekomstperspectief, lage of geen scholing, een slechte gezondheid, geen ondersteunend sociaal
netwerk) laag scoort, verkeert in een situatie van armoede (Van Loo, 1992).
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De belangrijkste kenmerken van relatieve armoede zijn volgens Van Loo (1992) de volgende:
1. Het hebben van weinig geld. De helft van de minima heeft schulden. Het dagelijks leven wordt
beheerst door een tekort aan geld. (Engbersen et al., 1987);
2. Het verkeren in een sociaal isolement. Het verlies van werk en de krappe financiële situatie leiden tot
een beperkt sociaal netwerk. Er wordt bezuinigd op sociale activiteiten, op de krant en de telefoon;
3. Het hebben van weinig profijt van overheidsvoorzieningen zoals het onderwijs. Dit leidt tot een
gebrekkige scholing en daardoor tot een instabiele positie op de arbeidsmarkt;
4. De permanente afhankelijkheid van de staat. Dit leidt tot een verregaande bemoeienis van de overheid
in het privé-leven;

5. Het wonen in een achterstandsbuurt. In de oude wijken van de grote steden concentreren zich nieuwe
armen. In die wijken treedt een opeenstapeling van problemen op: langdurige werkloosheid,
permanente bij standsafhankelijkheid, criminaliteit, slechte huisvesting, een verpauperde
woonomgeving en een concentratie van allochtonen die langdurig van een uitkering moeten
rondkomen;

6. Het ontstaan van een cultuur van armoede. De belangrijkste kenmerken zijn het gebrek aan deelname
aan het maatschappelijk leven, verpaupering van de woonomgeving, het uiteenvallen van familiaire
verbanden en gevoelens van afhankelijkheid en fatalisme. Ook kenmerken als aard van de arbeid,
soort beroep, gezins- en persoonlijke relaties, integratie, maatschappelijke betrokkenheid en
waardenoriëntaties worden genoemd.

Armoede als proces

2.4

Armoede is ook te beschrijven als een dynamisch proces. Dit proces kent drie aspecten, die in schema
2.1 zijn weergegeven. Mensen kunnen door verschillende oorzaken in armoede geraken. Zij kunnen
opgroeien in een achterstandswijk of een cultuur van armoede die van generatie op generatie overgaat.
Daarnaast hebben mensen niet de beschikking over dezelfde middelen. Sommigen hebben reserves achter
de hand of sociale netwerken waarop een beroep gedaan kan worden. Daarnaast kumren scholing, kennis
en vaardigheden sterk uiteenlopen. Armoede kan evenwel ook het resultaat zijn van een specifieke
gebeurtenis zoals ontslag, echtscheiding of ziekte (SCP, 1997).

Schema 2.1 Dynanriscli proces van armoede

OORZAAK -----.---> ARMOEDESITUATIE

-------->

GEVOLG

Kijken we naar de arrnoedesituatie dan is armoede in de meeste gevallen een financieel probleem. Dit
betekent dat er sprake is van een gebrek aan noodzakelijk geachte middelen om in het bestaan te kunnen
voorzien of een situatie waarin geen levensstandaard gerealiseerd kan worden die in de samenleving als
noodzakelijk wordt geacht. Geldgebrek is de belangrijkste voorwaarde voor armoede. Daarnaast kan door
een sociaal isolement ook immateriële armoede ontstaan. Deze vorm van armoede kan samenhangen met
financiële armoede maar deze samenhang is niet strikt noodzakelijk. Voor individuen kunnen de gevolgen
van armoede zeer divers' zijn. Niet alle arinen raken bijvoorbeeld in een sociaal isolement, hebben een
uitkering of moeten schulden maken. Dit heeft onder andere te maken met duur van de arrnoedesituatie.

1

Ook Engbersen geeft aan dat de gevolgen van armoede divers zijn. Hij stelt dat de volgende kenmerken
van belang zijn: sociaal isolement. (on)gezondheid, (on)welzijn, langdurige schulden, schuldsanering,
huisuitzetting, achterstand energie en huur, beslaglegging, niet beschikken over algemeen gangbare
artikelen. terwijl men dat wel zou willen, dakloosheid, zwerfgedrag, criminaliteit.
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Engbersen et al. (1996) onderscheiden drie vormen van armoede als op de tijdsdimensie wordt gelet.
- Permanente armoede: het inkomen bevindt zich zonder onderbreking, meerdere jaren achtereen onder
de armoedegrens;

- Pendelarmoedez

het inkomen komt regelmatig onder de armoedegrens, maar er zijn ook
onderbrekingen;
- Incidentele armoede: het inkomen zakt eenmalig onder het sociaalminimum, maar er is geen sprake
van permanente of pendelarmoede.
De gevolgen van deze drie vormen van armoede kunnen sterk versschillen. We veronderstellen dat
bijvoorbeeld de gevolgen van permanente armoede van geheel andere aard zijn dan die van pendel- of
incidentele armoede. Van Ophem (1988) geeft bijvoorbeeld aan dat mensen zo lang mogelijk hun
levensstijl proberen te behouden. Aanpassingen vinden vertraagd plaats. Tijdens de aanpassingsperiode
kan er sprake zijn van incidentele armoede. Deze incidentele armoede leidt niet tot een sociaal isolement.
Dit kan wel het geval zijn bij langdurige of permanente armoede.
De gevolgen van absolute armoede zijn anders dan van relatieve armoede. Er heeft door de vestiging van
de verzorgingsstaat een verschuiving plaatsgevonden van absolute tekorten naar relatieve tekorten. Dit
wil niet zeggen dat de huidige armen een homogene groep vormen.

2.5

Armoede bij agrarische gezinsbedrijven

De arrnoedesituatie wordt in de meeste studies vastgesteld aan de hand van het besteedbaar inkomen. De
bepaling van het besteedbaar inkomen van agrarische gezinnen is lastig omdat met veel factoren (winst,
afschrijving, vermogen. andere inkomsten et cetera) rekening moet worden gehouden. Dit inkomen kan
niet zoals bij werknemers in loondienst worden bepaald aan de hand van een maandelijkse
loonspecificatie.
Ook zijn gezin en bedrijfbij agrariërs nauw niet elkaar verweven. Deze verwevenheid heeft consequenties
voor de inkomensgegevens. Elhorst (1990) spreekt van een consumptiehuishouding en een
productiehuishouding die niet van elkaar te scheiden zijn. Het gezin levert een belangrijk aandeel in de
arbeid en het kapitaal dat binnen het bedrijf nodig is. Anderzijds is het gezin voor het levensonderhoud
volledig of voor een aanzienlijk deel aangewezen op het inkomen uit het eigen bedrijf. Maar ook in
financieel opzicht wordt veelal geen afzonderlijke boekhouding voor bedrijfs- en privé-doeleinden
bij gehouden. in het algemeen wordt aangenomen dat wanneer het goed gaat met het bedrijf het gezin er
ook wel bij vaart. Het gelijkstellen van de financiële positie van het gezin aan die van het bedrijf kan
echter een vertekend beeld opleveren. Elhorst (1990) geeft bijvoorbeeld aan dat de gezinshuishouding
en de bedrijfshuishouding zo sterk met elkaar verenigd zijn dat gezins- en bedrijfsbelangen elkaar
beïnvloeden en elkaar tot op zekere hoogte beperkingen zullen opleggen. Prins en Strijker (1994) zeggen
hierover dat het agrarische gezin kan besluiten tot inkrimpen van investeringen of aanwenden van
besparingen voor privé-gebruik teneinde een aanvaardbaar niveau van het besteedbaar inkomen te
bereiken. De continuïteit van het bedrijf kan hierdoor in het gedrang komen en daarmee het toekomstig
inkomen. Deze continuïteitsgedachte is van belang bij de definiëring van armoede op agrarische
gezinsbedrijven.
Vaak wordt aangevoerd dat agrariërs met een aanzienlijk eigen vermogen in het bedrijf niet als armen
kunnen worden aangemerkt. We merken hierbij op dat deze financiële middelen niet beschikbaar zijn
voor het gezin voor levensonderhoud. Zij liggen vast in roerende en onroerende zaken en zijn
noodzakelijk voor het verwerven van een inkomen, ook in de toekomst. Indien men deze middelen gaat
aanwenden voor privé-gebruik dan wordt ingeteerd op het bedrijf en ontstaat een neerwaartse spiraal.
Voor oudere ondernemers die bijvoorbeeld geen opvolger hebben of die om een andere reden met het
bedrijf willen stoppen, geldt dat zij wel gebruik kunnen maken van het eigen kapitaal dat in de
onderneming aanwezig is als aanvulling op het inkomen. Zo kan bijvoorbeeld de grond of het
melkquotum verkocht worden.
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Daarnaast geven de Bont en van Everdingen (1998) het volgende aan: "Voor de bedrbven met oudere
ondernemers zonder opvolger kan gelden dat dejaarlbks vrbkomende afschrbvingen niet behoeven te
worden gereserveerd voor nieuwe investeringen. " De continuïteits-gedachte speelt een essentiële rol. Er
is derhalve een verschil aanwezig tussen agrarische gezinsbedrijven die het vermogen niet kunnen
aanspreken in verband met de continuïteit en agrarische gezinsbedrijven die dit in aanleg wel kunnen
doen, omdat men voornemens is in de (nabije) toekomst te stoppen met het bedrij f.
Voor de bepaling van de financiële bedrij fssituatie staat een aantal economische indicatoren ter
beschikking zoals solvabiliteit, liquiditeit, winst, besparingen, investeringen en rentabiliteit. De
bedrijfsresultaten kunnen van jaar tot jaar sterk wisselen door bijvoorbeeld fluctuaties op de markt. ln het
algemeen kan worden gezegd dat voor een beoordeling van de financiële bedrij fssituatie de gemiddelde
winst over een aantal jaren een beter en een genuanceerder beeld geeft (van Everdingen et al., 1999).

De winst is ook een belangrijke indicator voor het besteedbare gezinsinkomen. Het is echter een indicator
omdat de ondernemer uiteraard zelf kan bepalen of de winst wordt gebruikt voor privé- of
bedrij fsuitgaven. Schmitt (1992) geeft aan dat de hoogte van het gezinsinkomen uit het bedrijf nogal eens
onderschat wordt doordat productie voor eigen gebruik, vrije tijd en vooral niet-agrarische inkomsten
buiten beschouwing worden gelaten. Daamaast kunnen nevenactiviteiten op het bedrijf worden ontplooid
die tot een verhoging van het gezinsinkomen kunnen leiden. Van Everdingen et al. (1999) geven aan dat
het inkomen van buiten het bedrijf op de land- en tuinbouwbedrijven in de loop van de tijd sterk is
toegenomen. In de eerste helft van de jaren tachtig lag dit inkomen gemiddeld op 14.000 gulden, in begin
jaren negentig is dit opgelopen naar 24.000 gulden. Naast deze neveninkomsten uit activiteiten op het
bedrijf of het werken in loondienst, zijn er ook andere inkomstenbronnen zoals uitkeringen, erfenissen,
verkoop van bedrij fsactiva, zwarte bijverdiensten en productie voor eigen gebruik. Met uitzondering van
de sociale uitkeringen hebben deze inkomensbronnen veelal een incidenteel karakter.
Van Zwieten (1994) geeft een opsomming van achterliggende oorzaken van het ontstaan van sociaaleconomische en -psychische problemen in de landbouw. Zij maakt onder andere een onderscheid in:
bedrijfs-, persoons- en gezinsgebonden factoren. Armoede kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een
onverwachte gebeurtenis, zoals ziekte van het bedrijfshoofd of een niisoogst. Everaet (1972) wijst erop
dat de bedrij fsgrootte (weinig sbe's) en het contact niet andere boeren (weinig contact) ook een indicatie
voor armoede kunnen vormen. In veel gevallen gaat het om een combinatie van factoren. Elhorst (1990)
geeft aan dat in het algemeen inkomensverschillen in de landbouw door de volgende factoren veroorzaakt
worden: de prijzen van producten en productiemiddelen, de samenstelling van de productie, de grootte
van het bedrij fQ de inrichting van het productieproces, de wijze van bedrijfsfinanciering. de
ondernemerskwaliteiten en toevalsfactoren.
Uit een recent Belgisch onderzoek (Marx, 1999) worden vier risicogroepen met betrekking tot armoede
in de landbouw genoemd. Deze zijn:
Bedrijven met een hoge leninglast. In een onzekere markt riskeren zij failliet te gaan;
1.
Middenbedrij ven die arm leven om te kunnen investeren. Dit is geen probleem als het niet te lang
2.
duurt en verder alles naar wens verloopt;
3.
Kleine bedrijven waar het gezin geen andere bron van inkomsten heeft;
4.
Oudere kleine boeren wiens bedrijf uiteindelijk niet veel waard blijkt te zijn en die het moeten doen
met een pensioentje.
De gevolgen van armoede kunnen van gezin tot gezin verschillen. Gezinnen hanteren uiteenlopende
overlevingsstrategieën om het hoofd boven water te houden. Deze overlevingsstrategieën vinden zowel
op bedrij fs- als op gezinsniveau plaats.
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Goossens et al. (1987) hebben een algemeen huishoudkundig model ontwikkeld waarbinnen
overlevingstrategieën worden aangegeven. Dit model is in het algemeen ook geldig voor agrarische
gezinnen. In schema 2.2 is een vereenvoudigde vorm van dit model opgenomen.

Schema 2.2: Huishoudelijke strategieën om rond te komen

1 Activiteiten, gericht op verhoging van het inkomen dat het huishouden ter beschikking staat:
- die het huishouden zelf ontwikkelt;

2

- waarbij een beroep wordt gedaan op het formele netwerk;
- waarbij een beroep wordt gedaan op het informele netwerk.
Activiteiten, gericht op het beperken van bestedingen aan goederen en diensten:
2.1
Ten behoeve van het wonen, de voeding, de kleding en persoonlijke verzorging:

j

- die het huishouden zelf ontwikkelt;

j
|
1

- waarbij een beroep wordt gedaan op het formele netwerk;
- waarbij een beroep wordt gedaan op het informele netwerk.
Ten behoeve van maatschappelijke participatie, recreatie en ontplooiing:

2.2

- die het huishouden zelf ontwikkelt;

- waarbij een beroep wordt gedaan op het formele netwerk;
- waarbij een beroep wordt gedaan op het informele netwerk.
Bron: Goossens en de Vos (1987)

Uit een onderzoek naar de huishoudens van minima (Goossens et al, 1990) blijkt dat er aanzienlijke
verschillen aanwezig zijn in de strategieën die huishoudens volgen. Zo blijken bijvoorbeeld arme
gezinnen voor hun inkomensvorming in belangrijke mate een beroep te doen op formele instanties als de
Sociale Dienst en de oudere alleenstaanden dit niet te doen. Agrarische gezinnen kennen naast deze
algemene overlevingsstrategieën ook eigen specifieke strategieën. We geven hiervan op basis van de
literatuur enkele voorbeelden.
Spierings (1991) heeft onderzoek gedaan naar deeltijdlandbouw. Hij laat zien dat bij ongeveer de helft
van de deeltijdagrariërs die hij heeft onderzocht, financiële overwegingen de reden voor deeltijdlandbouw
zijn geweest. In 28% van de gevallen is dit het gevolg geweest van toevallige omstandigheden. De
overige redenen waren van persoonlijke aard. De auteur geeft aan dat ook factoren als bestaanszekerheid,
sociale verzekering en beschikbare arbeidstijd een rol spelen. Dit sluit aan bij gegevens van de OECD,
zoals blijkt uit het volgende citaat: "Op veel bedrbven vertoont het agrarisch inkomen vaak grote
schommelingen. Deze situatie kan leiden tot problemen ten aanzien van het levensonderhoud. Ook
teruglopende inkomsten kunnen ertoe hebben geleid, dat aanvankelbkfitlltime agrariërs genoodzaakt
waren uit te zien naar een andere baan met eerz vast inkomen (OECD, 1978:14).
In het rapport van Hendriksen en Klaver (1996) wordt een beeld geschetst van nevenactiviteiten die door
vrouwen worden opgezet. Hoewel dit niet exact wordt aangegeven blijkt hier wel uit dat financiële
redenen één van de motieven vormen om een nevenactiviteit te starten. De Zelfhulporganisatie van
Bedrijfsbeëindigers (ZOB) (mondeling interview, 1998) geeft echter aan dat het aantal gezinnen dat
nevenactiviteiten opzet om als agrariër te kunnen overleven, sterk overschat wordt. De meeste gezinnen
hebben niet de tijd of het geld om de hiervoor noodzakelijke investeringen te doen. Uit het gesprek met
de ZOB is naar voren gekomen dat ondememers er in eerste instantie alles aan doen om het bedrijf veelal
met leningen, er weer bovenop te krijgen. Men teert in op eigen vermogen, leeft zo zuinig mogelijk en
maakt lange werkdagen.

15

Een ander gevolg van armoede, dat niet specifiek is voor agrarische gezinsbedrijven, maar daar wel
aanwezig is, is het ontstaan van psychosociale problemen. Deze problemen kunnen niet los gezien worden
van de sociaal-economische context. Van Zwieten (1994) geeft aan dat de ontwikkelingen in de landbouw
tot een aantal ongewenste omstandigheden hebben geleid zoals: vroegtijdige en gedwongen
bedrij fsbeëindiging, afgebroken bedrijfsovemames, onvoldoende inkomensvorming en verslechterende
rentabiliteit. Volgens van Zwieten scoren financiële en inkomensproblemen hoog bij het ontstaan van
psychosociale problemen. Ook de hoeveelheid werk die wordt verricht en de lange dagen en werkweken
die nodig zijn om een voldoende inkomen te behalen dragen in belangrijke mate bij aan de problematiek.
Mede op grond van deze voorbeelden en de genoemde literatuur kunnen we het armoedeproces bij
agrarische gezinsbedrijven schematisch nader invullen met enkele voorbeelden.

Schema 2.3 Dynamisch proces van armoede bij agrariërs

ARMOEDESITUATIE VAN ---------->
OORZAAK ---------->
AGRARISCHE GEZINSBEDRIJVEN

I

GEVOLG

Structurele kenmerken
Bedrij fsgrootte
Bedrijfstype

Armoedekenmerken
Laag gezinsinkomen
Slechte bedrijfsresultaten

Overlevinsstrateieën
Lange werktijden
Nevenactiviteiten

Opleiding

Geen reserves

Werk buitenshuis

Bedrijfsmanagement

Schulden

Verkoop aan huis
Bezuinigen
Ontsparen

Secifieke ebeurtenissen
Onvoorziene bedrij fstegenvallers
Ziekte

Problemen
Psychosociale problemen

Verweduwing/ echtscheiding

Sociaal isolement

Tegenvallende oogsten of productie

Staatsafhankelijkheid

Omevinrsinvloeden
Macro-ontwikkelingen
Economische- en marktontwikkelingen
Wettelike regelin ren

2.6

Conclusies

Uit de literatuur blijkt dat relatieve armoede meer is dan alleen een gebrek aan geld, maar het gebrek aan
geld speelt wel de centrale rol. We kunnen vaststellen dat armoede via twee invalshoeken in beeld
gebracht kan worden: via het inkomen en via uiterlijke kenmerken. Aan de hoogte van het inkomen kan
worden vastgesteld of iemand onder de armoedegrens verkeert. Bij het bepalen van armoede aan de hand
van uiterlijke kenmerken. wordt ervan uitgegaan dat armen een aantal overeenkomsten vertonen
(specifiek consumptief gedrag, ongezonde leefsituatie, sociaal isolement). Deze kenmerken komen bij
hen meer voor dan bij anderen in de samenleving.
Ook wordt onderscheid gemaakt in subjectieve en objectieve armoede. Bij de subjectieve methode wordt
aan de betrokkenen gevraagd om hun situatie zelf te beoordelen. Bij de objectieve methode stellen
deskundigen de armoedegrens vast. Het is duide1i_jk dat ten aanzien van de armoedegrens sprake is van
een keuze.
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Op basis van de literatuurstudie kunnen we concluderen dat aan de operationele definitie van objectieve
armoede een drietal dimensies onderscheiden kan worden. Deze hebben betrekking op:
- Het perspectief: absolute versus relatieve armoede en objectieve versus subjectieve armoede;
- De amioedeindicator: het inkomen en of andere specifieke kenmerken waarvan een relatie met
armoede verondersteld kan worden en waaraan armoede wordt afgelezen;
De
hoogte van de armoedegrens (hoogte van de armoedeindicator): deze bepaalt of iemand tot de
‘armen’ gerekend kan worden.
Bij agrarische gezinsbedrijven is het gezinsinkomen in belangrijke mate afhankelijk van het
bedrijfsresultaat. In eerste instantie zouden we kunnen zeggen dat er een verband is tussen de
bedrijfsresultaten en armoede. Dit verband wordt afgezwakt doordat gezinnen andere inkornensbronrien
zoals bijvoorbeeld het inkomen uit loondienst ter beschikking hebben, waamiee het inkomen wordt
aangevuld.
Reserves en het eigen vermogen spelen een rol bij de vraag of een agrarisch gezin arm is. Hierbij moet
een onderscheid wordt gemaakt tussen agrarische gezinsbedrijven die hun bedrijf willen voortzetten (of`
in de toekomst willen overdragen of verkopen) en agrarische gezinsbedrijven die hun bedrijf binnen
afzienbare tijd willen beëindigen (zonder overdracht of verkoop). Deze laatste gezinsbedrijven kunnen
voor een deel interen op het eigen vermogen en hun inkomen aanwllen met de af`schrijving die ieder jaar
vrij komt. Er hoeft immers niet meer in het bedrijf te worden geïnvesteerd. Dit betekent niet dat bij deze
bedrijven geen reserveringen meer plaats vinden. Ook degenen die een bedrijf beëindigen zullen moeten
reserveren voor de ‘oude dag’. Voor de andere bedrijven geldt dat de continuïteit van het bedrijf`
gewaarborgd moet blijven. Het eigen vermogen is nodig om een inkomen te realiseren en ligt bij deze
bedrijven vast in activa. Het kan niet voor consumptie worden aangewend. Het eigen vermogen mag bij
deze bedrijven dan ook niet worden meegenomen bij de vaststelling van arinoede.
De duur van armoede beïnvloedt de leefsituatie. Bij agrarische gezinsbedrijven kan het inkomen sterk
wisselen door seizoeninvloeden of ontwikkelingen op de markt. Berekeningen over meerdere jaren
leveren een realistisch beeld op van het gemiddelde inkomen. Een ontwikkeling in de tijd is ook van
belang om incidentele en pendelarinoede in beeld te brengen (van Everdingen et al., 1999). De duur van
de werkweek kan een indicatie zijn voor armoede bij agrarische gezinsbedrijven. Wij wijzen erop dat voor
het verkrijgen van een redelijk inkomen soms een werkweek van meer dan 60 uur nodig is. Dit betekent
ook dat armoede in relatieve zin opgevat moet worden. Een van de aanknopingspunten hiervoor zou het
uurloon kunnen zijn dat binnen de agrarische sector verkregen wordt.
Armoede is zowel een materieel als een immaterieel verschijnsel. De gevolgen van armoede kunnen
aanzienlijke consequenties hebben voor de betrokkenen. We hebben gewezen op de psychosociale
problemen (gezondheid/ stress) waarin agrarische gezinnen terecht kunnen komen. Bij agrarische
gezinsbedrijven kunnen bedrijfs-, persoons- en gezinsgebonden factoren een rol spelen bij de oorzaken
van armoede. Juist de combinatie van deze factoren is specifiek voor armoede bij agrarische
gezinsbedrijven.
Agrarische gezinsbedrijven kunnen verschillende overlevingsstrategieën hanteren. De mogelijkheden die
men hiertoe heeft zijn afhankelijk van een factor als het 'human capital' (scholing, ervaring), maar ook
van beschikbare tijd, leeftijd, middelen en geld. Dit betekent dat lang niet alle agrarische gezinsbedrijven
nevenactiviteiten kunnen opzetten (gebrek aan geld) of in loondienst kunnen werken (gebrek aan
scholing). Daamaast speelt de aard van het bedrijf een rol. Goossens et al. (1990) wijzen erop dat de
levensstijl van invloed is op de inkomensbehoefte en het rondkomen. Door zuinig te leven is een laag
inkomen soms voldoende. Voor sommige agrarische gezinsbedrijven kan dit bijvoorbeeld betekenen dat
gebruik gemaakt wordt van het eigen product (eieren, groente, vlees, fruit) om de inkomensbehoefte te
verminderen.
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HOOFDSTUK 3

DE ONDERZOEKSMETHODIEK

V
3.1

Inleiding

Y

·

‘

In dit hoofdstuk komt de onderzoeksmethodiek aan de orde. Het onderzoek is gebaseerd op een schriftelijke
vragenlijst die vooraf bij 21 gezinsbedrijven is getest. Op basis van deze proefinterviews is de definitieve
vragenlijst geconstrueerd. In paragraaf 3.2 gaan we kort in op de proefinterviews. ln paragraaf 3.3 wordt een
afbakening gegeven van de onderzoekspopulatie, de agrarische gezinsbedrijven. Uit de onderzoekspopulatie
is een steekproef van 3.000 agrarische gezinsbedrijven getrokken waarnaar vervolgens een enquête is
verstuurd. In paragraaf 3.4 wordt de opzet van de steekproef behandeld en wordt de respons op de
schriftelijke enquête bezien. In paragraaf 3.5 wordt een beschrijving gegeven aan de hand van enkele
sociaaldemografische variabelen van de uiteindelijke steekproefpopulatie, de respondentengroep. In de
laatste paragraaf (3.6) worden conclusies getrokken.

3.2

Proefinterviews

Dit onderzoek naar de beleving van annoede in agrarische gezinsbedrijven, is een kwantitatief onderzoek.
De gegevens zijn verzameld via een schriftelijke vragenlijst. De vragenlijst is in eerste instantie voorgelegd
aan de leden van de begeleidingscommissie. Hun belangrijkste op- en aanmerkingen zijn in de vragenlijst
verwerkt. Daamaast is de vragenlijst getest aan de hand van mondelinge interviews. Eind mei 1999 zijn er
door drie interviewers 28 gezinsbedrij ven benaderd om mee te werken aan de proefinterviews. Om
praktische redenen, kosten en bereikbaarheid, zijn er 18 respondenten in de Betuwe, ruwweg aan te duiden
als het gebied tussen Bemmel en Lienden, benaderd. De adressen in dit gebied zijn verkregen van een
informante, werkzaam binnen de agrarische sector en woonachtig in de Betuwe. Hier zijn er in totaal 11
geslaagde interviews bij agrarische gezinsbedrijven gehouden. Zeven mogelijke respondenten hebben een
interview geweigerd. Hiervoor zijn uiteenlopende redenen opgegeven. Genoemd zijn onder andere "Geen
tijd" en "Onderzoek maakt het er toch niet beter op". De overige 10 adressen zijn over Nederland verspreid.
Acht adressen van deze respondenten zijn door twee leden van de begeleidingscommissie van het onderzoek
naar armoede bij agrarische gezinsbedrijven, verstrekt. Twee respondenten zijn via kennissen van de
onderzoeksleiding benaderd. Door deze specifieke benaderingswijze waren er geen weigeringen. De
belangrijkste bijstellingen ten behoeve van de schriftelijke enquête zijn van technische aard geweest. De
opmaak van de formulieren is ingrijpend gewijzigd. Enkele vragen zijn geschrapt, omdat deze niet goed te
beantwoorden waren. Een aantal open vragen is omgezet in gesloten vragen. Daarnaast bleek het mogelijk
te zijn een beperkt aantal open vragen in de schriftelijke enquête op te nemen.

3 .3

Onderzoekspopulatie

ln deze paragraaf gaan we nader in op de omschrijving van de onderzoekspopulatie. Het onderzoek richt
zich op agrarische gezinsbedrijven. Om tot een afbakening van deze onderzoekspopulatie te komen,
worden de begrippen `agrariërs’ en `gezinsbedrijven’ nader toegelicht.
Agrariërs zijn ondernemers die met hun bedrijf een inkomen in de landbouw verdienen. De agrarische
bedrijven in Nederland worden jaarlijks geregistreerd en vastgelegd in de Landbouwtelling. De
Landbouwtelling is een project van het Ministerie van LNV en het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS). LASER beheert de adresgegevens. De Landbouwtelling biedt een overzicht van bedrijven van
personen (incl. rechtspersonen) die geheel of gedeeltelijk hun bestaan vinden in de landbouw naar
kenmerken als sector, bedrijfsgrootte, regio et cetera.
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Naar sector wordt veelal de volgende indeling gehanteerd: akkerbouw, tuinbouw, blijvende teelt,
graasdieren, hokdieren, gewassencombinaties, veeteeltcombinaties en gewassen en veeteeltcombinaties.
Voor een nadere beschouwing verwijzen we naar de publicatie van het CBS (Landbouwtelling, 1998).
Naast deze sectorale indeling speelt bij de vaststelling van de onderzoekspopulatie ook de aard van het
bedrijf een rol. Spierings (1991) maakt hierbij een onderscheid in:
- Agrarisch georiënteerden: zij die meer dan 60% van de arbeidstijd aan land- of tuinbouwwerkzaamheden besteden;

-

Half-agrarisch georiënteerden: zij die tussen de 40 en 60% aan land- of tuinbouwwerkzaamheden
besteden;

-

Niet agrarisch georiënteerden: zij die minder dan 40% aan land- of tuinbouwwerkzaamheden
besteden.

In de Landbouwtelling wordt geen onderscheid gemaakt in het aantal uren dat op het bedrijf gewerkt
wordt. Om niet-agrarisch georiënteerden (hobbyboeren) van de overige agrariërs te onderscheiden, kan
ook gekeken worden naar de bedrij fsgrootte. Zo geeft het LEI (1995) aan dat bedrijven die kleiner zijn
dan 48 sbe' niet in het Bedrijven-lnformatienet zijn opgenomen omdat hier veelal sprake is van hobbyagrariërs. In dit onderzoek wordt de ondergrens op 24 sbe gelegd omdat ook op de kleinere bedrijven het
inkomen uit de landbouw essentieel kan zijn voor het realiseren van een gezinsinkomen waarvan men ten
minste kan rondkomen. De bedrijven die kleiner zijn dan 24 sbe (de hobbyboeren) vallen buiten de
onderzoekspopulatie.
De Haan en Nooij (1990) achten het kenmerkend voor het gezinsbedrijf dat kapitaal, management en
arbeid in één hand verenigd zijn. Zij trekken de conclusie dat het huidige gezinsbedrijf nauwelijks nog
kan worden getypeerd als een pure aangelegenheid van het gezin. Zwart (1990) laat echter zien dat er nog
wel degelijk sprake is van gezinsbedrijven. Essentieel is hoe het begrip 'gezinsbedrijf gedefinieerd wordt.
Bij Zwart (1990) staat de verstrengeling van gezin en bedrijf centraal. In haar werk bespreekt zij een
vijftal aspecten waarin deze verstrengeling van gezins- en bedrijfsaspecten, tot uitdrukking komt. Deze
zijn de volgende:
1.
Ruimtelike nabiheid: Hoewel er in ruimtelijk opzicht zeker sprake is van een toegenomen
scheiding van de gezins- en de bedrijfssfeer, is er met betrekking tot tal van ruimtelijke aspecten
een zekere mate van verwevenheid blijven bestaan. Wonen en werken vinden bijvoorbeeld nog
steeds in elkaars nabijheid plaats.
2.
Bedrifseiendom: Bij het verwerven van het bedrijf speelt de familie een cruciale rol. Het
eigendom van grond, vee en verdere inventaris wordt in de regel rechtstreeks via de familie
verkregen of de familie voorziet in kapitaal om deze zaken te kunnen aankopen. Ook in de
juridische sfeer (maatschap en huwelijkse voorwaarden) komt de verwevenheid van bedrijf en
gezin naar voren.
3.
Financiële zaken: Het besteedbare inkomen moet verdeeld worden tussen bedrij fs- en
gezinsuitgaven. Zwart (1990) geeft aan dat echtparen in toenemende mate strategieën
ontwikkelen om hierin een scheiding aan te brengen door bijvoorbeeld aparte giro- of
bankrekeningen voor bedrijf en huishouding aan te houden. Het blijkt echter ook dat ziekte en
andere tegenslagen binnen het gezin van grote invloed zijn op de financiële positie en de
voortgang van het bedrijf. Uiteraard is ook een gunstige financiële bedrijfssituatie van invloed
op het besteedbare gezinsinkomen. Het valt op dat in veel bedrijven een gezinsinkomen beneden
het geldende CAO-loon wordt uitgekeerd.

'

Voor een nadere omschrijving van de afkortingen ‘nge’ en
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’sbe’

verwijzen wij naar bijlage l.

Productie en consumtie: Een andere vorm van verwevenheid vormt de betaling in natura.
Gezinnen kunnen gebruik maken van producten van het bedrij f.
Arbeid: Eveneens hebben familie- en gezinsleden zich in steeds meer gevallen uit het bedrijf
teruggetrokken en zijn zij elders arbeid gaan verrichten. Anderzijds zijn echtgenoten sterker aan
het bedrijf gebonden dan vroeger, want anders dan in het verleden, kan nu slechts in geringe mate
een beroep worden gedaan op hulp van anderen Dit betekent dat de arbeid van bedrijfshoofd en
echtgenoot (m/v) op de gezinsbedrijven wel degelijk is toegenomen. Hulp van buiten het gezin
komt vooral van de bedrijfsverzorgingsdienst en de loonwerker.

4.
5.

Voor de selectie van de steekproef is het onmogelijk om op basis van deze sociologische criteria de
onderzoekspopulatie te selecteren. Daarom is er een andere weg gekozen ten aanzien van de begrenzing
van het gezinsbedrijf en is de bedrijfsgrootte als selectiecriterium opgevoerd. Grote bedrijven (>450 sbe)
worden door ons niet tot het gezinsbedrijf gerekend omdat de kans groot is dat het karakter van het
gezinsbedrij fbij deze bedrijven niet aanwezig. Naast de gezinsleden zijn op de grote bedrijven ook veelal
werknemers in loondienst aanwezig. Om deze reden vallen grote bedrijven (> 450 sbe) buiten de
onderzoekspopulatie. Dit betekent dat onderzoekspopulatie bestaat uit alle Nederlandse agrarische
bedrijven die middels de landbouwtelling geregistreerd staan en die een bedrijfsgrootte hebben tussen de
24 sbe en 450 sbe.

3.4.

De opzet van de steekproef en de respons

Uit de onderzoekspopulatie is trapsgewijs de steekproef samengesteld. Allereerst heeft een verdeling naar
bedrij fsgrootte plaatsgevonden. Hiertoe zijn vijf klassen samengesteld. De klassengrenzen naar
bedrij fsgrootte zijn zo opgesteld dat er zich in iedere klasse vrijwel evenveel bedrijven bevinden. Uit iedere
klasse is een proportionele steekproefvan 600 bedrijven getrokken. De steekproef is, door deze wijze van
samenstelling, representatief voor de landelijke populatie wat betreft de bedrijfsgrootte. Dit blijkt uit tabel
3.1 waarin het aantal bedrij ven naar grootte is vermeld.

Tabel 3.1

Aantal agrarische bedrijven naar grootte en de gewenste omvang van de
steekproef en het aantal agrarische bedrijven in Nederland in 1998.

Bedrijfsgrootte (sbc)

24-60
61-120
121-210
211-300
1
301-450
1
N

Aantal bedrijven steekproef (N)

Aantal bedrijven Nederland (N)

tussen de 24 en 450 sbe

tussen de 24 en 450 sbe

(20%)
(20%)
(20%)
(20%)
(20%)

16.783
14.189
18.068
16.474
14.774

(21%)
(18%)
(22%)
(21%)
(18%)

3.000 (100%)

80.561

100%)

600
600
600
600
600

Bron: CBS. Landbouwtelling 1998.

Een tweede kenmerk waamiee bij de steekproeftrekking rekening is gehouden is het bedrijfstype. Er is een
onderverdeling gemaakt naar zes klassen op grond van de volgende indeling: akkerbouwbedrijven,
tuinbouwbedrijven. blijvende teeltbedrijven, graasdierbedrijven, hokdierbedrijven en gecombineerde
agrarische bedrijven. In bijlage ll is een meer uitgebreid overzicht opgenomen waarin inzichtelijk wordt
gemaakt welke bedrijven tot welke sector worden gerekend. Om te zorgen dat alle bedrijfstypen in de
steekproef voldoende vertegenwoordigd zijn, is ervoor gekozen om de 600 bedrijven naar bedrijfsgrootte
evenredig te verdelen over de bedrij fstypen. Dit betekent dat er per bedrijfstype 500 bedrijven zijn
geselecteerd. De gegevens hierover zijn in tabel 3.2 vermeld.
ZO

Tabel 3.2

Aantal agrarische bedrijven naar type en de gewenste omvang van de
respondentengroep en het aantal bedrijven in Nederland in 1998.

Bedrijfstype

Aantal bedrijven steekproef (N)
tussen de 24 en 450 sbe

Aantal bedrijven Nederland (N)
tussen de 24 en 450 sbe

Akkerbouw
Tuinbouw
Blijvende teelt
Graasdier
Hokdier
Combinaties

500
500
500
500
500
500

(16,7%)
(16,7%)
(16,7%_)
(16,7%)
(16,7%)
(16,7%)

10.967
9.185
4.502
38.846
8.242
8.819

(13,6%)
(11,4%)
( 5,6%)
(48,2%)
(10,2%)
(10,9%)

3.000 100%
N
Bron: CBS, Landbouwtelling, 1998.

80.561

100%

A

De steekproef`is niet representatief naar bedrijfstype. Uit de Landbouwtelling 1998 blijkt bijvoorbeeld
dat bijna een derde van alle bedrijven in Nederland bestaat uit graasdierbedrijven (CBS, 1998). De
graasdierbedrijven zijn ondervertegenwoordigd. De andere bedrijven zijn oververtegenwoordigd. De
belangrijkste reden om op deze wijze de steekproef te trekken is dat het onderzoek zich anders te veel zou
richten op de graasdierbedrijven.
In de steekproef zijn in totaal 30 deelpopulaties (bedrijfsgrootte versus bedrij fstype) te onderscheiden. Uit
iedere deelpopulatie is uit de Landbouwtelling 1998 een aselecte steekproef getrokken van 100 bedrijven.
Dit betekent dat de steekproef in totaal uit 30 x 100 = 3.000 Nederlandse agrarische bedrijven bestaat met
een bedrijfsgrootte tussen de 24 en 450 sbe. De steekproef is getrokken uit het bestand de Landbouwtelling
1998 (CBS, 1998). De adresgegevens van de bedrijven in de steekproef zijn aangeleverd door LASER.
Naar deze 3.000 bedrijven zijn enquêtes gestuurd die in eerste instantie een respons van 10 procent (305
enquêtes) heeft opgeleverd. Om deze respons te verhogen zijn vervolgens 1.042 bedrijven uit de nonresponsgroep telefonisch benaderd met de vraag om alsnog de enquête in te vullen. Slechts een deel van deze
gezinsbedrijven is benaderd omdat niet in alle gevallen contact kon worden opgenomen en vanwege de
beschikbare tijd. Het telefonisch contact heeft niet alleen tot gevolgd gehad dat de non-respons lager kwam
te liggen, maar ook dat de non-respons gedeeltelijk in beeld kon worden gebracht. Hieruit bleek dat, naast
weigeringen, ook een belangrijk aantal bedrijven uit de steekproef niet meer bestond of zelfs nooit een
agrarisch bedrijf is geweest (31 procent van de 1.042 bedrijven). De aard van de non-respons is in tabel 3.4
weergegeven. Hieruit blijkt dat ruim 30 procent van de bedrijven geen agrarisch bedrijf (meer) is of een
hobbybedrijf is. Dit betekent dat de basis van de steekproef de Landbouwtelling 1998, kennelijk te kampen
heeft met een omvangrijke vervuiling van het bestand. In het slothoofdstuk gaan we hier nader op in.
Tabel 3.4

De aard van de non-respons bij 1.042 agrarische bedrijven

Aard van de non-res ons

l

Aantal bedri'ven N

Percentage bedriven
1

Gestopt/ hobby/ geen agrarisch bedrijf

317

Geen zin / te veel enquêtes et cetera
Privé-redenen/ te druk

219
74

21,2
7,2

Neemt in overweging mee te doen

431

40,9

1.042

100,0

N

21

30,7
j

Daamaast bleek dat een aanzienlijk deel van de bedrijven uit de steekproef niet voldeed aan de eisen die van
tevoren aan de steekproef waren gesteld. Deze bedrijven waren te klein of te groot om in de steekproef te
worden opgenomen (25 procent van de oorspronkelijke steekproef van 3.000 bedrijven, in totaal 752
bedrijven). Op grond hiervan is besloten om een tweede steekproef te trekken van 700 bedrijven.
Uiteindelijk zijn er 548 (gedeeltelijk ingevulde) enquêtes teruggestuurd, waarvan er 514 bruikbaar bleken
te zijn voor de analyse. De respons van de beide steekproeven is in tabel 3.3 weergegeven.

Tabel 3.3

Het aantal bedrijven in de steekproeven en de respons

Aantal ba<ln`van N
Eerste steekproef

3.000

Bedrijven te klein of te groot
Resterende steekproef
31 procent geen agrarisch bedrijf
(van de resterende 2248 bedrijven)
Restant steekproef

752
2.248
696

Tweede steekproef
Totale steekproef

700
2.252

1.552

548 (24%)
514 23%

Totale respons
Bruikbare en uêtes

3.5

De resondentenaroe

De verdeling naar bedrijfsgrootte (in sbe) en naar bedrijfstype van de bedrijven in de respondentengroep is
in tabel 3.5 weergegeven. Uit deze tabel blijkt dat één categorie, de graasdierbedrijven niet een grootte van
121 tot 210 sbe, in de respondentengroep zwak is vertegenwoordigd en dat de kleinere bedrijven enigszins
oververtegenwoordigd zijn.

Tabel 3.5
Aantal sbe

Aantal en percentage bedrijven in de respondentengroep naar bedrijfstype en bedrijfsgrootte, 1998
Hokdieren

Totaal

Akkerbouw

Blijvende

Combinatie

Graasdieren

Tuinbouw

teelt

24-60
61-120

N
122
91

%
25
18

N
21
14

%
4
3

N
22
18

%
4
4

N
18
14

%
4
3

N
15
12

121-210
211-300
301-450

91
103
90

18
21
18

16
17
17

3
3
3

14
22
17

3
4
3

14
16
13

3
3
3

22
17
18

75
84
19
15
93
17
497* 100 85
N
niet
bekend.
of
bedrijfstype
het
)* Van 17 bedrijven is de bedrijfsgrootte

22

%
3
2
4
3
4
17

N
21
18

4
4

N
25
15

9
13
11

2
3
2

16
18
11

%
5
3
3
4
2

75

15

85

17

%

De gemiddelde leef`tijd van mannen uit de respondentengroep bedraagt 47 jaar, van de vrouwen 45. De
verdeling naar leeftijd en geslacht is in tabel 3.6 weergegeven.

Tabel 3.6

Verdeling naar leeftijd en geslacht van de respondentengroep in procenten

Leefti`d

Mannen

<29
30-49
50-64
65>

T

Vrouwen

4
53
35
8

7
59
30
4

N*
490
455
*) N staat voor totaal aantal respondenten dat de vraag heeft beantwoord

De samenstelling van het huishouden is in tabel 3.7 vermeld. Het merendeel van de agrarische huishoudens
wordt gevormd door (echt)paren met thuiswonende kinderen (gezinnen) en (echt)paren zonder kinderen. ln
de tabel 3.7 zijn geen gegevens opgenomen over uitwonende kinderen. Dit betekent dat bij alle
huishoudenscategorieën uitwonende kinderen lmnnen voorkomen en deze gezinnen dus een eventuele
bedrijfsopvolger kunnen hebben. Ook de samengestelde, meer gecompliceerde huishoudensvonnen zijn niet
in tabel 3.7 opgenomen. Deze komen voor bij 28 huishoudens (ruim 5 procent van het totaal). In de meeste
gevallen (23%) is er sprake van inwonende ouders of inwonende gehuwde kinderen. ln alle gevallen zijn
de anderen familieleden.

Tabel 3.7

Verdeling naar huishoudens van de respondentengroep in procenten

Huishoudenssamenstellin

( Alleenstaanden
1

(Echt)paren
Gezinnen met kinderen

Eenoudergezinnen
N

Percentae

10,6
23,3
64,7

1,4
510

Het opleidingsniveau van de mannen en vrouwen in de onderzoekspopulatie is in tabel 3.8 weergegeven.
Het valt op dat het opleidingsniveau van mannen anders is samengesteld dan het opleidingsniveau van
vrouwen. Bij de mannen is er sprake van een U-curve, indien de twee hoogste en de twee laagste categorieën

worden samen gevoegd.

Tabel 3.8

Opleidingsniveau naar geslacht van de respondentengroep in procenten

O • leidingsniveau

Mannen

Lagere school

Vrouwen

6

7

Lagere beroepsopleiding (0.a. LBO, LAS)

35

31

Middelbaar onderwijs (o.a. MULO, MAVO, HAVO, VWO)
Middelbaar beroepsonderwijs (o.a. MAS, MtuS, MEAO)
Hoger en universitair beroepsonderwijs (o.a. HBO, HAS)

11
39
9

32
20
9

N

496

454

23

In tabel 3.9 is de bedrij fsvonn weergegeven. Uit deze tabel blijkt dat de respondentengroep, wat betreft de
bedrij fsvorm, in belangrijke mate overeenkomt met de landelijke populatie van agrarische bedrijven.

Tabel 3.9

Het percentage gezinnen naar bedrijfsvorm van de respondentengroep en de populatie in Nederland

Bedrifsvorrn

•
Percenta; res ondenten roe

Enkelvoudig bedrijfshoofd
Maatschap mam vrouw
Maatschap ouders/ kinderen

30,5
11,0

Rechtspersoon (V.O.F. etc.)

10,8

Percentae Nederland

46,5

42,7

5,0

Anders
Subtotaal

53,5

57,3
51 1

N

143.482*

Bron: NL: CBS Landbouwtelling 1998
)* Het totaal aantal agrarische bedrijven in 1998 is 104.873. ln de tabel is het aantal bedrijfshoofden vermeld. Dit aantal is hoger
dan het aantal bedrijven omdat bijvoorbeeld twee bedrijfshoofden (man en vrouw) in het bedrijf werkzaam zijn.

3 .6

Conclusies

De onderzoekspopulatie bestaat uit agrarische bedrijven met een grootte tussen de 24 en 450 sbe, die in de
Landbouwtelling 1998 staan geregistreerd. De kleinste en de grootste bedrijven vallen buiten de doelstelling
van het onderzoek. Bij de kleinste bedrijven is er in verreweg de meeste gevallen sprake van hobbyagrariërs. Onder de grootste bedrijven zijn relatief weinig gezinsbedrijven aanwezig en komen. De
landbouwtelling maakt onder andere onderscheid in hokdier-, akkerbouw-, blijvende teelt-, graasdier-,
tuinbouw- en gecombineerde bedrijven. Dit onderscheid is ook bij de samenstelling van de steekproef
gehanteerd.

Uit de onderzoekspopulatie is een steekproef van 3.000 bedrij ven getrokken. Deze steekproef is
representatief voor de bedrij fsgrootte. De steekproef komt voor de bedrij fssectoren niet overeen met de
landelijke verdeling. Om uit alle sectoren voldoende bedrijven in de respondentengroep te verkrijgen. zijn
in de steekproef de graasdierbedrijven ondervertegenwoordigd en de overige sectoren oververtegenwoordigd. Dit kan betekenen dat de uitkomsten van de enquête ten aanzien van sommige vragen een
vertekend beeld kunnen geven. Het blijkt echter dat er bij de meeste vragen geen belangrijke verschillen
naar sector aanwezig zijn.

Onder degenen die de enquête niet hebben teruggestuurd is een telefonische enquête gehouden (ruim 1000
gesprekken) naar de reden hiervan. Bijna een derde gaf te kennen geen agrarisch bedrijf (meer) te hebben
of zelfs nooit agrariër te zijn geweest. Dit betekent dat het aantal agrarische gezinsbedrijven in
werkelijkheid lager is dan in de Landbouwtelling 1998 is weergegeven. Het is van belang dat hiermee bij

de opzet van de jaarlijkse Landbouwtelling rekening gehouden wordt.
De verdeling van het aantal bedrijven in de respondentengroep komt naar bedrijfsgrootte in belangrijke
mate overeen met de verdeling in de onderzoekspopulatie. De kleinste bedrijven zijn iets oververtegenwoordigd. Ook wat betreft het bedrij fstype is er een gelijkmatige verdeling over de sectoren te zien. De
graasdierbedrijven tussen de 121 en 200 sbe zijn ondervertegenwoordigd.
Van de respondentengroep heeft het merendeel een lagere of middelbare opleiding. Het gemiddelde
opleidingsniveau is bij jongere agrariërs aanzienlijk hoger dan bij de oudere agrariërs. Bijna 90% van de
respondenten bevindt zich in de leeftijdsgroep tussen de 30 en 65 jaar. Van de mannen is 8% ouder dan
65 jaar. Van de ouderen heeft 68% een bedrijf dat kleiner is dan 120 sbe, 32% heeft een bedrijf dat groter
is. Gegevens hierover zijn vermeld in bijlage 111.
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HOOFDSTUK 4

4.1

OBJECTIEVE ARIVIOEDE BIJ AGRARISCHE GEZINSBEDRIJVEN

Inleiding

In dit hoofdstuk worden resultaten van de schriftelijke enquête gepresenteerd. In elke paragraaf worden
gegevens weergegeven van de totale groep respondenten. Daamaast worden respondenten met een
inkomen beneden de armoedegrens vergeleken met respondenten met een inkomen boven de
armoedegrens. In paragraaf 4.2 wordt kort ingegaan op de annoedegrens en de wijze waarop de verdeling
in de twee populaties, gezinnen beneden en boven de armoedegrens, tot stand is gekomen. Door deze
groepen met elkaar te vergelijken kan inzicht worden verkregen in de verschillen tussen gezinnen met
een laag inkomen (een inkomen onder de armoedegrens) en gezinnen met een relatief hoog inkomen (een
inkomen boven de armoedegrens). In bijlage IV is vermeld op welke wijze de armoedegrens is berekend.
Deze objectieve armoedegrens wordt ook door het LEI gehanteerd (van Everdingen et al., 1999). De
resultaten van het LEI wijken enigszins af van de resultaten uit dit rapport. De LEI-gegevens zijn
gebaseerd op het Bedrijven-Informatienet van agrarische bedrijven. Dit betekent dat het verslag van het
LEI een uitvoeriger en completer beeld geeft van de financiële situatie bij de agrarische bedrijven in
Nederland.
In dit rapport staan de beleving en de oorzaken van armoede centraal. In paragraaf 4.3 wordt een beeld
gegeven van de tijdsbesteding op agrarische gezinsbedrijven aan werkzaamheden op het agrarische
bedrijf, nevenactiviteiten en werk in loondienst. In paragraaf 4.4 wordt aangegeven hoe gezinnen
het
agrarisch ondernemerschap ervaren, hoe zij tegen de toekomst van het bedrijf aankijken, met welke
knelpunten zij te maken hebben en welke strategieën zij hanteren om de continuïteit van het bedrijf te
waarborgen. Het gaat in deze paragraaf dus om de beleving van het ondernemerschap. In paragraaf 4.5
gaan we in op de financiële gezinssituatie, de beleving ervan en de strategieën die gezinnen hanteren
om
rond te kunnen komen van het gezinsinkomen. In paragraaf 4.6 gaan we in op de beleving van armoede,
in het bijzonder ten aanzien van de psychosociale aspecten, de zorgen waar gezinnen mee te maken
hebben en de hulpverlening. In de laatste paragraaf worden conclusies getrokken.

4.2

Gezinnen beneden en boven de armoedegrens

T

_

·

In bijlage IV is aangegeven op welke wijze de annoedegrens voor agrarische gezinsbedrijven is
berekend.
De amioedegrens (na aftrek van de belastingen) is voor 1997 vastgesteld op f36.513. Dit betekent
dat het
minimaal noodzakelijke inkomen voor een agrarisch gezin f36.513 per jaar bedraagt.
Dit jaarlijkse gezinsinkomen kan volledig afkomstig zijn uit het agrarisch bedrijf. Het LEI
(1999)
definieert het gezinsinkomen uit het bedrijf als: "de beloning die het ondernemersgezin realiseert
voor
de inzet van eigen arbeid, vennogen, management en het dragen van ondernemersrisico."
Bij veel
gezinnen is het jaarlijkse gezinsinkomen samengesteld uit het inkomen uit het bedrijf aangevuld met
een
inkomen uit nevenactiviteiten, een inkomen uit arbeid of inkomsten uit bijvoorbeeld vermogen,
uitkering
of erfenis. Om een goed en representatief beeld te krijgen van de inkomens van agrarische
gezinnen
verwijzen wij naar het rapport ‘Agrarische gezinnen en hun inkomens. Is er sprake van armoede?’
(van
Everdingen et al., 1999).
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Aan de respondenten is de vraag voorgelegd om voor 1997 aan te geven hoeveel de winst uit het agrarisch
bedrijf bedraagt, de winst uit nevenactiviteiten, het inkomen uit loondienst en eventuele andere
inkomsten. Van 365 respondenten zijn hierover gegevens verkregen. Voor deze respondenten is het totale
gezinsinkomen berekend. Vervolgens is een splitsing gemaakt tussen gezinnen met een laag totaal
gezinsinkomen (minder dan f36.513 per jaar) en gezinnen met een hoog totaal gezinsinkomen (meer dan
de tweede groep uit 233
f 36.513 per jaar). De eerste groep bestaat uit 116 respondenten (23%),
gegevens bekend.
complete
financiële
geen
(31%)
zijn
respondenten
161
Van
respondenten (46%).
geweest, is het
zijn
beschikbaar
zouden
gegevens
financiële
respondenten
Wanneer ook van deze 161
ongeveer 33.
namelijk
hoger
is,
armoedegrens
onder
de
waarschijnlijk dat het percentage respondenten

4.3

Tijdsbesteding aan hoofdactiviteit, nevenactiviteit en werk in loondienst

Er zijn aanzienlijke verschillen tussen agrariërs als de tijdbesteding bezien wordt naar hoofdactiviteit,
nevenactiviteit en werk in loondienst. Op basis hiervan is een onderscheid te maken naar drie typen
agrariërs: fulltime agrariërs, parttime agrariërs en hobby-agrariërs. Fulltime agrariërs besteden meer dan
36 uur per week op het bedrijf aan de hoofdactiviteit, parttime agrariërs werken 16 tot 36 uur op het
bedrijf en hobby-agrariërs werken minder dan 16 uur op het bedrijf. In tabel 4 is een overzicht gegeven
van het aantal uren dat mannen en vrouwen besteden aan de hoofdactiviteit op het bedrijf, aan
nevenactiviteiten en aan werk in loondienst. Van de mannen is 73% fulltime agrariër en van de vrouwen
14%. Van de mannen is 17% parttime agrariër, 8% kan worden beschouwd als hobby-agrariër. Het
percentage vrouwen dat parttime op het bedrijf werkt is 34. Van de vrouwen besteedt 39% tussen de 1
en 16 uur aan hoofdactiviteiten op het bedrij f. Van de mannen en vrouwen werkt respectievelijk 2% en
13% helemaal niet op het bedrijf.

Tabel 4.1

Aantal en percentage mannen en vrouwen naar tijdsbesteding in uren per week aan
hoofdactiviteiten

Type agrariër naar tijdsbesteding

0 uur

Mannen
N

%
2

10

Vrouwen*
N
58

%
13

39
180
39
8
1-16 uur
(hobby)
34
151
17
85
(parttime)
17-36 uur
14
65
73
357
(fulltime)
> 36 uur
*) Over het algemeen werken vrouwen minder uren op het bedrijfen besteden zij meer uren aan andere activiteiten waaronder
het huishoudelijk werk. Wanneer zij minder dan 16 uur op het bedrijf meewerken zal dit lang niet altijd een hobbymatig karakter
hebben. De term hobby-agrariër roept hier geen goed beeld op.

We hebben berekend dat mannen aanzienlijk meer uren op het agrarisch bedrijf werken dan vrouwen.
Deze gegevens zijn in tabel 4.2 opgenomen. Door mannen en vrouwen wordt gemiddeld respectievelijk
51 en 20 uur per week op het bedrijf gewerkt. Dit betekent dat het aantal uren dat door beide partners in
het bedrijf gewerkt wordt, in totaal boven de 70 uur kan liggen. Van de respondenten met kinderen boven
de 10 jaar heeft 72% aangegeven dat de kinderen meewerken op het bedrijf, met een gemiddelde van 21
uur per week.
In tabel 4.2 is ook een onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen met een hoog en een laag
inkomen en het aantal uren naar activiteit. Degenen met een laag inkomen werken gemiddeld meer uren
op het bedrijf dan degenen met een hoog inkomen. Voor de mannen is dit verschil niet significant, voor
vrouwen wel. Dit betreft zowel de hoofdactiviteiten als haar werk in loondienst. Voor de mannen is het
verschil in het gemiddeld aantal uren in loondienst significant. Mannen met een hoog inkomen werken
gemiddeld iets meer uren in loondienst.
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Tabel 4.2

Gemiddeld aantal uren per week naar geslacht, inkomen en activiteiten

Totaal gezinsinkomen

Hoofdactiviteit
Aantal uren

N

Nevenactiviteit
Aantal uren

N

Loondienst
Aantal uren

N

Mannen

Laag inkomen

55

1 11

13

31

22

23*

Hoo inkomen
Vrouwen

50

230

15

66

29

106*

Laag inkomen
Hoog inkomen

21**
16**

100
217

8
9

12
32

12**
20**

13
80

T-toets *P$0.1, **P$0.05, ***P$0.00

Bij 71% van de bedrijven zijn geen nevenactiviteiten aanwezig. Respondenten die geen nevenactiviteiten
verrichten en ook niet in loondienst werkzaam zijn (43% van de bedrijven), besteden meer uren per week
op het bedrijf dan de anderen. Voor mannen en vrouwen is deze tijd gemiddeld respectievelijk 61 en 29
uur. Kinderen werken bij deze gezinnen gemiddeld 18 uur per week mee en andere familieleden 14 uur.
Hierover zijn geen gegevens opgenomen in tabelvorm.
Aan de respondenten is vervolgens gevraagd waarom zij geen nevenactiviteiten zijn begonnen. In tabel
4.3 is de reden hiervan gegeven. De belangrijkste reden voor het niet hebben van nevenactiviteiten zijn:
aan’
‘ik wil mij uitsluitend bezighouden met de hoofdactiviteiten’, ‘ik heb hier geen behoefte
en ‘ik kan
dit er niet meer bij hebben! dit zou een te grote druk op het gezin vonnen’. De reden voor het niet hebben
van nevenactiviteiten lopen voor respondenten met een laag en een hoog inkomen nauwelijks uiteen. Wel
wordt er iets vaker door gezinnen met een laag inkomen aangegeven dat dit een te grote druk op het gezin
zou vormen. Voor gezinnen met een laag en een hoog inkomen bedragen deze percentages (tabel 4.3)

respectievelijk 38 en 29. Het verschil is echter niet significant.

Tabel 4.3

Percentage respondenten naar inkomen en reden voor het niet hebben van nevenactiviteiten

Reden

Totaal

Ik heb hier geen behoefte aan
Ik wil mij uitsluitend bezighouden met de hoofdactiviteiten
Ik heb hiervoor geen ruimte! uitbreidingsmogelijkheden
Ik heb hiervoor geen geld financiële mogelijkheden
Ik zou niet weten wat voor activiteiten ik zou moeten verrichten
Ik heb hiervoor geen deskundigheid of vaardigheid
.
Ik kan dit er niet meer bijhebben/
dit zou een te grote druk op het gezin vormen
Ik durf het niet goed aan! het risico is te groot
Ik denk hier nog over

N

Laag
inkomen

Hoog
inkomen

38
49
5
4
8
6
36

32
52
6
2
6
4
38

28
41
3
3
7
4
29

1
12

2
16

1
10

2851

50

195

Chit-toets: *P $0.1, **P $0.05, ***P$0.00

1

De totale groep respondenten is hoger dan de som van de respondenten met een hoog en laag inkomen.
Dit komt omdat 160 respondenten geen volledig beeld van hun inkomen hebben gegeven. Dit verschil
komt in alle tabellen voor, waar een vergelijking met de totale groep respondenten wordt gemaakt.
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Bij 57% van de bedrijven wordt naast het inkomen uit het bedrijf een inkomen uit nevenactiviteiten en/
of werk in loondienst gehaald. Een deel hiervan (17%) heeft alleen een aanvullend inkomen uit
nevenactiviteiten, 27% verkrijgt een aanvullend inkomen door het verrichten van werk in loondienst en
13% van de respondenten heeft zowel een inkomen uit nevenactiviteiten als uit loondienst. Dit betekent
dat op 30% van de bedrijven nevenactiviteiten aanwezig zijn en op 40% van de bedrijven in loondienst
wordt gewerkt. Deze gegevens zijn opgenomen in tabel 4.4. Gezinnen met een hoog inkomen werken
aanzienlijk vaker in loondienst dan gezinnen met een laag inkomen. Wat de nevenactiviteiten betreft is
er geen significant verschil.

Tabel 4.4

Aantal en percentage respondenten naar inkomen en nevenactiviteiten en/ of werk
in loondienst

Nevenactiviteiten
Werk in loondienst***

inkomen

Laa inkomen

Hoo

N

%

N

N

%

145
199

30
40

34
26

71
114

31
50

Totaal

Inkomen

492
N
Chiz-toets: *P $0.1, **P $0.05, ***P$0.00

%
30
23

229

115

Bij 30% van de bedrijven zijn nevenactiviteiten aanwezig. Van de mannen verricht 27% nevenactiviteiten
en van de vrouwen 15%. Indien gekeken wordt naar het aantal uren (tabel 4.5) dat mannen en vrouwen
hieraan besteden, dan zijn de nevenactiviteiten op de meeste bedrijven niet erg omvangrijk. Slechts 9%
van de mannen en 5% van de vrouwen besteedt meer dan twee dagen per week aan deze activiteiten.
Tussen de gezinnen met een hoog en met een laag inkomen zijn hier nauwelijks verschillen te zien.

Tabel 4.5

Aantal en percentage mannen en vrouwen naar tijdsbesteding in uren per week aan
nevenactiviteiten

Type agrariër naar ti_jdsbesteding

0 uur
1-16 uur
17-36 uur
> 36 uur

(hobby)
(parttime)
(fulltime)

Mannen
N

%

Vrouwen
N

%

374

74

441

86

88
27
21

17
5
4

50
16
3

10
4
1

Om nevenactiviteiten te ontplooien, hebben de bedrijven gemiddeld f 97.021 geïnvesteerd. De spreiding
is echter groot, deze loopt van nul tot twee miljoen gulden. Het modale investeringsbedrag is f10.000.
Gezinnen met een laag inkomen investeren in nevenactiviteiten gemiddeld f35.283, gezinnen met een
hoog inkomen f86.l45. Het verschil tussen gezinnen met een hoog en een laag inkomen is echter niet
significant. De nevenactiviteiten die worden opgezet zijn zeer uiteenlopend. Sommige nevenactiviteiten
zijn nauw verwant met de hoofdactiviteit (zoals bijvoorbeeld bij melkveebedrijven een kaasmakerij en
een winkel aan huis), andere activiteiten staan hier los van (bijvoorbeeld een kapsalon aan huis of een
verhuurbedrijf van huifkarren). In bijlage V is een overzicht opgenomen van de nevenactiviteiten die
respondenten verrichten.
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De belangrijkste redenen voor het opzetten van een nevenactiviteit zijn financieel van aard. Dit blijkt uit
de scores op de items: ‘dit was financieel noodzakelijk`, ‘om wat extra geld te hebben`, ‘om niet alleen
afhankelijk te zijn van het bedrijf` en ‘dit was financieel gunstig`. Dit geldt zowel voor mannen als voor
vrouwen. De gegevens hierover zijn in tabel 4.6 vermeld. Tussen gezinnen met een laag en een hoog
inkomen zijn geen significante verschillen naar reden om een nevenactiviteit te beginnen.

Tabel 4.6

Percentage mannen en vrouwen naar reden voor het verrichten van nevenactiviteiten

Reden

Nevenactiviteiten
Man

Dit was financieel noodzakelijk
Bedrijf geschikt maken of houden voor opvolging
Om wat extra geld te hebben
Uit interesse! hebben van een eigen baan
Vanwege meer beschikbare tijd
Uit behoefte aan sociaal contact
Om niet alleen afhankelijk te zijn van bedrijf
Financieel gunstig
Vanwege een andere reden.
N

Vrouw

37
16
38
12
7
9
33
31
24

31
10
44
31
8
17
29
22
19

102

59

Chif-toets: *P $0.1, **P $0.05, ***P$0.00

Bij 40% van de gezinnen heeft de man en! of de vrouw een baan in loondienst. Van de mannen heeft 37%
een baan in loondienst. Voor vrouwen is dit percentage 28. Mannen besteden ook meer uren aan
werkzaamheden buitenshuis dan vrouwen. Gegevens hierover zijn opgenomen in tabel 4.7. Van de
mannen heeft 14 % een fulltime-baan en 22% een parttimebaan. Slechts weinig vrouwen hebben een
fulltime-baan. Van hen werkt maar 2% meer dan 36 uur per week in loondienst en 23% heeft een parttime
baan. Werk in loondienst is voor veel gezinnen een belangrijke inkomstenbron. Op bijna 20% van de
bedrijven is het aantal uren dat de man aan arbeid buitenshuis besteedt zelfs hoger dan het aantal uren dat
hij in het bedrijf steekt. Voor vrouwen ligt dit percentage op 13. In bijlage VI is een overzicht opgenomen
van de werkzaamheden in loondienst die door de respondenten zijn genoemd.

Tabel 4.7

Aantal en percentage mannen en vrouwen naar tijdsbesteding in uren per week aan
werkzaamheden in loondienst

Type agrariër naar tijdsbesteding

1 0 uur
1-16 uur
17-36 uur
> 36 uur

(hobby)
(parttime)
(fulltime

Mamien
N

%

Vrouwen
N

%

326
53

65
10

382
59

75
12

59
72

11
14

57
12

11
2

Werk in loondienst is een geslaagde strategie om een inkomen boven de armoedegrens te realiseren.
Mannen en vrouwen met een laag inkomen werken significant minder uren in loondienst dan degenen met
een hoog inkomen. Het gemiddelde aantal uren dat mannen en vrouwen met een laag inkomen in
loondienst werken is respectievelijk 22 en 12 uur. Voor mannen en vrouwen met een hoog inkomen
liggen deze gemiddeld op respectievelijk 29 en 20 uur. Deze gegevens zijn vermeld in tabel 4.8.
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Tabel 4.8

Percentage mannen en vrouwen in uren per week naar inkomen en werk in loondienst

Aantal uren

Mannen* * *
Laa

0
1-16
17-36
>36
N

80
8
6
1 6
1 16

inkomen

Vrouwen* * *
Laa

Hoo; inkomen

inkomen

89
9
2
1

55
13
19
13

1 16

233

Hoo; inkomen

1

66
12
19
3
233

Chiz-toets: *P $0.1, **P $0.05, ***P$0.00

De belangrijkste redenen die mannen noemen voor het hebben van een baan buitenshuis, zijn: ‘financiële
noodzaak` en ‘om niet alleen afhankelijk te zijn van het bedrijf". Voor vrouwen spelen daamaast ook
sociale motieven een belangrijke rol zoals ‘de behoefte aan sociaal contact’ en ‘om eigen werk te hebben`.
Van de vrouwen die buitenshuis werkt, geeft 30% aan dat dit financieel noodzakelijk is.

Tabel 4.9

Percentage mannen en vrouwen naar reden voor het verrichten van werk in loondienst
Werk in loondienst
Man

Vrouw

Dit was financieel noodzakelijk
Bedrijf geschikt maken of houden voor opvolging
Om wat extra geld te hebben
Uit interesse! hebben van een eigen baan
Vanwege meer beschikbare tijd
Uit behoefte aan sociaal contact
Om niet alleen afhankelijk te zijn van bedrijf
Om eigen werk te hebben
Vanwege een andere reden.

56
9
16
20
6
10
34
10
14

30
3
30
24
12
41
23
38
8

N

127

120

Reden

Chit-toets: *P $0.1, **P $0.05, ***P$0.00

Er is een aantal verschillen te constateren tussen gezinsbedrijven die naast het inkomen uit het bedrijf een
inkomen uit loondienst hebben en bedrijven waar geen inkomen uit loondienst aanwezig is. Op de
kleinere bedrijven wordt significant vaker in loondienst gewerkt dan op de grotere bedrijven. Ook worden
op de kleinere bedrijven significant meer nevenactiviteiten ontplooid dan op de grotere bedrijven. Van
de bedrijven boven de 21 1 sbe heef`t ongeveer tweederde geen inkomen uit loondienst. Voor de bedrijven
onder deze grens ligt het percentage rond de 47. De gegevens hiervan zijn opgenomen in tabel 4.10. Op
deze kleinere bedrijven is 20% parttime-agrariër en 55% fulltime-agrariër. Van de bedrijven boven de
121 sbe is rond de 5% van de parttime-agrariër, en werkt meer dan 90% fulltime op het bedrij f.
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Tabel 4.10

Percentage respondenten naar nevenactiviteiten en werk in loondienst en totaal aantal
respondenten naar bedrijfsgrootte

Bedrijfsgrootte in sbe

% respondenten met
nevenactiviteiten***

28
24-60
61-120
47
25
121-210
211-300
24
300-450
24
T-toets *P$0.1, **P$0.005, ***P$0.00

respondenten
%
loondienst***

in

52
53
30
31
34

Totaal aantal bedrijven

120
90
88
100
85

Het blijkt ook dat jongere boeren significant vaker in loondienst werken dan oudere boeren. Voor
agrariërs die jonger zijn dan 29 jaar, heeft 33% geen inkomen uit loondienst. Bij mannen tussen de 50 en
64 is dit 72%. Van deze oudere respondenten heeft 14% een baan van meer dan 29 uur in loondienst.
Voor de leeftijdsgroep jonger dan 29 en tussen de 30 en 49 liggen deze percentages respectievelijk op 38
en 23. Echtparen zonder kinderen en gezinnen met jonge kinderen hebben iets vaker een baan buitenshuis.
Ook blijkt dat naarmate kinderen ouder worden, de man minder uren werkt op het bedrij f.
Een ander kenmerk dat verschillen laat zien tussen agrariërs met en zonder werk in loondienst, is het
opleidingsniveau. Respondenten met een hogere opleiding zijn vaker hobby- of parttime-agrariër dan
respondenten met een lagere opleiding. Van degenen met een hogere opleiding heeft 47% een baan van
meer dan 29 uur in loondienst, tegenover 14% van degenen met een lagere opleiding. Van de
respondenten met een hogere opleiding werkt 21% niet in loondienst. Dit percentage is voor de
respondenten met een lagere opleiding 76. De verschillen naar opleiding en werken in loondienst tussen
beide groepen zijn in statistisch opzicht significant.
Ten aanzien van de bedrijfssector (zie tabel 4.11) zijn er geen significante verschillen te constateren. Op
de gecombineerde bedrijven komen iets meer parttime en hobbyboeren voor, terwijl tuinders wat vaker
dan gemiddeld een omvangrijke baan in loondienst hebben. Het aantal respondenten dat nevenactiviteiten
heeft opgezet of werkzaamheden in loondienst verricht loopt naar sector bezien niet sterk uiteen. Binnen
vrijwel alle sectoren hebben meer respondenten een aanvullend inkomen uit werk in loondienst dan uit
nevenactiviteiten. Bij respondenten met een akkerbouwbedrijf is dit aantal gelijk. Het percentage
respondenten met nevenactiviteiten loopt uiteen van 21 (gecombineerde bedrijven) tot 37
(Takkerbouwbedrijven). De werkzaamheden in loondienst variëren van 37% (akkerbouw bedrijven) tot
45% (graasdierbedrijven en tuinbouwbedrijven).

Tabel 4.1 1
T
Bedri fssector

Percentage bedrijven naar nevenactiviteiten, werk in loondienst en naar bedrijfssector in 1997
Nevenactiviteiten

Hokdier
31
Akkerbouw
37
Blijvende teelt
32
( Combinatie
21
Graasdier
28
Tuinbouw
27
Chit-toets: *P $0.1, **P $0.05, ***P$0.00

Loondienst
39
37
38
42
45
45

31

Totaal aantal
83
90
71
82
1 74
82

Wanneer we naar de verschillen kijken nissen respondenten met een hoog inkomen en een laag inkomen
blijkt dat de respondenten met een laag inkomen ouder zijn, een lagere opleiding hebben en geen kinderen
of oudere kinderen hebben. Deze verschillen zijn significant. Wat betreft de bedrijfsgrootte en het
bedrijfstype zijn er geen significante verschillen aangetroffen. Deze gegevens zijn niet in tabelvonn
opgenomen.

Aan de respondenten is een vraag voorgelegd over de besluitvorming binnen het gezin en het bedrijf. In
tabel 4.12 is hiervan een overzicht gegeven. De respondenten konden 100 punten verdelen over zichzelf
en hun partner. Het blijkt dat mannen het meest te zeggen hebben over het bedrijf (trekker, grond,
gebouwen) en vrouwen over de huishouding en de kinderen. Uit tabel 4.10 blijkt ook dat de deelname van
vrouwen aan de besluitvonning over het bedrijfniet gering is. Het aandeel van de vrouw varieert van 26%
tot 38%. Ook zien we dat het aandeel van de man in de huishouding niet onderschat mag worden. Dit
aandeel varieert van 33% tot 45%. Dit betekent dat binnen de gezinsbedrijven ten aanzien van een niet
onaanzienlijk aantal respondenten sprake is van gezamenlijkheid.

Tabel 4.12

Aandeel in de besluitvorming volgens de respondenten naar geslacht en item
Vrouw

Man

Item

Aanschaf van een trekker
Aanschaf van een auto
Aankoop van grond
Schoolkeuze van de kinderen
Hoeveelheid huishoudgeld
Uitbreiding van de gebouwen
Aanschaf van een t.v.
N

4.4

73
55
61
44
33
64
45

26
45
38
54
67
36
55

503

465

De beleving van het ondernemerschap

Van de agrarische gezinnen is 23% positief over de toekomst van het bedrij f. Het merendeel maakt zich
hierover (af en toe) zorgen, 16% denkt er zelfs over om met het bedrijf te stoppen. Respondenten met een
laag gezinsinkomen maken zich significant meer zorgen over de toekomst van het bedrijf dan
respondenten met een hoog inkomen. De gegevens hierover zijn in tabel 4.13 vermeld.

Tabel 4.13

Percentage respondenten naar zorgen over de toekomst van het bedrijf

Toekomst van het bedrijf**

Totale
• o • ulatie

Laag
Inkomen

Hoog
inkomen

Ik maak mij geen zorgen over de toekomst van het bedrijf
Ik maak mij af en toe zorgen over de toekomst van het bedrijf
Ik maak mij zorgen over de toekomst van het bedrijf
Ik denk erover om te sto en

23
39
22
16

18
39
27
23

24
44
20
12

Chit-toets: *P $0.1, **P $0.05, ***P$0.00

32

Op de vraag wat de reden is om niet met het bedrijf te stoppen geeft 28% van de respondenten die zich
zorgen maken of erover denken om met het bedrijf te stoppen, aan dat het nog redelijk goed gaat met het
bedrijf of dat zij hopen op betere tijden. Een aanzienlijk percentage respondenten (39%) zegt door te gaan
omdat zij deze wijze van leven en werken verkiezen. De verschillen tussen degenen met een inkomen
onder de armoedegrens en een inkomen daarboven zijn niet significant op twee uitzonderingen na. Een
(zwak) verband kan geconstateerd worden ten aanzien van de items: ik ga er dan financieel gezien sterk
op achteruit en ik zou niet weten wat ik dan moest doen. De respondenten met een laag gezinsinkomen
noemen deze items vaker dan de respondenten met een hoog inkomen. Een en ander blijkt uit het
overzicht dat in tabel 4.14 wordt gegeven

Tabel 4.14

Percentage respondenten naar inkomen en reden om door te gaan met het bedrijf

Reden

T
1
T
1
T

Totale
• o ulatie

Het gaat nog redelijk goed met het bedrijf
Ik zie nog mogelijkheden en hoop op betere tijden
Een van de kinderen wil het bedrijf later graag overnemen
Ik zou niet weten wat ik dan moest doen*
Mijn partner is er nog niet aan toe
Ik ga er dan financieel gezien sterk op achteruit*
Bij verkoop gaat een te groot deel naar de belasting
Ondanks arbeidsongeschiktheid is er geen recht op een uitkering
Ik kom niet in aanmerking voor een bijstandsuitkering
Ik verkies deze wijze van leven en werken.
N

Laag
Inkomen

Hoog
inkomen

28
33
19
13
2
8
15
3
3
39

24
35
20
18
2
12
16
1
4
44

32
38
20
10
3
6
15
3
3
37

407

98

183

Chiz-toets: *P $0.1, **P $0.05, ***P$0.00

Zowel bij gezinnen met een laag inkomen als met een hoog inkomen geeft 20% aan het bedrijf aan te
houden, omdat een van de kinderen het bedrijf graag wil ovememen. Wanneer we de opvolgingssituatie
bezien, zegt 18% van de respondenten dat er een bedrij fsopvolger aanwezig is, 42% weet het nog niet en
40% zegt dat er geen bedrijfsopvolger aanwezig is. De helft (51%)van de respondenten die ouder zijn dan
50 jaar heeft geen bedrij fsopvolger. Van degenen die geen bedrijfsopvolger hebben of het nog niet weten
geeft het merendeel (respectievelijk 60% en 78%) aan dat de reden hiervoor is dat er (nog) geen kinderen
zijn of dat zij nog te jong zijn. Dit is een significant verschil. De gegevens zijn in tabel 4.15 vermeld.

Tabel 4.15

Percentage respondenten met geen of onzekere bedrijfsopvolging naar reden

Reden***

Geen ovol er

Weet het no niet

Er zijn nog geen kinderen of zij zijn nog te jong
Het bedrijf is misschien niet geschikt voor opvolging
Dit ligt financieel gezien moeilijk

60
34
6

78
12
10

N

197

213

V

(

Chi;-toets: *P $0.1, **P $0.05, ***P$0.00
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De respondenten met een laag inkomen geven significant vaker aan dat het bedrijf ongeschikt is voor
ovemame (23%) of dat overname financieel moeilijk ligt (14%). Voor de respondenten met een hoog
inkomen bedragen deze percentages respectievelijk 16 en 5. Er is geen verschil in het aantal respondenten
dat aangeeft wel of geen bedrijfsopvolger te hebben. De gegevens hierover zijn venneld in tabel 4.16a
en 4.16b.

Tabel 4.16a

Percentage respondenten naar inkomen en bedrijfsopvolging

BedriTfsovolin

Totaal

Wel bedrijfsopvolging
Geen bedrijfsopvolging
Weet het nog niet

17
40
43

N

510

Laa inkomen

Hoo inkomen

18
42
40

19
34
47

116

233

Chit-toets: *P $0.1, **P $0.05, ***P$0.00

Tabel 4.16b

Percentage respondenten naar inkomen naar reden van geen of onzekere bedrijfsopvolging
inkomen

Hoo

Reden**

Laa

Er zijn (nog) geen kinderen of zij zijn nog te jong
Het bedrijf is misschien niet geschikt voor opvolging
Dit ligt financieel gezien moeilijk

63
23
14

79
16
5

N

92

187

inkomen

Chit-toets: *P $0.1, **P $0.05, ***P$0.00

Een derde deel van de respondenten heeft aangegeven dat zij met het bedrijf doorgaan, omdat zij nog
mogelijkheden zien voor het bedrijf en ook omdat ze op betere tijden hopen. De afgelopen periode (19951999) hebben agrarische gezinsbedrijven te maken gehad met aanzienlijke veranderingen in de wet- en
regelgeving en met sector- en bedrij fsspecifieke gebeurtenissen. Deze regelgeving en gebeurtenissen
vragen om een voortdurende aanpassing van het bedrijf. Er zijn gezinsbedrijven die deze veranderingen
zonder problemen kunnen doorstaan. Sommige bedrijven hebben echter minder mogelijkheden en
middelen om noodzakelijke aanpassingen door te voeren of ondervinden nadelige financiële
consequenties van bepaalde gebeurtenissen of wet- en regelgeving.
In de enquête is aan de respondenten gevraagd om bij een drieëntvvintigtal problemen aan te geven of men
hiermee te maken heeft gehad en zo ja of het betreffende probleem tot aanzienlijke negatieve financiële
consequenties heeft geleid. De problemen die het meest door de respondenten worden aangegeven,
hebben vooral te maken met het nationale en intemationale overheidsbeleid, maar ook de tegenvallende

prijzen, de sterke prijsschommelingen en de kwaliteitseisen vanuit de sector zijn veelvuldig genoemd.
In tabel 4.17 zi_jn de problemen die het meest genoemd zijn, weergegeven. In de tweede kolom is van de
respondenten die met het probleem te maken hebben gehad, het percentage weergegeven dat hiervan
nadelige financiële consequenties heeft ondervonden. Tussen respondenten met een hoog en een laag
inkomen zijn er geen grote verschillen aan te geven. Deze gegevens zijn daarom niet in tabel 4.17
vemield. Er is een uitzondering. Er is een significant verschil (P< 0,05) ten aanzien van de consequenties
van de kwaliteitseisen uit de sector. Dit probleem wordt door respondenten met een laag gezinsinkomen
vaker genoemd dan door de respondenten met een hoog inkomen.
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Tabel 4.17

Percentage respondenten naar problemen en financiële consequenties

ProblemenHiemree
te
maken ehad
Te lage of tegenvallende prijzen! prijsschommelingen
Eisen vanuit milieuwetgeving
Kwaliteitseiserr vanuit de sector
Liberalisering van de wereldmarkt
Het bedrijfis te klein gebleven
Gestegen kosten van mestafzet
Eisen aan hygiëne (welzijn, groenlabelstallen)
Ziekte van gewas of dieren
Ovennacht (wateroverlast, droogte, materiële schade)
Wegvallen van subsidies
Stijgende grondprijzen
T
Superheffirrg

63
61
33
30
29
24
22
19
19
18
18
15

N

Financiële
conseuenties
65
47
24
59
1 31
66
54
65
62
53
63
42

(

510

Uit tabel 4.17 blijkt dat een aanzienlijk percentage respondenten (29%) heeft aangegeven dat hun bedrijf
te klein is gebleven. Sommige bedrijven kiezen er bewust voor om klein te blijven. Bijna de helft (47%)
van de bedrijven die heeft aangegeven dat het bedrijf te klein is gebleven, wil echter wel uitbreiden maar
geeft aan dat dit moeilijk te realiseren is. Ruim een derde van deel van de respondenten (37%) heeft
aangegeven niet verder te willen uitbreiden. Slechts 5% van de respondenten voelt zich tegen de eigen
wil in gedwongen om uit te breiden. Daarnaast blijkt dat 31% wel wil uitbreiden, maar dat deze
uitbreiding moeilijk te realiseren is. Het valt op dat respondenten met een hoog gezinsinkomen vaker
aangeven dat zij het bedrijf wel verder willen uitbreiden dan gezinnen met een laag inkomen. Het verschil
is echter niet significant. Deze gegevens zijn vermeld in tabel 4.18.

Tabel 4.18

Percentage respondenten naar uitbreiding van het bedrijf

Uitbreiding bedrijf

Totaal

Verder uitbreiden
Verder uitbreiden, maar dit is nroeilijk te realiseren
Niet verder uitbreiden
Niet verder uitbreiden, maar word hiertoe wel gedwongen
N

27
31
37
5
501

Laag
inkomen
T

Hoog
inkomen

23
29
43
4

31
32
31
6

116

231

Chit-toets: *P $0.1, **P $0.05, ***P$0.00

Er is wel een significant verschil tussen de grotere bedrijven (meer dan 211 sbe) en de kleinere bedrijven
te zien. Uit tabel 4.19 blijkt dat de grotere bedrijven vaker verder willen uitbreiden dan de kleinere
bedrijven.
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Tabel 4.19

Percentage respondenten naar bedrijfsgrootte en naar uitbreiding van het bedrijf

Uitbreiding bedrijf`**

24-60
sbe

61-120
sbe

121-210
sbe

211-300
sbe

301-450
sbe

Verder uitbreiden
Verder uitbreiden maar dit is moeilijk te realiseren
Niet verder uitbreiden

19
32
46

16
32
48

31
27
36

3l
34
29

42
30
21

Niet verder uitbreiden, maar ik word hiertoe wel

3

5

7

6

7

120

88

90

103

90

gedwongen
N
Chiz-toets: *P $0.1, **P $0.05, ***P$0.00

Een derde deel van de respondenten heeft aangegeven dat financiële redenen uitbreiding in de weg staan.
Ook het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden is voor bedrijven een knelpunt. De grootste belemmering
die door gezinnen wordt ervaren is echter de wet- en regelgeving van de overheid. Van de respondenten
geeft 45% aan dat wet- en regelgeving van de overheid de uitbreiding van het bedrijf bemoeilijkt.
Gegevens over belemmeringen om uit te kunnen breiden zijn in tabel 4.20 vermeld. Er is vrijwel geen
verschil tussen respondenten met een laag en met een hoog gezinsinkomen in de belemmeringen die zij
bij een uitbreiding van hun bedrijf ervaren. De enige beweegreden die een significant verschil (Chi?-toets:
P $0.05) te zien geeft is de leeftijd. Van de gezinnen met een laag inkomen geeft 21% aan dat men te oud
is om nog veel te veranderen. Bij de respondenten met een hoog inkomen is dit (10%.

Tabel 4.20

Percentage respondenten naar belemmeringen om het bedrijf uit te breiden
Percentage respondenten

Belemmeringen
ofT
weinig uitbreidingsnrogelijkheden
Geen
Het is niet mogelijk om nog meer geld bij te lenen
Andere financiële redenen (grondprijs, irrvesterirrgslasten)
Ik ben te oud om nog veel te kunnen veranderen
De gezondheid laat het niet toe om meer te werken

24
7
26
15
8
5

Ik durf geen grote risico`s (meer) te nemen

10
46
15

Ik kan er niet meer bij lrebberr! te grote belasting
Wet- en regelgeving van de overheid
Ik heb hier geen behoefte aan

510

N

Vrijwel alle bedrijven (83%) hebben de afgelopen 5 jaar investeringen gedaan. De helft van de
respondenten heeft hiervoor een lening bij een bank afgesloten. Een derde deel heeft de investeringen uit
eigen middelen gefinancierd. Van de respondenten heeft 9% aangegeven in het verleden te hoge
investeringen te hebben gedaan. Bij 76% van deze respondenten hebben deze investeringen aanzienlijke
negatieve gevolgen gehad.
In tabel 4.21 zijn maatregelen weergegeven die respondenten vanwege financiële redenen hebben
getroffen. Een kwart van de respondenten heeft aangegeven dat zij vanwege financiële redenen
investeringen die nodig zijn niet doen of uitstellen. Daamaast wordt door 19% van de respondenten
aangegeven dat onderhoud wordt uitgesteld. Uit de tabel blijkt ook dat slechts 2% van de respondenten
is overgestapt naar biologische landbouw. Tussen de respondenten met een hoog en een laag
gezinsinkomen zijn geen significante verschillen aanwezig.
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Tabel 4.21

Percentage respondenten naar maatregelen die vanwege financiële redenen zijn getroffen

Bezuinigingsmaatregel

Totaal

Overgestapt naar andere agrarische producten
Bepaalde producten of dieren afgestoten of ingekrompen
(Deels) overgestapt naar biologische landbouw

Bedrijfsmiddelen verkocht, verhuurd of verleasd
Onderhoud aan gebouwen of erf uitgesteld
Investeringen die nodig zijn worden niet gedaan! uitgesteld
ln het verleden zijn nevenactiviteiten stopgezet
N

Laag inkomen

10
15

7
18

Hoog
inkomen
12
15

2

4

1

9
19
25
6

9
24
26
9

8
19
25
4

508

116

233

Chit-toets: *P $0.1, **P $0.05, ***P$0.00

Ondanks de problemen waar agrarische gezinnen mee te maken hebben waardeert men
gemiddeld
genomen de eigen situatie (inkomen, wijze van leven, vrij ondememerschap etc.) met
een ruime
voldoende, een zeven. Tussen de respondenten met een laag gezinsinkomen en de respondenten
met een
hoog gezinsinkomen is geen verschil te constateren als het gemiddelde cijfer wordt bezien,
maar wel
indien naar lage en hoge cijfers wordt gekeken. Degenen met een laag inkomen geven meer
onvoldoendes
(18%) en zesjes (24%) dan degenen met een hoog gezinsinkomen. Bijna de helft van de
respondenten met
een hoog inkomen (45%) geeft een acht of hoger. Van de respondenten met een laag
inkomen geeft een
derde deel een hoog cijfer. Deze verschillen zijn significant.
Tabel 4.22

Percentage gezinnen naar waardering van de algehele situatie

simarretmraerrri

2
1 1
_-

Totaal

1

miaimcner
Hoo rnrwmenrr

1

1

r

2
1

2
2

( 2
1

4

5

l 7

@1 10

2

16

27

26

4
1

24
14

30
30

22
33

Gemiddeld

K 3

7

5
2
@1
2

7
7

T-toets: *P $0.1, **P $0.05, ***P$0.00

4.5

De financiële situatie

-

·-

_ T

T

.

TT

.

.

T1

.

Aan de respondenten is ook gevraagd om hun inkomen uit het bedrijf met een rapportcijfer
te waarderen.
Gemiddeld waardeert men het inkomen met een vijf. Dit is dus veel lager dan de
waardering die de
respondenten hebben gegeven voor hun algehele sinratie. In tabel 4.23 is de verdeling
van de cijfers over
het inkomen weergegeven. Respondenten met een laag gezinsinkomen waarderen
hun inkomenssituatie
slechter dan respondenten met een hoog inkomen. Dit blijkt uit het aantal onvoldoende
rapportcijfers en
eveneens uit het gemiddelde rapportcijfer. De respondenten met een laag inkomen
geven gemiddeld een
vier voor hun inkomen uit het bedrijf, de respondenten met een hoog inkomen geven
een vijf. Van de
respondenten met een laag inkomen geeft bijna de helft (47%) een vier of lager. Bij
degenen met een
hoog inkomen bedraagt dit 34%. De verschillen zijn significant.
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Tabel 4.23

Percentage respondenten naar waardering van inkomen uit het bedrijf

Inkomenswaarderin

1

Totaal

5

Laa mr<Ome¤t*

5

Hoo inkomen**

4

2

5

10

7

3

4

5

7

12

17

19

14

19

17

22

10

2

12

17

19

16

10

7

5

T-toets: *P $0.1, **P $0.05, ***P$0.00

3

Gemiddeld

1

5

2

4

1

5

-

Het gemiddelde inkomen dat door de respondenten per maand minimaal noodzakelijk geacht wordt om
rond te kunnen komen bedraagt f2.873. De bedragen die respondenten aangeven lopen sterk uiteen: van
f350 per maand tot f 12.000 per maand. Huishoudens die van minder dan f 1.000 per maand kunnen

rondkomen bestaan niet alleen uit alleenstaanden of (echt)paren. De helft van de huishoudens die met

minder dan f1 .000 per maand rondkomen heeft thuiswonende kinderen. In tabel 4.24 is de verdeling van
de respondenten naar noodzakelijk inkomen per maand weergegeven. Tussen de respondenten met een
laag inkomen en een hoog inkomen zijn de verschillen naar noodzakelijk geacht inkomen significant.
Respondenten met een laag gezinsinkomen geven aan met minder te kunnen rondkomen dan respondenten
met een hoog inkomen.

Tabel 4.24

Percentage respondenten naar mininraal noodzakelijk inkomen per maand
Totaal

Inkomen in uldens

Hoo

Laa inkomen***

inkomen***

T
1-1.000
1.001-2.000
2.001-3.000
3.001-4.000
4.001-5.000
>5.000
N

(

8
27
33
18
8
5

19
26
36
12
3
3

4
25
33
21
12
6

330

89

189

Chit-toets: *P $0.1, **P $0.05, ***P$0.00

Aan de respondenten is gevraagd of hun huishouden kan rondkomen. Ruim de helft (54%) van de
respondenten kan rondkomen en 36% kan zelfs makkelijk rondkomen. Daamaast geeft 10% aan niet rond
te kunnen komen. In hoofdstuk vijf gaan we uitvoerig in op de verschillen tussen degenen die niet kunnen
rondkomen en degenen die wel kunnen rondkomen. Wat opvalt is dat sommige respondenten met een
inkomen beneden de armoedegrens aangeven dat zij wel kunnen rondkomen. Ook blijkt dat niet iedereen
met een hoog inkomen kan rondkomen. Wel is er een significant verschil tussen respondenten met een
hoog en een laag inkomen. Respondenten met een laag inkomen geven vaker aan niet te kunnen
rondkomen dan respondenten met een hoog inkomen. De gegevens hierover zijn in tabel 4.25 vermeld.

Tabel 4.25

Percentage respondenten naar de mate van rondkomen van het huishouden

Rondkomen
Ons huishouden kan nrakkelijk rondkomen
Ons huishouden kan rondkomen
Ons huishouden kan niet of nauwelijks rondkomen
N
Chit-toets: *P $0.1, **P $0.05, ***P$0.00

Totaal
36
54
10
464

38

Laa inkomen**
23
61
15
116

Hoo inkomen**
43
49
9
233

Om na te gaan of respondenten bezuinigingsmaatregelen treffen is gevraagd om aan te geven of men
vanwege een financiële reden heeft bezuinigd. Het blijkt dat er vooral wordt bezuinigd op krant!
tijdschrift! en de telefoon. Ook gaat men niet op vakantie. Er wordt ontspaard en respondenten geven aan
betalingen uit te stellen. In tabel 4.26 is hiervan een overzicht gegeven. Uit de vergelijking tussen de
respondenten met een laag inkomen en de respondenten met een hoog inkomen blijkt dat degenen met
lage inkomens significant meer bezuinigen op de krant en dergelijke, wachten met betalingen en op de
boodschappen en verzekeringen bezuinigen.
Tabel 4.26

Percentage respondenten naar bezuinigingsmaatregelen gericht op de huishouding
Totaal

Laag
lHl<Om€H

Hoog
lHk0111€H

19

24**

19**

17
15
14
14
11
6
2

28
20
22**

15
14
12**

24***
16**
7
3

9***
9**
6
2

505

116

233

Bezuiniin smaatregel
Het abonrrernent op krant! tijdschrift! telefoon is opgezegd! gedeeld met een
ander gezin
Het is vorig jaar niet mogelijk geweest om op vakantie te gaan
Privé-eigendommen zijn aangesproken (spaargeld, kostbaarheden)
Op tal van dagelijkse boodschappen wordt bezuinigd
Betalingen worden uitgesteld
Op de arbeidsongeschiktheids-! ziektekostenverzekering wordt bezuinigd
Een lidrnaatsclrap van een club! vereniging van u! uw partner is opgezegd
Een lidrnaatsehap van een club! vereniging van uw kinderen is opgezegd
N
Chiïtoets: *P $0.1. **P $0.05, ***P$0.00

Van de respondenten geeft 1 1% aan dat er bezuinigd wordt op de
arbeidsongeschiktheids- of
ziektekostenverzekering. Respondenten met een laag inkomen doen dit significant vaker dan degenen
met
een hoog inkomen. Indien een gezin volledig tegen arbeidsongeschiktheid verzekerd
is (minimum
inkomen van f36.000 per jaar) dan bedraagt de jaarlijkse premie hiervoor rond de f7.000. De
gezinnen
in de steekproef betalen echter aanzienlijk minder. Gemiddeld betaalt een gezin
f4.91l per jaar aan
premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voor gezinnen met een laag en een hoog
inkomen
liggen deze bedragen op respectievelijk f4.410 en f5.l92. Deze verschillen zijn niet significant.
Op basis
van deze gegevens kan de conclusie worden getrokken dat veel gezinnen onderverzekerd
zijn tegen
arbeidsongeschiktheid.
De ziektekostenpremie bedraagt voor een (echt)paar op jaarbasis ongeveer
f4.800. Voor gezinnen met

kinderen zijn de kosten hoger. Respondenten met een laag en een hoog inkomen
betalen per jaar
respectievelijk f4.343 en f5.l69. Het verschil is niet significant. Voor gezinnen met een
inkomen uit
loondienst liggen de kosten voor een verzekering iets lager. Deze gezinnen geven hier
gemiddeld f4. 177
aan uit.

4.6

Psychosociale problemen en hulpverlening

Het merendeel van de respondenten (60%) maakt zich zorgen over de eigen sinratie. Deze
zorgen komen
onder meer tot uiting in psychosociale problemen. Van de respondenten ervaart 65% van de
mannen en
38% van de vrouwen een grote psychische belasting als gevolg van wet- en regelgeving en 20%
geeft aan
last van stress te hebben. Daamaast voelt 21% van de mannen en 14% van de vrouwen zich
machteloos.
Ook geeft 20% van de mannen en 12% van de vrouwen aan niet te kunnen slapen vanwege
financiële
zorgen.
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Wat betreft het onderscheid tussen gezinnen met een hoog en een laag inkomen zijn er weinig opvallende
verschillen aan te geven. Mannen met een laag gezinsinkomen nemen significant minder deel aan het
sociale dan mannen met een hoog inkomen. Vrouwen met een laag inkomen geven significant vaker aan
dat zij zich machteloos voelen, dan vrouwen met een inkomen boven de armoedegrens (hoog inkomen).

Tabel 4.27

Ps chosociale roblemen bi` mannen en vrouwen in rocenten

Vrouwen

Mannen

problemen

38
15
5

65
22
6

Druk vanuit wet~/ regelgeving
Piekeren over financiële bedrijfssituatie
Grote psychische belasting

Last van stress
Niet slapen van financiële zorgen
Geringe deelname sociaal leven
Machteloos voelen
Financiële zorgen beheersen leven
Kan het bijna niet meer bolwerken
Bijna overspannen (geweest)
Lichamelijke klachten door zorgen
Ik ontloop familie en kennissen
Ik durf niet met anderen over onze situatie te praten

7

8

29
8
21
10
6
2
14
4
13

12
6
14
5
5
2
0
4
9

j

5 10

N

510

Van de respondenten met problemen geeft 70% aan dat zij geen hulp bij anderen hebben gezocht voor
hun psychosociale problemen. In tabel 4.26 zijn gegevens opgenomen over de aard van de hulpverlening.
Van de respondenten die problemen hebben heeft 30% wel hulp gezocht. De meeste van hen raadplegen
de telefonische hulpdienst voor agrariërs. Officiële instanties als de huisarts, de RIAGG en het
maatschappelijk werk worden nauwelijks door de respondenten benaderd. Tot de Sociale Dienst wendt
slechts 2% van de respondenten zich, 1% van de respondenten bespreekt problemen met de dominee of
pastoor. Tussen degenen met een laag inkomen en een hoog gezinsinkomen is één verschil significant.
De respondenten met een laag inkomen vragen beduidend meer hulp van het maatschappelijk werk dan
de respondenten met een hoog inkomen.

Tabel 4.28

Percentage respondenten met psychosociale problemen naar aard van de hulpverlening

lnstaiitie
Geen enkele instantie
Telefonische hulpdienst
Huisarts
RIAGG
Maatschappelijk werk
Sociale Dienst
Dominee/' Pastoor
Andere hulp
Niet van toepassing

Hoo inkomen

Laa inkomen

Totaal

65
43
3
9
14**
9
0
12
14

70
16
1
2
2
2
1
5
7

90

356
N
Chiz-toets: *P $0.1, **P $0.05, ***P$0.00
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1

66
36
2
5
2**
3
6
14
27
1 16

Een beperkt aantal respondenten doet een beroep op de Sociale Dienst voor financiële bij stand. Van de
respondenten heeft 4% een beroep gedaan op het Bijstandsbesluit voor Zelfstandigen (BBZ), 12% heeft
een uitkering aangevraagd in het kader van de Wet Arbeidsongeschiktheid (WAZ) en 1% heeft een beroep
gedaan op de Inkomsensvoorziening Ouderen en Arbeidsongeschiktgewezen Zelfstandigen (IOAZ).
De oorzaak voor deze relatief lage percentages (met uitzondering van de WAZ) is wellicht voor een deel
toe te schrijven aan onbekendheid met deze regelingen. Respectievelijk 48%, 66% en 42% is bekend met
de BBZ, WAZ en IOAZ. Respondenten (15%) geven bovendien aan dat ze zelf uit de problemen willen
komen, zonder hulp van anderen. Voor 4% was de drempel om voor een uitkering in aanmerking te
komen te hoog en 25 respondenten geven aan niet te weten hoe een uitkering aangevraagd moet worden.
Van de gezinnen die een uitkering hebben aangevraagd heeft 64% een negatieve ervaring met de Sociale
Dienst gehad.

4.7

Conclusies

In dit hoofdstuk staat de definiëring van amioede via een objectieve methode, het vaststellen van de
amioedegrens, centraal. Op basis hiervan zijn twee groepen onderscheiden. Degenen met een
gezinsinkomen onder de armoedegrens (laag inkomen) en degenen met een gezinsinkomen boven de
amioedegrens (hoog inkomen). Na analyse blijkt dat 23% van de respondenten een totaal inkomen heeft
dat onder de armoedegrens ligt, 46% heeft een hoger inkomen. Van 161 respondenten (31%) zijn geen
financiële gegevens bekend. Zou dit wel het geval zijn dan komt het percentage gezinnen met een laag
en een hoog inkomen respectievelijk rond de 33 en 67 te liggen.
De kenmerken tussen respondenten met een laag en een hoog inkomen zijn niet gerelateerd aan de
bedrij fsgrootte of het bedrij fstype. De verschillen worden vooral veroorzaakt door de leeftijd, het
opleidingsniveau en het hebben van kinderen. Deze verschillen zijn significant Dit betekent dat de
respondenten met een laag gezinsinkomen over het algemeen ouder zijn, een lager opleidingsniveau
hebben en geen thuiswonende kinderen of oudere thuiswonende kinderen hebben dan degenen met een
hoog inkomen (een inkomen boven de armoedegrens).
Uit deze enquête blijkt dat mannen uit gezinnen met een laag inkomen en mannen uit gezinnen met een
hoog gezinsinkomen gemiddeld evenveel uren besteden aan de hoofdactiviteit van het agrarisch bedrijf.
Voor de vrouwen is er een significant verschil. Vrouwen uit gezinnen met een laag inkomen werken
gemiddeld 21 uur op het bedrij f, vrouwen uit gezinnen met een hoog inkomen 16 uur.
Het werk in loondienst levert bij een vergelijking tussen beide groepen een significant verschil op in het
gemiddeld aantal uren dat per week wordt gewerkt. Vrouwen uit gezirmen met een hoog inkomen werken
aanzienlijk meer uren in loondienst dan vrouwen uit gezinnen met een laag inkomen. Ditzelfde geldt voor
de mannen, hoewel het verschil tussen beide groepen hier iets minder significant is. De verschillen tussen
gezinnen met een laag en een hoog inkomen worden groter als we een onderverdeling maken in kleine
banen (minder dan 16 uur), middelgrote (tussen de 17 en 36 uur) en grote banen (meer dan 36 uur). Dit
geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Van de mannen en vrouwen uit gezinnen met een laag
inkomen heeft respectievelijk 6% en 1% een omvangrijke baan. Voor mamien en vrouwen uit gezinnen
met een hoog inkomen liggen deze percentages op respectievelijk 13 en 3.
Tussen mannen en vrouwen is de reden om in loondienst te werken uiteenlopend. Bij mannen spelen
financiële redenen de belangrijkste rol. Dit is ook het geval bij vrouwen, maar voor hen zijn de sociale
overwegingen ook belangrijk. Het aantal bedrijven waar de man en/ of de vrouw in loondienst werkt,
verschilt significant bezien naar de lage en hoge inkomensgroep. Van de respondenten met een laag
inkomen werkt 19% in loondienst. Op de bedrijven met een hoog gezinsinkomen ligt dit percentage op
46. We kunnen concluderen dat werk in loondienst een belangrijke strategie is om een inkomen boven
de armoedegrens te realiseren.
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verhoging van
Nevenactiviteiten lijken in het algemeen een minder belangrijke bijdrage te leveren aan de
van hen als reden dat men
het inkomen. Van de respondenten heeft 70% geen nevenactiviteiten. De helft
(38%) respondenten
zich bovenal wil concentreren op de hoofdactiviteiten. Een relatief hoog percentage
hebben. Met het
kunnen
meer
bij
nevenactiviteiten
geen
er
zij
dat
met een laag gezinsinkomen geeft aan
respondenten
de
is
door
Gemiddeld
gemoeid.
bedragen
opzetten van nevenactiviteiten zijn aanzienlijke
opstarten.
f97.02l geïnvesteerd om een nevenactiviteit te kunnen
van
Respondenten met een laag gezinsinkomen maken zich significant vaker zorgen over de toekomst
inkomen.
hoog
een
met
het bedrijf en denken er vaker over om met het bedrijf te stoppen dan gezinnen
zorgen maken
De beslissing om te stoppen is echter niet eenvoudig. De meeste respondenten die zich
Gezinnen met
geven aan dat zij doorgaan, omdat het nog redelijk goed gaat en zij hopen op betere tijden.
op achteruit gaan
een laag inkomen geven vaker aan dat zij doorgaan omdat zij er anders financieel sterk
wanneer een
significant
zijn
verschillen
Deze
doen.
moeten
zouden
of omdat zij niet weten wat zij anders
inkomen.
hoog
een
met
vergelijking wordt gemaakt met gezinnen
bedrijf wil
Ook geeft 20% van de respondenten aan dat zij doorgaan omdat een van de kinderen het
43% van
is.
Bij
fsopvolger
bedrij
dat
een
er
ovememen. Van de alle respondenten heeft 18% de zekerheid
familie
de
gezin
of
het
de bedrijven is het nog niet bekend of er een opvolger is en bij 40% is er binnen
hiervoor
bedrijf
geen opvolger aanwezig. Van deze twee laatste groepen geeft een derde als reden dat het
misschien niet geschikt is en 6% dat dit financieel moeilijk ligt. Gezinnen met een laag inkomen geven
de hogere
vaker (14%) aan dat dit financieel moeilijk ligt. Dit is een significant verschil met
opvolger.
51%
geen
heeft
50
jaar
dan
is
inkomensgroep. Bij gezinnen waar de man ouder
Om te achterhalen wat eventuele oorzaken van armoede zijn is aan de respondenten gevraagd om aan te
geven of men met een bepaald probleem te maken heeft gehad en of men daarvan sterke negatieve
financiële consequenties heeft ondervonden. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen bedrijfs- en
gezinsspecifieke problemen, sectorgebonden problemen en problemen die voortvloeien uit nationaal en
intemationaal beleid. De problemen die het meest door de respondenten worden genoemd, hebben te
maken met de wet- en regelgeving. Een ander probleem vormen de lage prijzen en de schommelingen
van de prijzen voor agrarische producten. Van de respondenten heeft 63% dit als problematisch ervaren.
inkomen.
Er zijn echter geen significante verschillen gevonden tussen gezinnen met een laag en een hoog
problemen
financiële
vaker
significant
Wel worden door gezinnen met een laag gezinsinkomen
ondervonden als gevolg van kwaliteitseisen vanuit de sector.
Over het bedrijf zegt 29% van de respondenten dat het te klein is gebleven. De helft van deze bedrijven
wil wel uitbreiden, maar geeft aan dat dit moeilijk te realiseren is. De grootste belemmeringen die men
hierbij ondervindt zijn gelegen in de wet- en regelgeving van de (lokale) overheid. Het blijkt ook dat de
grotere bedrijven vaker aangeven dat zij verder willen uitbreiden dan kleine bedrijven.
bedrijven
Vrijwel alle bedrijven (83%) hebben de afgelopen vijf jaar geïnvesteerd in het bedrij f. Van de
hiervan
aangegeven
76%
heeft
die hebben aangegeven te hoge investeringen te hebben gedaan (9%)
van de
25%
aanzienlijke negatieve financiële consequenties te hebben gehad. Daarnaast geeft
belangrijkste
respondenten aan dat investeringen die noodzakelijk zijn worden uitgesteld. Dit lijkt de
overlevingsstrategie (op korte termijn) op bedrij fsniveau te zijn. Ook wordt door 15% van de
respondenten vanwege financiële redenen het onderhoud aan gebouwen en erf uitgesteld. Dit komt bij
gezinnen met een laag inkomen significant meer voor dan bij gezinnen met een hoog gezinsinkomen.
Ondanks deze problemen zijn de respondenten gemiddeld gezien redelijk tevreden met de totale situatie
van wonen en werken. Het inkomen uit het bedrijf wordt aanzienlijk slechter gewaardeerd, gemiddeld
significant
met een vijf. Door gezinnen met een laag gezinsinkomen wordt dit inkomen uit het bedrijf
slechter beoordeeld (gemiddeld een vier) dan door gezinnen met een hoog gezinsinkomen (gemiddeld
een vijf).
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Er is ook een significant verschil in het inkomen dat gezinnen met een laag en een hoog inkomen per
maand nodig hebben. Gezinnen met een laag inkomen kunnen met een relatief lager bedrag rondkomen.
Van de gezinnen met een laag inkomen kan 15% niet rondkomen. Dit is een significant verschil met
gezinnen met een hoog inkomen, waar 9% niet kan rondkomen. In hoofdstuk 5 gaan we nader in op deze
‘al
subjectieve beleving van armoede. Op grond van de variabele
dan niet rondkomen’ is in dit hoofdstuk
een verdeling van de respondentengroep gemaakt. De spreiding in de inkomensbehoefte is groot en ligt
tussen de f350 en f12.000.
De meest genoemde overlevingsstrategie die op gezinsniveau wordt gevolgd is het opzeggen of het delen
met een ander gezin van een krant, tijdschrift of telefoon. Ook wordt op de vakantie en de dagelijkse
boodschappen bezuinigd. Een ander significant verschil tussen gezinnen met een laag en een hoog
gezinsinkomen is het uitstellen van betalingen. Gezinnen met een laag inkomen stellen betalingen vaker
uit. Een groot deel van de gezinnen bezuinigt op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Door gezinnen
met een laag inkomen wordt hier nog minder aan uitgegeven dan gezinnen met een hoog inkomen. De
kosten zijn niet gering. Gemiddeld betaalt een gezin hiervoor op jaarbasis f4.911. Voor ziektekosten
betaalt men gemiddeld ruim vijfduizend gulden.
Het merendeel van de gezinnen maakt zich wel eens zorgen over de eigen situatie. Ook ervaart 65% van
de respondenten een grote druk vanuit de wet- en regelgeving. Deze zorgen en druk komen tot uiting in
psychosociale problemen. Deze problemen variëren van piekeren tot niet kunnen slapen vanwege
financiële zorgen. Weinig respondenten (7%) zoeken hiervoor hulp bij een officiële instantie. Van de
respondenten die hulp zoeken (30%) maken de meeste respondenten (36%) gebruik van de telefonische
hulpdienst voor agrariërs. Ook voor financiële bijstand wordt door weinig respondenten een beroep
gedaan op de Sociale Dienst. Van de respondenten heef`t 4% een beroep gedaan op het Bij standsbesluit
voor Zelfstandigen (BBZ), 12% heeft een uitkering aangevraagd in het kader van de Wet
Arbeidsongeschiktheid (WAZ) en 1% heeft een beroep gedaan op de Inkomsensvoorziening Ouderen en
Arbeidsongeschiktgewezen Zelfstandigen (IOAZ). Daamaast meldt bijna twee derde van de gezimien die
een uitkering bij de Sociale Dienst hebben aangevraagd dat zij hiermee een negatieve ervaring hebben
gehad.
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DE SUBJECTIEVE BELEVING VAN ARMOEDE DOOR AGRARISCHE
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dit hoofdstuk wordt aan de hand van een subjectieve arrnoededefinitie de beleving van armoede
behandeld. Aan de respondenten is de vraag gesteld welke uitspraak het meest overeenkomt met hun
financiële privésituatie. De antwoordmogelijkheden waren: ons huishouden kan gemakkelijk rondkomen,
ons huishouden kan rondkomen en ons huishouden kan niet of nauwelijks rondkomen. In totaal hebben
464 respondenten deze vraag beantwoord, 47 respondenten (10%) hebben aangegeven niet of nauwelijks
te kunnen rondkomen. De respondenten die hebben aangegeven niet of nauwelijks te kunnen rondkomen
zijn vervolgens onderscheiden van de respondenten die (gemakkelijk) kunnen rondkomen. Op deze wijze
zijn twee respondentgroepen geconstrueerd, die in dit hoofdstuk op een aantal kenmerken met elkaar
vergeleken worden. Omdat de respondenten zelf hebben aangegeven niet of nauwelijks te kunnen
rondkomen is er sprake van subjectieve annoede.
De beleving van armoede brengen ·we in beeld door gezinnen die niet van hun inkomen kunnen
rondkomen te vergelijken met gezinnen die aangeven wel over voldoende inkomen te beschikken. In
paragraaf 5.2 worden allereerst de algemene gezins- en bedrij fskenmerken besproken. In paragraaf 5.3
gaan we in op de hoogte van het inkomen en de wijze waarop het inkomen is samengesteld Vervolgens
komen in paragraaf 5.4 de beleving van amioede aan de orde. Hier wordt ingegaan op psychosociale
problemen en de wijze waarop gezinnen hulp zoeken. Ook wordt nagegaan welke overlevingsstrategieën
gezinnen die in de problemen zitten hanteren. Daama volgt een paragraaf (5.5) waarin een overzicht van
de knelpunten en achterliggende oorzaken van armoede wordt gegeven. In de slotparagraaf worden
conclusies getrokken.

5.2

Algemene gezins- en bedrijfsgegevens

De gezinnen die aangeven niet te kunnen rondkomen met hun inkomen verschillen op een aantal
kenmerken van gezinnen die wel kunnen rondkomen. De gezinnen die niet kunnen rondkomen bestaan
vooral uit grote gezinnen (gezinnen met meer dan drie kinderen). Dit verschil is significant als de grootte
van het gezin van degenen die niet kunnen rondkomen wordt vergeleken met de grootte van het gezin van
degenen die wel kunnen rondkomen. De huishoudens- en gezinssamenstelling is in tabel 5.1a en 5.lb
gegeven.

Tabel 5.1a

Huishoudenssamenstelling van respondenten die niet of wel kunnen rondkomen

Huishoudenssamenstelling

Alleenstaanden

Niet rondkomen
%
N

Wel rondkomen
%
N

9

19

45

10

112

25

7

15

Gezinnen met kinderen
Eenoudergezinnen

31
--

66
--

292
9

64
2

Totaal

47

100

458

100

(Echt)paren
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Tabel 5.1b

Gezinssamenstelling van respondenten die niet of wel kunnen rondkomen

Gezinssamenstelling**

Niet rondkomen
N
%

Wel rondkomen
N
%

Gezinnen met:
1 kind
2 kinderen
3 kinderen
4 kinderen
5 of meer kinderen
Overige huishoudens

-13
7
7
4
16

-28
15
15
9
34

65
98
83
38
17
157

Totaal

47

100

458

,

14
21
18
8
4
34
100

Chi?-toets: *P $0.1, **P $0.05, ***P$0.00

Ook is het aantal inwonende anderen dat van het huishoudinkomen afhankelijk is bij de gezinnen die niet
kunnen rondkomen twee keer zo hoog als bij de gezinnen die wel kunnen rondkomen. Het bedrag dat men
jaarlijks aan uitwonende gezinsleden betaalt, is voor beide groepen gelijk en bedraagt ongeveer f7.800.
Ten aanzien van de bedrijfsopvolging geven de gezinnen die niet kunnen rondkomen iets vaker aan dat
het om financiële redenen nog niet duidelijk is of een van de kinderen het bedrijf zal ovememen en dat
het bedrijf misschien niet geschikt is voor opvolging. Wat betreft de bedrij fsvorrn hebben gezinnen die
niet kunnen rondkomen vaker een maatschap ouder-kind of een ‘andere’ bedrij fsvorrn. Rechtspersonen
als een B.V. of N.V. komen bij hen vrijwel niet voor.
De helft van de respondenten die niet kunnen rondkomen heeft een bedrijf met een grootte van meer dan
211 sbe. De verdeling van de respondenten die niet kunnen rondkomen naar bedrijfsgrootte wijkt niet
significant af van de respondenten die wel kunnen rondkomen. Dit betekent dus dat de bedrijfsgrootte
weinig invloed heeft op het al dan niet kunnen rondkomen, of met andere woorden dat armoede
onafhankelijk is van de bedrij fsgrootte. Daarbij valt het wel op dat van de respondenten die niet kunnen
rondkomen het grootste percentage een middelgroot bedrijf heeft tussen de 211 en300 sbe. Ook is de
gemiddelde bedrij fsgrootte van degenen die niet kunnen rondkomen groter dan bij de respondenten die
wel kunnen rondkomen.

Tabel 5.2

Percentage respondenten die wel en niet kunnen rondkomen naar bedrijfsgrootte

1 Bedrifsrootte in sbe

I Wël r<>¤d1<<>m€¤

Niet rondkomen

24- 60
61-120
121-210
211-300
301-450

24
11
15
35
15

25
19
19
19
19

N

47

458

18 8

178

Gemiddelde • rootte

T-toets *P$0.1, **P$0.005, ***P$0.00

45

'

·

Het gezinsinkomen

5.3

Respondenten die niet kunnen rondkomen hebben gemiddeld in de jaren 1995 tot en met 1998 een
inkomen uit het bedrijf dat beneden de armoedegrens ligt. Het gemiddelde inkomen (voor aftrek van
belastingen) bedraagt over drie jaar (1995-1997) en over vier jaar (1995-1998) respectievelijk f29.340
en f18.619. Ook dit gemiddelde inkomen ligt bij de respondenten die niet kunnen rondkomen onder de
annoedegrens. De verschillen in het gemiddelde inkomen tussen beide groepen zijn zowel naar jaar als
naar periode bezien significant. De inkomens van degenen die niet kunnen rondkomen zijn veel lager dan
van degenen die aan hebben gegeven wel te kunnen rondkomen.
Gemiddelde inkomen in guldens uit het bedrijf (voor aftrek van belasting)
van respondenten die wel of niet kunnen rondkomen

Tabel 5.3

Gemiddeld inkomen uit bedrijf

Niet rondkomen

Wel rondkomen

1995**
1996**
1997**
1998***

25.684
31.304
31.596
-30.935

58.150
62.038
75.313
50.935

29.340
18.620

62.975
65.082

Gemiddeld over 3 jaar ***
Gemiddeld over 4 jaar ***
T-toets

*p$0.l0, **P$0,05, ***P$0,00

In tabel 5.4a is een overzicht opgenomen van het gemiddelde inkomen dat respondenten verkrijgen uit
het eigen bedrij f (na aftrek van belastingen), het gemiddelde inkomen uit nevenactiviteiten, het
gemiddelde inkomen uit loondienst en het gemiddelde van het overige inkomen. Uit de tabel blijkt dat
tussen de twee groepen een signiücant verschil aanwezig is ten aanzien van het inkomen uit het bedrijf.
Dit betekent dat degenen die niet kunnen rondkomen een beduidend lager inkomen uit het bedrijf hebben
dan degenen die wel kunnen rondkomen. Tussen het gemiddelde inkomen uit nevenactiviteiten en
loondienst en het overige inkomen zijn geen significante verschillen aanwezig.

Tabel 5.4a

Gemiddelde inkomen in guldens naar bron van het inkomen in 1997

Inkomen in 1997

Irikomerr uit bedrijf **
Inkomen nevenactiviteiten
Inkomen loondienst
Overi r inkomen

Niet rondkomen
Guldens

N

Wel rondkomen
Guldens

N

20.358
7.475
22.886
14.724

37
8
10
16

44.700
17.478
33.300
13.182

308
79
129
141

T-toets *P 5 0.1, **P5 0.05, ***P50.00
Een ander beeld ontstaat als het gemiddeld cumulatief inkomen wordt bezien. In tabel 5.4b staat het
cumulatieve inkomen vermeld. Er wordt uitgegaan van het inkomen uit het bedrij f. Vervolgens wordt hier
het inkomen uit nevenactiviteiten opgeteld. Bij dit inkomen wordt het inkomen uit loondienst opgeteld
en tenslotte de overige inkomsten. Het laatst vermelde bedrag is het totaal gemiddelde inkomen uit het
bedrijf inclusief neveninkomsten, inkomen uit loondienst en overige inkomsten.
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Tabel 5.4b

Gemiddeld cumulatief inkomen in guldens in 1997

Inkomen in 1997

Niet rondkomen crunulatief inkomen
Guldens
N

Wel rondkomen cumulatief inkomen
Guldens
N

Inkomen uit bedrijf **
Inclusief nevenactiviteiten**
Inclusief1oondienst***
Inclusief overi inkomen**

20.358
21.963
26.987
33.187

44.700
49.248
61.190
67.117

T-toets

37
37
38
38

308
308
308
308

*P $ 0.1, **P$ 0.05, ***P$0.00

In tabel 5.4b is af te lezen dat het totale gemiddelde inkomen van degenen die niet kunnen rondkomen
na bijtelling van respectievelijk het inkomen uit nevenactiviteiten, werk in loondienst en het overige
inkomen op alle vier niveaus significant verschilt met het inkomen van degenen die wel kunnen
rondkomen. De respondenten die niet kunnen rondkomen hebben een veel lager inkomen dan degenen
die wel kunnen rondkomen. Dit geldt niet alleen het inkomen uit het bedrijf, maar ook het samengestelde
inkomen uit het bedrijf en uit de nevenactiviteiten, het samengestelde inkomen uit het bedrijf, uit de
nevenactiviteiten en uit loondienst en het samengestelde inkomen uit het bedrijf uit de nevenactiviteiten,
uit loondienst en uit het overige inkomen.
Van de respondenten die niet kunnen rondkomen heeft 30% nevenactiviteiten ontplooid en 32% een baan
in loondienst. Respondenten die wel kunnen rondkomen verrichten vaker werk in loondienst (41%). Van
deze agrarische gezinnen heeft 29% nevenactiviteiten. In tabel 5.5a/b is vermeld hoeveel uren mannen
en vrouwen hieraan gemiddeld besteden.

Tabel 5.5a

Aantal uur
mannen
l 0l_
j6
l 7_
l 36
>36
Gemiddelde uren

Percentage mamren naar tijdsbesteding per activiteit van respondenten die niet en wel kunnen
rondkomen
Hoofdactiviteit*
Niet
Wel
rondkomen
rondkomen

Nevenactiviteit
Niet
Wel
rondkomen
rondkomen

Loondienst**
Niet
Wel
rondkomen
rondkomen

4
9
7
80

4
8
18
71

70
22
2
7

73
17
6
4

70
15
13
2

63
10
14
13

57

51

13

16

20

50

T-toets *P 5 0.1, **P50.05, ***P50.00

Tabel 5.5b

Percentage vrouwen naar tijdsbesteding per activiteit van respondenten die niet en wel kunnen
rondkomen

Aantal uur
vrouwen

Hoofdactiviteit*
Niet
Wel
rondkomen
rondkomen

Nevenactiviteit
Niet
Wel
rondkomen
rondkomen

Loondienst
Niet
rondkomen

Wel
rondkomen

0
1- 1 6
1 7-3 6
>36

7
22
56
15

14
41
31
14

87
10
5
0

85
11
3
1

71
17
12
0

72
13
13
2

Gemiddelde uren

23

20

10

10

16

19

T-toets *P5 0.1, **P50.05, ***P50.001
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niet kunnen rondkomen hebben een totaal inkomen dat bijna een derde
respondenten die wel kunnen rondkomen.
Aan de respondenten is de vraag voorgelegd hoeveel het netto-gezinsinkomen bedraagt dat men minimaal
nodig heeft voor het huishouden om van te kunnen leven. Van dit inkomen moeten alle kosten voor de
privé-situatie worden betaald zoals hypotheek van het woonhuis, arbeidsongeschiktheidsverzekering,
ziektekosten, gemeentelijke belastingen, telefoon, voeding, kleding, kosten voor kinderen et cetera.
Hieruit komt naar voren dat het bedrag dat de respondenten die niet kunnen rondkomen maandelijks
nodig hebben f3.072 is. Respondenten die wel kunnen rondkomen geven aan dat gemiddeld f2.866 per
maand nodig is. Dit verschil kan voor een deel te maken hebben met de gezinssamenstelling die bij de
gezinnen die niet kunnen rondkomen iets groter is dan bij de andere respondenten. Ook is gevraagd naar
de privé-uitgaven die men in 1997 heeft gedaan. Hieruit blijkt dat respondenten die niet kunnen
rondkomen maandelijks meer geld besteden aan huishoudelijke uitgaven. Dit is een significant verschil
met degenen die wel kunnen rondkomen.
Gemiddelde gezinsuitgaven in guldens van respondenten die niet kunnen rondkomen en
respondenten die wel en niet kunnen rondkomen

Tabel 5.6

Privé-uitgaven

Niet rondkomen
Guldens

33.375
Huishoudelijke uitgaven **
4.875
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
5.699
Ziektekostenverzekering
12.165
belasting
Betaalde
14.831
Aflossing lening
***P50.00
0.05,
0.1.
*P5
T-toets
**P5

N

Wel rondkomen
Guldens

N

27
19
28
24
22

24.845
4.882
4.860
17.457
20.367

194
120
199
180
157

Ook blijkt dat respondenten die wel kunnen rondkomen hun financiële toekomst beter hebben geregeld
dan respondenten die niet van hun inkomen kunnen rondkomen. Van de respondenten die kunnen
rondkomen heeft 28% niets geregeld of denkt 41% het bedrijf te zullen verkopen. Bij degenen die niet
kunnen rondkomen zijn deze percentages 49 en 47, van hen heeft 34% een koopsompolis, een
spaarregeling of aandelen en 13% een pensioenregeling. Van de andere respondenten heeft 62% een
koopsompolis, een spaarregeling of aandelen en 30% een pensioenregeling. Hierbij moet de kanttekening
worden gemaakt dat de pensioenvoorzieningen van degenen die in loondienst zijn niet zijn vermeld.

5.4

Belevin en overlevinsstrateieën

Van de respondenten die niet kunnen rondkomen maakt 94% zich zorgen over de eigen situatie. Bij de
andere respondenten is dit 59%. Ook zien respondenten die niet kunnen rondkomen de toekomst van het
bedrijf minder rooskleurig in dan degenen die wel rond kunnen komen. Respectievelijk 60% en 18%
maakt zich hierover zorgen. Het valt op dat er weinig verschil tussen beide groepen bestaat als bezien
en
wordt of men erover denkt om met het bedrijf te stoppen. De percentages voor respondenten die niet
16.
19
en
respectievelijk
wel kunnen rondkomen zijn ten aanzien hiervan
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De respondenten die niet kunnen rondkomen maken zich meer zorgen dan de respondenten die wel
kunnen rondkomen. De zorgen komen onder andere tot uiting in psychosomatische problemen. Uit de
tabellen 5.7a en 5.7b blijkt dat in alle gevallen de verschillen nissen degenen die niet kunnen rondkomen
significant zijn ten aanzien van degenen die wel kunnen rondkomen. Dit geldt zowel mannen als vrouwen.
Dit betekent dat het niet kunnen rondkomen een grote psychische druk op de betrokkenen legt.

Tabel 5.7a

Psychosociale problemen bij mannen in procenten

Problemen

Niet rondkomen

Druk vanuit wet-/ regelgeving**
Piekeren over financiële bedrijfssituatie***

87
63

59
16

Grote psychische belasting>i<·i=»<

Last van stress***
Niet slapen van financiële ZO;gen=•<*>«<
Geringe deelname sociaal leven***
Machteloos voe1en***
Financiële zorgen beheersen leven***
6 Kan het bijna niet meer bolwerken***
, Bijna oversparmen (geweest)***
Lichamelijke klachten door zorgen***
Ik ontloop familie en l<emnsSen=•<*>•=
Ik durf niet met anderen over onze situatie te praten***
N

Wel rondkomen

48

18

48
43,
37
35
33
33
30
30
20
13

17
4
11
9
2
3
5
8
j
3

46

451

Chil-toets: *P 50.1, **P 50.05, ***P50.00

Tabel 5.7b

Psychosociale problemen bij vrouwen in procenten

Problemen

Niet rondkomen

Druk vanuit wet-/ regelgeving***
Piekeren over financiële bedrijfssituatie***
Grote psychische belasting***
Last van stress***
Niet slapen van financiële zorgen***
Geringe deelname sociaal leven***
Machteloos voelen***
Financiële zorgen beheersen leven***
Kan het bijna niet meer bolwerken***
Bijna overspannen (geweest)***
Lichamelijke klachten door zorgen***
Ik ontloop familie en kennissen***
Ik durf niet met anderen over onze sinratie te praten**

71
22
41
51
39
12
26
10
27
39
32
27
12

36
10
13
8
3
4
7
2
3
6
4
1
3

41

414

N
Chif-toets: *P $0.1, **P $0.05, ***P$0.00

Wel rondkomen

Voor deze problemen zoekt iets meer dan de helft (53%) van de respondenten die niet kunnen rondkomen
hulp bij een instantie of bij vrienden en kennissen. Bij respondenten die wel kunnen rondkomen ligt dit
percentage op 20. Van de respondenten die niet kunnen rondkomen en die hulp zoeken richt 37% zich
tot een officiële instantie. Bij de telefonische hulpdienst voor agrariërs zoekt 63% van de respondenten
hulp. Daamaast gaan degenen die niet kunnen rondkomen voor hulp naar een dominee of pastoor of men
praat over problemen met vrienden of familie. Ook werden altematieve geneeswijzen of therapieën
genoemd.
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Tabel 5.8

Percentage gezinnen naar aard van de hulpverlening

Instantie

Niet rondkomen

Wel rondkomen

Huisarts
Maatschappelijk werk
Riagg
Sociale Dienst
Telefonische hulpdienst
Dominee/ Pastoor
Anders

0
8
8
21
63
17
29

6
9
9
2
71
2
20

N

24

65

of personen hulp. Totaal percentage is derhalve geen 100.
* Gezinnen kunnen bij meerdere instanties

.

Relatief weinig respondenten doen een beroep op de Sociale Dienst voor een uitkering of bij stand. Van
de respondenten die niet kunnen rondkomen heeft 21% een beroep gedaan op het Bijstandsbesluit
Zelfstandigen (BBZ), 17% op de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ) en 2% van de
respondenten heeft een uitkering in het kader van de Inkomensvoorziening Ouderen en Arbeidsongeschikt
gewezen Zelfstandigen (IOAZ) aangevraagd. Een aanzienlijk percentage respondenten geeft aan dat zij
niet op de hoogte zijn van deze regelingen. Het percentage respondenten dat onbekend is met de WAZ,
BBZ en IOAZ is respectievelijk 36, 40 en 60. Aan de respondenten is ook gevraagd waarom men geen
uitkering heeft aangevraagd. Hierop heeft 37% van de respondenten geantwoord dat men het zelf wil zien
te rooien. Voor 17% is of was de drempel te hoog om voor een uitkering in aanmerking te komen en 3%
zou niet weten hoe een uitkering aangevraagd moet worden. De overige respondenten (43%) hebben
aangegeven dat het niet nodig is geweest om een uitkering aan te vragen. Van de respondenten die niet
kunnen rondkomen en een uitkering hebben aangevraagd, blijkt dat 1 1 van de twaalf respondenten hier
een negatieve ervaring mee hebben gehad. Ook van de overige respondenten die geen uitkering hebben
aangevraagd geeft 26% aan een negatieve ervaring bij de Sociale Dienst te hebben gehad. Deze negatieve
ervaring werd vooral veroorzaakt doordat de drempel om in aanmerking te kunnen komen te hoog was.
Ook gaf men aan dat de rente die betaald moest_ worden te hoog was, en men het gevoel kreeg dat de
ambtenaar van de Sociale Dienst onvoldoende op de hoogte was van de situatie bij agrarische
gezinsbedrij ven.
Gezinnen die niet kunnen rondkomen treffen tal van maatregelen om te bezuinigen. De strategieën die
gezinnen volgen kunnen worden verdeeld in huishoudelijk gerichte maatregelen en bedrijfsgerichte
maatregelen. Gezinnen die niet kunnen rondkomen bezuinigen op veel uitgaven. De belangrijkste
bezuinigingen betreffen de vakantie, het dagelijks boodschappen doen en het opzeggen van een
abonnement op krant, tijdschrif`t of telefoon. Meer dan de helft van de gezinnen die niet van hun inkomen
kunnen rondkomen noemt deze uitgaven. Behalve dat op uitgaven wordt bezuinigd worden ook andere
strategieën gehanteerd. Zo worden betalingen uitgesteld en worden privé-eigendommen verkocht.
Daarnaast wordt het spaargeld aangesproken. Hierdoor treedt ontsparing op en teert men op reserves in.
In alle gevallen hebben degenen die niet kunnen rondkomen significant meer bezuinigd op de
huishouding dan degenen die wel kunnen rondkomen.
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Tabel 5.9

Percentage respondenten naar bezuinigingsmaatregelen gericht op de huishouding

Bezuinigingsmaatregelen

Niet
Rondkomen

Het is vorig jaar niet mogelijk geweest om op vakantie te gaan ***
Op tal van dagelijkse boodschappen wordt bezuinigd>i<·i-*
Het abonnement krant/tijdschrift/telefoon is opgezegd/ gedeeld met ander gezin***
Betalingen worden uitgesteld** *
Privé-eigendommen zijn aangesproken (spaargeld, kostbaarheden)***
Op de arbeidsongeschiktheids-/ ziektekostenverzekering wordt bezuinigd***

67
61
58
51
40
28

17
13
20
13
18
l2

Een lidmaatschap van een club/ vereniging van u/ uw partner is opgezegd***
Een lidmaatschap van een club/ vereniging van de kinderen is opgezegd***

19

6

l2

2

N

43

178

Wel
rondkomen

Chiïtoets: *P $0.1, **P $0.05, ***P$0.00

Wat betreft de bedrij fsgerichte bezuinigingsstrategieën heeft 67% van de respondenten die niet kunnen
rondkomen aangegeven dat noodzakelijke investeringen niet zijn gedaan of investeringen worden
uitgesteld. Bij de andere respondenten ligt dit percentage op 29%. Zowel bij de respondenten die kunnen
rondkomen als bij degenen die niet kunnen rondkomen heeft 17% de afgelopen vijf jaar geen
investeringen gedaan. Ook stellen respondenten die niet kunnen rondkomen het onderhoud aan gebouwen
en erf uit en gaan zij vanwege financiële redenen over naar andere gewassen ofdieren. Daamaast worden
bedrijfsmiddelen verleasd of verkocht of wordt er naar andere producten overgestapt. Deze
bezuinigingsmaatregelen van degenen die niet rond kunnen komen verschillen significant met de
bezuinigingsmaatregelen van degenen die wel kunnen rondkomen. Geen verschillen tussen beide groepen
zijn er aanwezig ten aanzien van het stopzetten van nevenactiviteiten of het overstappen naar biologische
landbouw.

Tabel 5.10

Percentage respondenten naar bezuinigingsmaatregelen gericht op het bedrijf

Bezuini in smaatreelen

Niet rondkomen

Investeringen die nodig zijn, zijn niet gedaan of uitgesteld***
Onderhoud aan de gebouwen of erf is uitgesteld***
Bepaalde producten of dieren zijn afgestoten of ingekrompen**
Bedrijfsmiddelen zijn verkocht, verhuurd of verleasd**
Er is overgestapt naar andere agrarische producten*
In het verleden zijn nevenactiviteiten stopgezet
Er is (deels)overgestapt naar biologische landbouw

74
67
29
19
19
5
2

40
29
28
15
17
12
3

N

42

236

Wel rondkomen

ChiZ·toets: *P $0.1, **P $0.05, ***P$0.00

Respondenten die niet kunnen rondkomen lenen vaker geld bij de bank (68%) ten opzichte van de
respondenten die wel kunnen rondkomen (49%). Deze respondenten financieren de investeringen iets
vaker uit eigen middelden. Een ander aspect wat het lenen van geld betreft is dat van de respondenten die
niet kunnen rondkomen 26% een lening heeft afgesloten om de lopende rekeningen te kunnen betalen
(liquiditeitsprobleem) of vanwege een financiële tegenslag (9%). Bij de overige respondenten bedroegen
deze percentages respectievelijk 4 en 2.
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5.5

Oorzaken

Om de oorzaken te achterhalen waardoor gezinnen in de problemen raken, is aan de respondenten
gevraagd om aan te geven of zij met een specifiek probleem te maken hebben gehad en of zij als gevolg
hiervan sterke nadelige financiële consequenties hebben ervaren. Het valt op dat de gezinnen die niet
kunnen rondkomen vaker aangeven dat een probleem nadelige financiële gevolgen had. Van de gezinnen
die niet kunnen rondkomen hebben er bijvoorbeeld tien te maken gehad met ziekte van henzelf of van
een familielid. Bij 90% van deze gezinnen heeft dit negatieve financiële gevolgen gehad. Bij de gezinnen
die wel kunnen rondkomen waren dit 45 gezinnen waarvan 36% met negatieve financiële consequenties.

De belangrijkste knelpunten die door de respondenten zijn aangegeven staan vermeld in tabel 5.10a en
tabel 5.10b. Een aanzienlijk percentage gezinnen ondervindt problemen door lage prijzen of
prijsschommelingen van producten. Van de respondenten die niet kunnen rondkomen noemt 88% deze
lage prijzen en schommelingen. Bij 81% van deze bedrijven heeft dit tot aanzienlijke negatieve financiële
consequenties geleid. Andere oorzaken die worden genoemd zijn de milieuwetgeving, de kwaliteitseisen
vanuit de sector en het wegvallen van subsidies. Daamaast wijzen gezinnen die niet kunnen rondkomen
significant vaker op problemen die te maken hebben met overmacht zoals ziekte van gewas of dieren of
wateroverlast, droogte of materiële schade dan degenen die wel kunnen rondkomen. Het betreft zowel
de problemen ze1f(tabel 5.1 la) als de negatieve gevolgen (tabel 5.1 lb).
Ook het doen van investeringen is niet zonder risico. Zowel bij gezinnen die wel en niet kunnen
rondkomen komt respectievelijk 77% en 91% van de gezinnen in de problemen wanneer er te hoge
investeringen worden gedaan. Het percentage bedrijven dat te hoge investeringen heeft gedaan, ligt
respectievelijk op 21 en 7. Deze problemen en de financiële gevolgen verschillen echter in statistisch
opzicht niet tussen beide groepen.
5
Tabel 5.1 la

Percentage respondenten naar belangrijkste problemen
Ervaren roblemen
Niet rondkomen

Problemen

83
Te lage of tegenvallende prijzen./” sterke prijsschommelingen**
70
Mi1ieuvvetgev‘ing**
51
Kvvaliteitseisen uit de sector*
32
Wegvallen van subsidies**
47
Het bedrijfis te klein gebleven
45
Ziekte van gewas of diereri**
Overmacht3 8
32
Gestegen kosten mestafzet
Superlieffing*26
23
Te hoge investeringen gedaan
15
Varkenspest
47

N
Chix-toets: *P $0.1, **P $0.05, ***P$0.00
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Wel rondkomen

1

68
67
35
18
31
19
19
26
16
9
10
408

Tabel 5.1 lb

Percentage respondenten naar belangrijkste problemen en financiële consequenties

Problemen

Financiële evolen

Niet rondkomen
Te lage of tegenvallende prijzem sterke prijsschomme1ingen**
Milieuvvetgeving**
Kwaliteitseisen uit de sector*
Wegvallen van subsidies**
Het bedrijf is te klein gebleven
Ziekte van gewas of dieren**
Overmacht
Gestegen kosten mestafzet
Superheffing*
Te hoge investeringen gedaan
Varkenspest

81
70
37
80
45
90
72
80
67
91
86

N

47

Wel rondkomen
63
44
22
50
1
29
58
62
64
37
77
57

E
408

Chi;-toets: *P $0.1, **P 50.05, ***P$0.00

In tabel 5.12 zijn gegevens venneld over de mogelijke uitbreiding van het bedrij f. Ook hier blijkt er een
significant verschil tussen beide groepen aanwezig te zijn. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door de
beperkingen die degenen die niet kunnen rondkomen ondervinden om hun bedrijf uit te breiden.

Tabel 5.12

Percentage respondenten naar uitbreiding van het bedrijf

Uitbreiding bedri`f***

Niet rondkomen

Verder uitbreiden
Verder uitbreiden, maar dit is moeilijk te realiseren
Niet verder uitbreiden
Niet verder uitbreiden, maar word hiertoe wel gedwongen

13
51
26
9

29
29
37
5

N

46

450

Wel rondkomen

Chif-toets: *P $0.1, **P $0.05, ***P50.00

Bezien we de verschillen tussen de grotere en kleinere bedrijven dan blijkt dat juist in de categorie 211300 sbe het merendeel van de bedrijven aangeeft wel uit te willen breiden maar hierin belemmerd te
worden. Bedrijven die groter zijn dan de 121 sbe geven aanzienlijk vaker te kennen dat zij hun bedrijf
verder willen uitbreiden dan de kleinere bedrijven. Hiervan is geen tabel opgenomen.
De belemmeringen die respondenten die niet kunnen rondkomen ondervinden bij de uitbreiding van het
bedrijf zijn, vaker dan bij de andere respondenten gelegen in financiële aspecten zoals het niet meer bij
kunnen lenen van geld (26%) en andere financiële belemmeringen (43%). Deze verschillen zijn
significant. Daamaast blijken persoonlijke factoren een rol te spelen om het bedrijf niet uit te breiden. De
leeftijd en het niet hebben van een behoefte tot uitbreiden worden door respondenten die niet kunnen
rondkomen significant meer genoemd dan door de respondenten die wel kunnen rondkomen. In alle
andere gevallen zijn de verschillen tussen beide respondentgroepen niet significant.

.
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Percentage respondenten naar belemmeringen om het bedrijf uit te breiden

Tabel 5.13
Belernmerinen

Niet rondkomen

Geen of weinig uitbreidingsmogelijkheden
Het is niet mogelijk om meer geld bij te lenen ***
Andere financiële redenen (grondprijs, investeringslasten)**
Wet en regelgeving van de overheid
Ik kan er niet meer bij hebben! te grote belasting
De gezondheid laat het niet toe om meer te werken
Ik ben te oud om nog veel te kunnen veranderen*
Ik durf geen grote risico`s (meer) te nemen
.
Ik heb hier geen behoefte aan**

28
26
43
49
17
13
6
6
4

25
5
25
46
10
7
17
5
17

47

443

N
Chix-toets: *P $0.1, **P $0.05, ***P50.00

5.6

Wel rondkomen

Conclusies

Bij de subjectieve methode om armoede vast te stellen, wordt ervan uitgegaan dat mensen zelf het beste
over hun eigen situatie kunnen oordelen. Aan de respondenten is de vraag voorgelegd of zij al dan niet
kunnen rondkomen. Van de respondenten heeft 10% aangegeven dat zij niet of nauwelijks van hun
inkomen kunnen rondkomen. We kunnen deze groep beschouwen als arme gezinnen.
Ten aanzien van de bedrijfsgrootte wordt veelal verondersteld dat kleinere bedrijven meer problemen
ondervinden met het realiseren van een voldoende inkomen dan grotere bedrij ven. Uit de analyses blijkt
echter dat dit niet het geval is. De gemiddelde bedrijfsgrootte van de agrarische gezinnen die niet kunnen
rondkomen is zelfs hoger dan die van degenen die wel kunnen rondkomen. Respondenten die niet kunnen
rondkomen hebben wel significant vaker grotere gezinnen en hebben meer inwonende familieleden. Wat
opleidingsniveau en leeftijd betreft zijn er geen significante verschillen gevonden. Ditzelfde geldt voor
de bedrijfsopvolging. Ook wat betreft de juridische vorin van het bedrijf zijn er geen signif`icante
verschillen tussen beide groepen.
De inkomsten uit werk in loondienst en in mindere mate het inkomen uit nevenactiviteiten zorgen voor
een verhoging van het totale gezinsinkomen. Wanneer we kijken naar het inkomen dat uit
nevenactiviteiten en uit werk in loondienst wordt verkregen dan zien we dat dit inkomen bij de gezinnen
die niet kunnen rondkomen lager ligt. Gezinnen die niet kunnen rondkomen scoren op alle inkomsten
slecht. Zij hebben een significant lager inkomen uit het eigen bedrijf, een lager inkomen uit
nevenactiviteiten en ook een lager inkomen uit loondienst. Dit kan samenhangen met de bedrij fgrootte.
Respondenten die niet kunnen rondkomen hebben gemiddeld een groter bedrijf dan respondenten die wel
kunnen rondkomen. De mannen uit gezinnen die niet kunnen rondkomen besteden significant meer uren
op het bedrijf en werken significant minder uren in loondienst dan de mannen uit gezinnen die wel
kunnen rondkomen. Ook vrouwen uit gezinnen die niet kunnen rondkomen werken significant meer uren
op het bedrijf. Dit betekent dat bij deze gezinnen de bedrijfsresultaten een grotere invloed hebben op het
totale inkomen dan bij de andere gezinnen. Juist bij de kleinere bedrijven die wel kunnen rondkomen
wordt een aanzienlijk aantal uren buitenshuis gewerkt. Het gevolg is ook dat het verschil in het totale
inkomen uit arbeid tussen de twee groepen nog verder toeneemt na bijtelling van het inkomen uit
loondienst. Dit geldt ook voor het inkomen uit nevenactiviteiten. Het gemiddelde overige inkomen, dat
bij gezinnen die niet kunnen rondkomen iets hoger ligt dan bij de anderen, verkleint het verschil
enigszins.
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Het blijkt ook dat de huishoudelijke uitgaven en het maandelijkse bedrag dat men noodzakelijk acht om
van rond te kunnen komen bij gezinnen die niet kunnen rondkomen hoger ligt dan bij de anderen. Dit kan
wellicht worden veroorzaakt door de grootte van het gezin.
Bijna alle respondenten (94%) die niet kunnen rondkomen maken zich zorgen over de eigen situatie. Bij
de respondenten die wel kunnen rondkomen is dit ruim de helft (59%). Ook over de toekomst van het
bedrijf maakt de groep gezinnen die niet kunnen rondkomen zich veel vaker zorgen. Deze zorgen komen
tot uitdrukking in veel psychosociale en psychosomatische klachten en problemen. De helft van de
mannen uit gezinnen die niet kunnen rondkomen ervaart een grote psychische belasting, heeft last van
stress en piekert over de financiële bedrijfssituatie. Dit geeft een significant verschil met de andere
mannen. Ten aanzien van alle psychosociale klachten zijn de verschillen zowel bij mannen als bij
vrouwen significant. Degenen die niet kunnen rondkomen zoeken vaker hulp voor hun problemen.
Opmerkelijk is dat zij zich nauwelijks tot een officiële instantie wenden, maar vooral gebruik maken van
de telefonische hulpdienst. Daamaast zoeken zij hulp binnen hun sociale netwerk, zoals bij de dominee
of de pastoor en bij familie en vrienden.
Agrarische gezinnen die niet kunnen rondkomen doen voor financiële bijstand relatief weinig een beroep
op de Sociale Dienst. Van deze gezinnen geeft 37% aan het zelf te willen rooien en 43% zegt dat dit niet
nodig was. Daamaast blijkt dat 26% van hen een lening bij de bank heeft afgesloten om de lopende
rekeningen te kunnen betalen of vanwege liquiditeitsproblemen.
De respondenten die niet kunnen rondkomen bezuinigen op tal van zaken. Sommige strategieën zijn
gericht op huishoudelijke uitgaven of op privé-uitgaven. Andere maatregelen zijn op het bedrijf gericht.
Binnen het huishouden wordt vooral bezuinigd op de vakantie (67%), de dagelijkse boodschappen (61%)
en op een abonnement van krant, tijdschrift of telefoon (58%). Ook stelt 51% van deze gezinnen
betalingen uit. Op bedrijfsniveau zijn de drie meest genoemde maatregelen, het uitstellen van
investeringen die nodig zijn, het uitstellen van onderhoud aan bedrijfsgebouwen of erf (67%) en het
afstoten of inkrimpen van producten of dieren (29%). Juist deze drie aspecten zijn voorwaarden voor een
gezonde bedrijfsvoering in de toekomst. Het lijkt er dan ook op dat bedrijven op deze wijze in een
neerwaartse spiraal terechtkomen. Op al deze maatregelen verschillen de gezinnen die niet kunnen
rondkomen significant van gezinnen die wel kunnen rondkomen. Van de gezinnen die niet kunnen
rondkomen maakt 60% zich zorgen voor de toekomst van het bedrijf en 19% denkt erover om te stoppen.
Voor de anderen zijn deze percentages respectievelijk 18 en 16.
De helft (51%) van de gezinnen die niet kan rondkomen geeft daamaast aan dat zij het bedrijf wel willen
uitbreiden maar dat dit moeilijk te realiseren is. Bij degenen die wel kunnen rondkomen ligt dit
percentage op 29. De grootste belemmeringen die gezinnen hierbij ervaren zijn: de wet- en regelgeving
van de overheid, financiële redenen als grondprij s of investeringslasten, het niet meer kunnen bijlenen
en het ontbreken van uitbreidingsmogelijkheden. De belemmeringen met betrekking tot de financiële
problemen, zoals de grondprijs of de investeringslasten en het niet meer kunnen lenen, verschillen
significant tussen gezinnen die wel en niet kunnen rondkomen. Gezinnen die niet kunnen rondkomen
noemen deze belemmeringen veel meer dan de anderen
Een ander probleem dat gezinnen die niet kunnen rondkomen ervaren is de lage prijs voor het product
en de sterke prij sschommelingen. Van deze respondenten heeft 83% dit als probleem genoemd en heeft
81% hiervan aanzienlijke negatieve consequenties ondervonden. Ook ziet 70% van hen de milieueisen
vanuit de overheid als een probleem en 51% de kwaliteitseisen vanuit de sector. Van deze respondenten
heeft respectievelijk 71% en 37% aanzienlijke negatieve consequenties ervaren. Deze problemen, de lage
prijzen en de kostenverhogende milieu- en kwaliteitseisen versterken elkaar. Ook degenen die wel kunnen
rondkomen noemen deze drie aspecten als de belangrijkste problemen. Van hen heeft 68% te maken
gehad met tegenvallende prijzen, 67% heeft de milieueisen vanuit de wetgeving als problematisch ervaren
en 35% de kwaliteitseisen uit de sector. Degenen die niet kunnen rondkomen noemen deze problemen
echter significant meer dan degenen die wel kunnen rondkomen.
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HOOFDSTUK 6

6.1

Inleiding

DE RESPONDENTEN OVER HUN MAATSCHAPPELIJKE POSITIE EN
ONDERNEMERSCHAP

-

1

·

Aan de respondenten is gevraagd om de beleving van het agrarisch ondememerschap te beschrijven.
Daarbij is aangegeven dat men naast het ondememerschap aandacht kon schenken aan bijvoorbeeld de
leefbaarheid op het platteland, de overdracht van het bedrijf op de volgende generatie en de toenemende
schaalvergroting. Deze open vraag is door 80% van de respondenten beantwoord. Daamaast is gevraagd
om een rapportcijfer te geven voor het inkomen uit het bedrijf en om een cijfer te geven voor de totale
leefsituatie, dus de wijze van leven, het zelfstandig ondememerschap en de woonomgeving. Ook is in de
enquête aan de respondenten gevraagd of zij het eens of oneens zijn met een zestal stellingen die
betrekking hebben op het ondernemerschap. De antwoorden op deze stellingen zijn in tabellen
weergegeven.
In paragraaf 6.2 komt naar voren dat de meeste respondenten tamelijk tevreden zijn over het wonen en
werken op het platteland, het beroep dat zij uitoefenen, de omgang met dieren en de natuur en het
zelfstandig ondememerschap. Maar het blijkt ook dat veel agrariërs een toenemende psychische en
fysieke belasting ondervinden die ondermeer wordt veroorzaakt door de wet- en regelgeving die
voortdurend veranderd en een onduidelijk overheidsbeleid. Van een vrij ondememerschap is steeds
minder sprake, aldus de respondenten. De opmerkingen die de respondenten ten aanzien van de wet- en
regelgeving hebben gemaakt komen in paragraaf 6.3 aan de orde. Veel agrariërs ondervinden aanzienlijke
negatieve financiële consequenties door overheidsmaatregelen en door markt- en prij sontwikkelingen.
ln paragraaf 6.4 gaan we in op de mening van de respondenten over het inkomen dat zij verdienen. ln de
overige paragrafen komen de meningen van de respondenten over de volgende onderwerpen aan bod:
schaalvergroting, leefbaarheid, beeldvorming en belangenbehartiging. In de slotparagraaf (6.9) worden

conclusies getrokken over de beoordeling door de respondenten van hun agrarisch ondememerschap.

6.2

Algehele tevredenheid met het agrarisch ondernemerschap

In het algemeen zijn de respondenten tevreden met hun leefsituatie. Dit blijkt behalve uit de open vraag
ook uit de rapportcij fers die de agrarische gezinnen hebben gegeven. Gemiddeld geven de respondenten
voor hun totale situatie (leefsituatie) een ruime voldoende, namelijk een zeven. De leefsituatie wordt door
54% met een cijfer tussen de vijf en de zeven beoordeeld, 40% geeft een acht of hoger en 6% van de
respondenten waardeert de situatie met een vier of minder.
Over het agrarische bedrijf` als ondememing is aan de respondenten een stelling voorgelegd. Het blijkt
dat ruim 40% van de agrariërs het agrarische bedrijf als een ondememing ziet zoals elke andere
onderneming. Ook zien we dat 36% van de respondenten deze stelling niet onderschrijft. Kennelijk
beschouwen zij het agrarische bedrijf niet als een gewone ondememing. Dit kan wellicht te maken hebben
met de specifieke bedrij fsvorm binnen de agrarische sector, namelijk het gezinsbedrij f. In tabel 6.1 zijn
de aritwoorderi weergegeven.
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Tabel 6.1

Beoordeling van de stelling "het agrarisch bedrijf is een onderneming zoals elke andere
onderneming"
Helemaal mee

Mee eens

eens

:Aantal
respondenten

125

Niet mee eens

Mee oneens

niet mee oneens

26

85

18

101

21

Helemaal mee

oneens

89

19

80

17

N=480

Het werken in en met de natuur is een belangrijk aspect van het agrariër zijn. De respondenten hechten
veel waarde aan het wonen dicht bij de natuur en nemen soms genoegen met een sober leven om op het
platteland te kunnen blijven wonen. Het boer zijn is voor velen nog steeds een eigen manier van leven,
waarin bevrediging wordt gevonden.
"Het werken met koeien en de natuur maken het agrarisch ondernemerschap nog steeds leuk. Als
dat er niet zou zyn zouden we in Nederland een stuk armer zyn, niet alleen de boer maar ook de
burgers. Het omgaan met de gewassen dieje teelt is nog steeds het mooie van ondernemer zyn.
Als ik tussen de varkens bezig ben heb ik nog altyd plezier in myn werk. Ook het wonen op het
platteland is heerlnk met alle ruimte en vryheid, daar genieten we elke dag van ondanks onze
zorgen. Een agrarisch bedryfrunnen is voor ons eert hele prettige manier van samenwerken,
leven en wonen. Naast het spanningsveld van het vrüe ondernemerschap geen het ook voldoening
als het lukt. Werken en wonen op het platteland vergroot de kwaliteit van het leven. Boer zyn is
eert manier van levert, we zouden niet anders willen, het bezit machtig interessantefacetten.
Liever sober levert op het platteland dart ryk in de stad. Liever 80 uur per week met plezier
werken dart 36 uur met tegenzin. "
Een tiental respondenten wijst er nadrukkelijk op dat voor hen vooral het vrije ondememerschap
belangrijk is.
"Tevreden met het ondernemerschap, je eigen baas zyn, de indeling van de dag is voorjezehï dus
lekker vrij en geen verplichtingen. Eigen baas zyn is zeer belangryk voor my. Myn vrouw en ik
doen al 26jaar alles samen en zouden het vreemd vinden apart te moeten gaan werken by een
baas. "
Meer dan de helft van de respondenten noemt ook negatieve kanten van het ondememerschap. Zij geven
aan dat het agrarische ondememerschap steeds zwaarder wordt. Er moet meer worden geïnvesteerd,
waardoor de financiële risico’s groter worden. Daamaast brengen schaalvergroting en nieuwe wet- en
regelgeving extra werkzaamheden met zich mee waardoor er meer uren op het bedrijf moeten worden
ingezet. Ook de concurrentie neemt toe en daarmee de prijs en onzekerheid over het inkomen.
"Teveel rompslomp met betrekking tot het milieu bovenje normale lange werkdagen, vaak zeven
dagen per week. Ik heb het agrarisch ondernemerschap met nogal veel spanning ervaren. Dit
neemt toe door de steeds toenemende inspanning die moet worden geleverd. Zowelfinancieel als
lichamelijk. Ik denk dat het vooral deze spanning is die het gezinsbedryfonderscheidt van een nv
ofbv. Agrariërs moeten steeds meer uren maken en meer risico 's nemen en minder tyd in het gezin
steken om hun financiële verplichtingen te kunnen nakomen. Zeer moeilük met al die nieuwe
inzichten met mineralenwetgeving en het milieu. "
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Er zijn ook enkele respondenten die het bedrijf als een loodzware last ervaren en geen uitweg meer zien.
"Op dit moment is het keihard werken, 80 à 90 uur en dan ook nog geld toeleggen, dit is
ondraaglyk. Je moet zeer sterk en optimistisch zyn omje bedryfenje gezin staande te houden.
’s Ik
adviseer myn kinderen absoluut geen agrariër te worden, het is te zorgelyk. De risico en
opbrengsten staan niet in verhouding Als ik het nog eens moest doen, nooit meer. We zitten
gevangen in ons eigen bedrijf Stoppen kan niet, vergroten ook niet. Vooral met deze grondprys
kan ik niet aan de milieunormen voldoen. Vandaar dat ik de mogelykheid onderzoek om te
emigreren. Vrouw en kinderen achterlatend. Ik voel me machteloos en levend begraven. We hebben
een fijn gezin, maar de kinderen zyn verplicht mee te helpen en in verhouding met het
geïnvesteerde werk en geld kunnen we ons niks permitteren. "
Anderen zien wel negatieve kanten aan het agrarisch ondernemerschap maar geven aan dat zij niet zouden
willen ruilen met niet-boeren. Wel vermelden ze dat een aantal zaken wel erg scheef is zoals het inkomen,

.

.

.

de vrije tijd, de werkdruk en de onzekerheid. De volgende uitspraak is hiervoor illustratief.
"Ik voel my thuis op het platteland toch is de prys van de vryheid zeer hoog. Ik herinner my nog
steeds de uitspraak van iemand die zei: heren denk erom de prys van de vryheid kan zeer hoog
zyn. Dit ervaar ik de laatste tyd. Vanwege het wonen en werken in een mooie omgeving zijn we

tevreden. Maar vanwege de lange werkdagen (weinig vrye tyd), laag inkomen, slecht rendement
van geinvesteerd kapitaal, ben je gek datje boer blyh. "
Kortom er is bij de respondenten tevredenheid met agrarisch ondememerschap maar men wijst ook op
knelpunten en problemen. Sommigen ervaren het als een zwaar beroep. Niet alleen vanwege de lange
werkdagen maar ook vanwege de psychische belasting en de zorgen om de toekomst van het bedrijf.

6.3

Wet- en regelgeving van de overheid

Bijna de helft van de respondenten plaatst kritische kanttekeningen bij het beleid van de overheid. Van
de respondenten geeft 66% aan dat de wet- en regelgeving een grote druk legt op het agrarisch
ondememerschap. Gezinnen ervaren een toegenomen psychische belasting door de steeds veranderende
wetgeving. Men heeft het gevoel niet alles meer bij te kunnen benen. Ook de onduidelijkheid in deze
regels en het beleid voor de toekomst, baart veel agrarische gezinnen zorgen.
"Wat aan mij en mijn gezin knaagt is de constante onzekerlzeid waarin wij aljaren verkeren van:

hoe volg ik alle wettelijke regelingen; hoe reageert de consument/ grootwinkelbedry]? hoe komen
we hierfinancieel doorheen; hee]? ons bedrijf nog toekomst? Zwalkend beleid van de regering
gee]? niets dan onduidelykheid en onzekerheid. Onmacht en stress. Het is hard werken maar de
onzekerheid en psychische belasting worden steeds groter. Wanneerje meent de zaak goed voor
elkaar te hebben dan hebben ze alweer nieuwe regels en wetten uitgedacht. Op dit moment is het
meestfrustrerende dat er totaal geen duidelijkheid is in de wetten en regels. "
Naast de psychische belasting brengt de wet- en regelgeving ook financiële lasten met zich mee. Deze
lastenverzwaring is vooral bij de kleinere bedrijven sterk voelbaar.
"Omdat we een relatiefklein bedryfhebben, zonder grond leggen overheidsregels (byvoorbeeld
voor de niestveiwerking) een grotefinanciële druk op ons bedryf Geld voor investeringen is er
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Maar ook de grotere bedrijven geven aan dat wet- en regelgeving hoge kosten met zich meebrengt.
"Als je ziet wat er in die vyfjaar al bygekomen is aan overheidsmaatregelen, dat scheelt hier
al een inkomen. En _je weet nog niet wat ze van plan zyn en waar het einde is. Het agrarisch
ondernemerschap is een continue bezigheid om het bedryflevensvatbaar en rendabel te houden
waarbij de toenemende tegenwerking van de overheid (Den Haag en Brussel) het beroep steeds
zwaarder maakt. Door wet- en regelgeving wordje verplicht investeringen te doen die de groei
stagrzeren (je hebt minder geld om te besteden voor de uitbreiding van je bedryf). "
Door veranderingen in de wet- en regelgeving en de onduidelijkheid die dit met zich meebrengt is het
voor agrariërs niet eenvoudig een koers uit te zetten.
"Het is moeilyk investeringen doerz met zo 'n onduidelyk beleid. Hoe moet je daar nou een
bedryjüvoering op ajïstellen? De regelgeving en ambtenarij zyn een blok aarz_je been. Je hebt het
gevoel dat je als ondernemer een kar met daarop 20 ambterzaren voortdurend met je meetrekt.
(lastig werken hoor). "

Respondenten geven aan dat hierdoor investeringen worden uitgesteld of dat er verkeerde investeringen
kunnen worden gedaan.
"Boeren moeten maar investeren om aan de wet te voldoen en even later deugt er niets meer van,
allemaal weggegooid geld. Hoe moet onze zoon het zo overnemen? Door de snel wyzigende
wetgeving pleegje rnisirzvesteringen of wordt er niet geinvesteerd waardoorje achterop raakt. De

overheid maakt er een rotzooi van over de ruggen van de ondernemers. Wy weten nog steeds niet
waar we aan toe zyn. Zo gaje niet met mensen om. "
Velen hebben het gevoel dat zij de greep op hun eigen bedrijf verliezen en overgeleverd zijn aan het
beleid van de overheid. De wet- en regelgeving legt steeds meer beperkingen op aan het vrije
ondememerschap. Respondenten hebben er moeite mee dat wet- en regelgeving buiten hen om wordt
gemaakt en als verplichting wordt opgelegd. Sommigen ervaren dit als een onrecht.
"Het agrarische ondernemerschap verandert steeds meer van jisieke arbeid naar psychische
belasting en van het vrye ondernemerschap naar uitvoerders van overheidsbesluiten. Dit geef een
gevoel van onmacht en stress. Vaak het gevoel op dit geb1`ed aan ambtenaren achter bureau te zyn
overgeleverd die niet ter zake deskundig zyn. Ik voel my bedonderd, doordat een nietonafhankelyk rechter over mijn levenswerk beslist. Van het idee van vry ondernemerschap blyf
door alle wetten en regels niet veel meer over. "
Daarbij komt de administratie die een extra werkdruk op agrarische gezinnen legt.
"Wat me irriteert is het vele papierwerk dat ons wordt opgelegd. De administratie wordt echt
teveel, dat word ik beu. Boeren zyn over het algemeen niet zulke administrateurs. Er komen nu
ontzettend veel regels en bureaucratisch gernier opje af Nu ben ik overdag boer, s ' avonds en in
het weekend boekhouder. "
In dit onderzoek is meerdere malen naar voren gekomen dat overheidsmaatregelen een grote psychische
druk op agrarische gezinnen veroorzaken. Aan de respondenten is hierover de volgende stelling
voorgelegd: "overheidsmaatregelen veroorzaken een grote psychische druk op agrarische gezinnen". Het
valt op dat slechts 5% van de gezinnen deze stelling niet onderschrijft. Maarliefst 89% van de
respondenten is het met deze stelling eens. Deze psychische belasting wordt zowel door de grote als de
kleine bedrijven ervaren. ln tabel 6.2 is een overzicht van de antwoorden weergegeven.
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Beoordeling van de stelling "overheidsmaatregelen veroorzaken een grote psychische druk op agrarische
gezinnen/’

Tabel 6.2

mee

Helemaal

Niet mee eens

Mee eens

p niet mee oneens

eens
N
329

Aantal

respondenten

%
67

%

N
105

22

%

N
29

6

Mee oneens

mee

Helemaal

oneens
%

N
10

2

%

N
16

3

p

N:489

We kunnen concluderen dat velen de wet- en regelgeving niet alleen als een extra werkdruk ervaren maar
ook zien als een oorzaak van stress en psychische spanning. Dit heeft onder meer te maken met het
onduidelijke overheidsbeleid. Ook is naar voren gekomen dat overheidsmaatregelen aanzienlijke
financiële lasten met zich meebrengen en de winstmarges onder druk zet.

6.4

Het inkomen en de opbrengsten

Het inkomen dat uit het agrarische bedrijf wordt verkregen, krij gt een rapportcijfer van een vijf
gemiddeld. De helft van de gezinnen is niet tevreden met het inkomen en geeft een onvoldoende.
Daartegenover staat dat 15% van de gezinnen zeer positief is (een acht of hoger) en 35% redelijk tevreden
is (een zes of zeven) over het inkomen.

"Definanciële zorgen drukken een negatiefstempel op het bedrijf Wanneer de opbrengst goed
gewaardeerd wordt, is de hoeveelheid werk en het risico wel draagbaar. Nu echter ligt de
verhouding scheef' '.
Wanneer men een vergelijking maakt met mensen die in loondienst werken, geeft een aanzienlijk aantal
respondenten aan dat de verhouding zoek is.
"Ik vind dat wij met een gezinsbedryfwaar op dit moment een normaal inkomen uit te lzalen is veel
te veel werk hebben, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, 7 dagen in de week. Als ik kyk naar
het aantal uren en het kaP itaal dat erin zit is het resultaat be.Perkt in verhoudin8 met een 8ewone
werkman voor 36 uur werken zonder zorgen. En er komt alleen maar werk by om een gelyk
inkomen te houden. Alsje nadenkt over het geld dat_je erin steekt en de uren dan wordje helemaal
ontevreden. Het loont veel te slecht. Daarbij komen dan nog de zorgen en problemen, dus allerlei
wetgeving, die op je afkomt. Ook speelt een belangryke rol dat het de rest van Nederland goed
gaat en nren het idee heej? dat meerdere vakanties, luxe huizen, inclusiefde inrichting gewoon goed
zyn geworden. Dit zit er voor ons niet in. Meer uren maken voor mina'er geld is niet zo zwaar maar

je moet er wel van rond kunnen komen en je bedrijf op peil kunnen houden "
Van de gezinnen kan 10% niet of nauwelijks van het inkomen rondkomen. Sommige gezinnen staan
hierdoor sterk onder druk. Zij moeten ieder dubbeltje omdraaien om het hoofd boven water te houden.
"Wij eten groente en ]?·uit wat nog goed is die een kennis van de groenteboer krygt om aan de
schapen te voeren. Wy krijgen veel kleren van anderen. De haren van myn man en kinderen knip
ik zelf "
Enkele oorzaken zijn de slechte prijzen en de onzekerheid in de prij sontwikkelingen.
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"De pryzen voorfbllil zyn aljaren dermate laag (op I 997 na) zodat er iederjaar ingeteerd wordt
op het vermogen en we grote problemen hebben met de bank, die niet bereid is om verdere risico 's
te dragen. Zorgen baart hetfeit dat ik sterk afhankelyk ben van de prysvorming door vraag en
aanbod. De bollenprijzen leggen een behoorlyke druk op de]?nanciële situatie. De oudste zoon wil
het bedryf graag overnemen en ook lzy zal het moeilyk krygen met deze slechte pryzen. Ben
ontevreden over de financiële situatie veroorzaakt door het veel te lange aanhouden van de
extreem slechte pryzen van biggen maar ook de vleesvarkens. Door langdurig slechte (lage)
pryzen holt het ondernemerschap uit en dit is op terrnyn een sleclzte zaak. "
Aan de respondenten is gevraagd in hoeverre zij het eens zijn met de stelling: "financië1e problemen bij
agrarische gezinsbedrijven worden door de prijs van producten (markt) veroorzaakt." Ruim driekwart van
de respondenten is het helemaal eens of eens met deze stelling. Van de respondenten is 10% het oneens
of helemaal oneens met de stelling. De invloed vanuit Brussel wordt door de helft van de respondenten
onderschreven. ln tabel 6.3 zijn de antwoorden op beide stellingen weergegeven.
Tabel 6.3

Financiële
'

Beoordeling van de stellingen: "financiële problemen bij agrarische gezinsbedrijven worden door
de prijs van producten (markt) veroorzaakt" en "financiële problemen worden door Brussel
veroorzaakt."
problemen

worden veroorzaakt door:

Helemaal mee

Mee eens

eens
N

De prijs van het product
N: 475

197

Brussel
Nï3 80

75

Niet mee eens of

Mee oneens

mee oneens
%
41

N
144

%
30

N
90

Helemaal mee

oneens

%
19

N

%

32

7

12
‘p

3

45

11

30

8

N

%

p
20

109

29

121

32

Andere respondenten wijzen op de vaste lasten en andere kosten die jaarlijks toenemen.
"Er moet steeds meer geinvesteerd worden en de pryzen van de producten liggen ver onder de
kostprys. Ik maak me zorgen over de voortdurend lage pryzerz en de stygende kosten. "
De respondenten noemen een aantal kostenverhogende aspecten zoals toegenomen belastingen
(waterschap, auto, inkomsten, ruilverkaveling, gemeente), invoering van nieuwe wet- en regelgeving
(eisen aan milieu, hygiëne, kwaliteitseisen, gezondheid, dierenwelzijn), hogere lasten voor verzekeringen,

accountantskosten, gezondheidsdienst en hoge investeringen om te kunnen blijven concurreren.
"De kosten varz de regelgeving van Den Haag en hejïngen op tal van dingen zyn zo hoog dat zy
niet by te benen en te betalen zyn, by zulke lage pryzen. Veel te veel overheidsbemoeienissen op
allerlei gebied wat ook te veel de kostprys verhoogt, zonder dat er wat tegenover staat. Onnodige
kostenoplegging en kapitaalvernietiging. Een ander probleem vind ik de onbetaalbare grond die
”
nodig is voor uitbreiding. De marges worden steeds kleiner.
Sommigen wijzen op de rol van de tussenhandel en de consument die mede de prijs van het product
bepalen.
"De ondernemer moet veel tijd en zorg in zyn bedryfsteken en krijgt hiervoor een veel te kleine
vergoeding. Als het product door de boer verkoclzt is gaat er iedereen heel goed aan verdienen
(slachthuis, grossier, supermarkt) terwyl deze bedryven maar weinig tyd en zorg eraan besteden.
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De meeste van de problemen zyn echter terug te brengen op onderwaardering door de samenleving
van het agrarische prestatieniveau en de onbereidheid om eerlyk te betalen voor de door de
samenleving geëiste veranderingen in productiernethodes i. v.m. milieu en welzyn. Gezien de te

verwachten regels op allerlei gebied (arbo, milieu) en hetfeit dat de gemiddelde consument daar
geen geld voor over hee]?, ziet de toekomst er somber uit. "
_

Andere respondenten geven aan dat door stijgende kosten het steeds moeilijker wordt om te blijven
concurreren met het buitenland.
"Ik ben van mening dat het voor de agrarisclze sector moeilyk zal zyn te concurreren op de
wereldmarkt. Ons lancye hee]? nu eenmaal de duurste grond, zowat de hoogste lonen en milieueisen
van gans de wereld. Ik ben tevreden met myn ondernemerschap maar maak me zorgen naar de
toekomst toe ofhet wel rnogelyk is de steeds maar toenemende schaalvergroting by te houden. Dit
zal noodzakelyk zy'n om de concurrentie met het buitenland aan te kurznen, aangezien een aantal
kosten in Nederland veel te hoog zyn, zoals grorzd, arbeid, veterinaire heffing, mestafzet en
milieu.”
Het blijkt dat de inkomenssituatie bij een omvangrijke groep respondenten negatief wordt beoordeeld.
Daarnaast komt uit dit kwalitatieve gedeelte van het onderzoek naar voren dat rond de 10% van de
respondenten zegt in arinoede te leven. Dit strookt met de bevindingen in hoofdstuk 5.

6.5

Schaalvergroting

Veel respondenten zien schaalvergroting en uitbreiding van hun bedrijf als onvermijdbaar of
noodzakelijk. Sommigen ervaren dit niet als een last maar zien het als een uitdaging.
"Het agrarische ondernemersclzap is voor ons een uitdaging. Het afgelopen jaar hebben we om
vooruit te kunnen naar de (schaalvergroting) toekomst, erg grote investeringen gedaan in
arnrnoniakrecht. Met schaalvergroting en intensivering heb ik geen moeite, rrzits er een leefbaar
platteland overblijft. Intensivering en automatisering vind ik juist boeiende kanten van het
agrarische ondernernerschap. "
Een kwart van de respondenten die zich heeft uitgelaten over schaalvergroting, ziet het als een noodzaak
om te kunnen blijven boeren.
"Groter groeien is voor ons de enige manier om ook in de toekomst ons inkomen uit het bedrijfte
kunnen halen. Sclzaalvergroting zie ik als noodzaak, maar is door hoge grondpryzen haast niet te
verwezenlijken. De druk om steeds te blyven groeien wordt ons opgelegd, doeje hier niet aan mee
dan is het bedrijfop vry korte termyn voor niemand meer interessant. Probeer mee te doen in de
race en ook schaalvergroting toe te passen maar dit geeft grote druk. Wil je in de toekomst
meedraaien dan moet erflink gei'nvesteerd worden en deze dingen vind ik moeilyk. Ik vind het
omterantwoord om grote bedragen te lenen, daar ben ik de persoon niet naar
Er zijn ook boeren en tuinders die aan deze wedloop niet willen meedoen.

"Jammer dat steeds grotere bedryven gestimuleerd wordt, hier wil ik niet aan meedoen. Het
gezinsbedrijfverdwyrzt en grote bedr-mer); worden steeds groter. Boer zyn is niet alleen een beroep,
het is ook een nzanier van leven. Megabedryven vind ik ongewenst i. v.rn. de leefbaarheid op het
consument, niet voor
P latteland en het ima o van de sector. Schaalver rotin is wenseli. `k voor de
de producent. "
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Daamaast wordt erop gewezen dat schaalvergroting nadelige consequenties heeft voor de financiële
positie van het bedrij f, het gezin en de arbeidsvreugde. Ook wordt aangegeven dat door schaalvergroting
de overdracht van het bedrijf naar een volgende generatie vrijwel onmogelijk wordt gemaakt vanwege
de grote financiële risico’s. Beschikken startende ondernemers niet over voldoende kapitaal dan moeten
zij zich bij bedrij fsovername diep in de schulden steken. We kunnen concluderen dat over
schaalvergroting verschillend wordt gedacht. Er zijn agrarische ondernemers die uitbreiding van het
bedrijf als een uitdaging zien. Voor anderen is schaalvergroting een noodzaak om bij te kunnen blijven.
Veel respondenten wijzen daarnaast op nadelige consequenties zoals arbeidsvreugde en de financiële
risico’s voor het bedrij f.

6.6

Bedrijfsovername

Van de respondenten geeft 17% aan dat er een bedrij fsopvolger aanwezig is. Bij 39% van de
gezinsbedrijven is dit niet het geval, 43% geeft aan dat zij het nog niet weten. Van de gezinnen die (nog)
geen opvolger hebben, heeft 30% aangeven dat het bedrijf misschien niet geschikt is voor overname of
dat dit financieel moeilijk is. Het merendeel (70%) van hen heeft (nog) geen kinderen of de kinderen zijn
nog te jong om hier een uitspraak over te kunnen doen. Veel respondenten maken zich zorgen over de
toekomst en geven aan dat bedrij fsovemame door de volgende generatie niet makkelijk zal zijn.
"Door de dalende irzkonzsten en stygende kosten (grond en quotum) zal het financieel moeilyk
worden voor de volgende generatie om over te nemen. Omdat bedryven zo groot worden is
’n
overname onrnogelyk en wordt op zo
manier het nageslacht uitgesloten. Vooral jonge
ondernemers moeten zich by overname zo diep in de schulden steken dat er nauwelyks
levensruirnte overblyj?. Wanneerje met een laag eigen vermogen begint (bedryfovername) is het
heel moeilyk om er financieel bovenop te komen. De agrarische sector draait op zyrz eigen
vermogen. "
Niet alleen de schaalvergroting en de waardevermeerdering van bedrijven door stijgende grondprijzen
en quota maken een bedrij fsoverdracht risicovol. De jongere agrariërs zien ook op tegen invloed van de
overheid op de bedrijfsvoering.
"Wy hebben een prachtig vleeskuikenbedryf met I 30.000 plaatsen. Voldoet aan de laatste eisen.
Wy zyn daar zeer tevreden mee en hebben geen spyt van deze aankoop en verhuizing. Maar de
opvolger vindt het verschil van zekerheid met z’rr huidige baan te groot. Ook vanwege
overheidsrnaatregelen. Je weet niet wat ze van plan zyn en waar het einde is. "
Er is onzekerheid over bedrijfsopvolging en over de levensvatbaarheid van het bedrijf in de toekomst.
Slechts op 17% van de bedrijven is er een opvolger aanwezig. De rest weet het nog niet of heeft geen
opvolger. Dit heeft aan de ene kant te maken met de financiële situatie waar het bedrijf op dit moment
in verkeert maar ook met de aantreklelijkheid van het beroep voor jonge agrariërs.

6.7

Leefbaarheid

Veel respondenten geven aan dat de leefbaarheid op het platteland nog goed is. Zij noemen vooral de
ruimte, rust, vrijheid en de verbondenheid met de natuur.

"Ook het wonen op het platteland is heerlyk met alle ruimte en vryheid. Daar genieten we elke dag
van ondanks onze zorgen. "
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Aan de andere kant blijkt dat in dorpen en regio’s een groot aantal voorzieningen terugloopt of verdwijnt.
"De leefbaarheid loopt terug door sluiten van winkels en scholen en het opheffen van lynen van
het openbaar vervoer. "
Ook zien agrariërs dat veel co1lega’s stoppen. Dit komt volgens hen de leefbaarheid op het platteland ook
niet ten goede. Agrariërs die aan de rand van het stedelijk gebied wonen zien de stad steeds dichterbij
komen.
"De leefbaarheid op het platteland is nog goed, alleen komen er veel burgerwoningen in het
buitengebied. Veel kleine boerderyyes worden opgekocht door mensen (die geen binding hebben
met het platteland), waardoor een uitbreiding van de boerdery ook al op grote moeilykheden
stuit. "
Sommige agrariërs zien de toekomst op het platteland somber in.
"De leefbaarheid op het platteland gaat hard achteruit. Nederland zal binnen 20jaar het voedsel
van buiten de grenzen moeten halen, want de agrarische ondernemingen zyn dan weg. Een paar
toeristisch georiënteerde gesubsidieerde boerenbedryjjes staan eerizaarn tussen natuurgebieden
oftorenhoge stedenbouw. Het beleid van de overheid is niet gericht op de agrariërs die het voedsel
produceren maar op het verdryven van boeren en tuinders, dart hee]? de overheid grond die ze
kunnen gebruiken voor huizen, indu.strie en wegen, De verhouding tussen lzet aantal inwoners en
oppervlakte landbouw en natuur is zoek. De regering wil ons gewoon het land uit hebben zodat
alles vry komt voor woningbouw, natuur en industrie. Het zou toclz ergjammer zyn dat er over een
jaar ofl5 geen boeren meer zijn op het platteland. "
Agrariërs verliezen terrein omdat het platteland steeds meer in trek komt voor andere doeleinden dan de
landbouw. Het agrarisch landschap moet concurreren met recreatie, natuurbeheer, industrie, wegenaanleg
en woningbouw.
"Bij ons heerst sterk de indruk dat anderen zoveel rnogelyk moeite doen op allerlei geoorloofde
en ongeoorloofde manieren om dat schaarse stukje landbouw dat er nog is te claimen voor natuur,
recreatie, woningbouw, tna'ustrte, enz. Verder wordt door het aj?iemen van het aantal bedryven
(agrarisch) het aantal burgers in agrarische gebieden steeds groter en daarmee ook hun invloed
ten nadele varz de agrariërs. Door bouw van woningen naast de boomgaard is sputtert niet meer
mogelijk. De grote claim door overheid (wonen, werken. recreatie, en natuur) is zeer tegenstrydig
met extensiveringsdoelen in de landbouw (mestprobleem). Ik heb grote onvrede met
machteloosheid ten opzichte van de gemeente met betrekking tot bedryyäontwikkeling en
ruimtelijke ora'eriirrg. Ben al twee jaar bezig voor de bouw van een schuur. "
Anderen wijzen op het belang van het bedrijf voor het behoud van het landschap. Wanneer er geen
agrarische gezinsbedrijven meer zijn, voorspellen velen dat het karakteristieke cultuurlandschap
geleidelijk aan zal verdwijnen.
"De agrariër is de onderhouder van het platteland. Dit kan niet overgertomen worden door
in.stantie.s vanwege bekostiging in de toekomst. "
Aan de respondenten is gevraagd om aan te geven in hoeverre men het eens is met de stelling dat de
leefbaarheid op het platteland sterk achteruit gaat. Van de respondenten onderschrijft meer dan de helft
(54%) deze stelling. Bijna een kwart (23%) is van oordeel dat de leefbaarheid niet sterk achteruit gaat.
De verdeling van de antwoorden is in tabel 6.4 weergegeven.
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Tabel 6.4

Beoordeling van de stelling “de leefbaarheid op het platteland gaat sterk achteruit"
Helemaal mee eens

Mee eens

Niet mee eens

Mee oneens

Helemaal

niet mee oneens
N
Aantal
respondenten
N:479

%

136

N

28

123

%

26

N

113

mee

oneens

%

N

24

66

%

14

N

%

41

9

Ook is naar de mening gevraagd over de stelling: ‘kleinere agrarische gezinsbedrijven dienen, om het
landschap te beschermen, gesubsidieerd te worden’. Ook deze stelling wordt door een meerderheid (58%)
van de respondenten onderschreven. Slechts 16% is het niet met de stelling eens. ln tabel 6.5 is de
verdeling van de antwoorden op deze uitspraak weergegeven.
Tabel 6.5

Beoordeling van de stelling "kleinere agrarische bedrijven dienen om het landschap te beschemren
gesubsidieerd te worden"
Helemaal
N

p Aantal respondenten
N=468

mee

Mee eens

Niet mee eens

r

eens
%

N

%

N

35

Helemaal

N

%

I
109

23

121

26

mee

oneens

%

163

Mee oneens

niet mee oneens

N

%

30

6

1
45

10

Het wonen en werken op het platteland wordt over het algemeen positief ervaren. Dat neemt niet weg dat
hierover ook zorgen aanwezig zijn. Er wordt in dit verband gewezen op de teruglopende voorzieningen,
op de leefbaarheid en op het landschap.

6.8

Beeldvorming en belangenbehartiging

‘

Bij de respondenten leeft het beeld dat zij zowel bij de overheid als bij de burgers steeds meer in een
kwade reuk komen te staan. Het gaat niet goed met het imago van agrarisch Nederland. Een groot aantal
respondenten geeft aan dat de overheid een ontmoedigingsbeleid voert en dat burgers daarom een beeld
krijgen van boeren en tuinders als grote milieuvervuilers.
"Wy maken hierin ons bedriymet het hele gezirt verschrtkkelyk veel uren en dan hebje nog het
gevoel datje volgens de overheid een crimineel bent, dit is zeerfrustrerend. De overheid zou
meer moeten luisteren naar mensen op de bedryven zeyipv. rnilieuactivisten. Heb het idee dat
agrariërs weg rnoeterz uit Nederland. In elke bedry]@tak is eert rotte appel in de nzand maar alle
agrariërs wordert als rotte appels gezien. We worden als zwarte Piet afgeschilderd en krygen
geen tyd om het een en ander te onderzoeken. We hebberz een boeronvriendelyke overheid wat
ook de samenleving overneemt. Natuur en milieu staan hoog in het vaandel en er is weinig
waardering voor’nhet luxe voedsehrakket dat elke dag op tafel verschynt. Myn grootstefustratie
is wel dat wy zo negatieve uitstraling hebben in de rnaatschappy, ondanks dat de meerderheid
zoveel rnogelyk naar de wens van de consument tracht te produceren en daarnaast te maken
krygt met goedkope import uit andere landen die rziet te maken hebben met intern ketenbeheer,
groenlabelstallen en verarttwoorde mestafzet. "
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De respondenten zouden graag zien dat er in de media meer positieve informatie komt over de agrarische
sector.

"Ook stoor ik my over de negatieve berichtgeving over agrarische zaken in de media. De overheid
en de pers geven te vaak een negatief beeld van de agrarische sector en de varkenshoudery in het
byzonder. Ik denk dat 95% ofmeer van de agrarische ondernemingen op eenfatsoenlyke en goede

manier omgaat met natuur en dierwelzyn. Wy leven van de natuur en de dieren, hoe beter wy daar

mee omgaan hoe meer wy verdienen voor ons gezin. De mensen moeten meer kennis krygen over
het agrarische platteland door programma 's zoals bbc uitzendt: countrjvlye. De burger krygt een
steeds slechter beeld van de landbouw. Zou graag wat meer waardering willen zien (burgers bijv.).
We zyn toch de makers van het landschap. Plattelandonderhoud is agrarisch vakmanschap

Er wordt door de respondenten ook aangegeven dat er door de agrarische sector zelf te weinig is gedaan
om het imago te verbeteren.
"De agrarische sector heej? in het verleden te weinig aan voorlichting gedaan. Onze
belangenbehartigers (LTO) hebben nauwelyks nog binding met de sector. Het is jarnrner dat
alleen de grote boeren (grootgrondbezitters) het voor het zeggen hebben. We gaan weer terug
naar vroeger. Voelen ons in de steek gelaten door LTO. LTO lykt de boot te rntssen in de nieuwe
styl van onderhandelen. Kortom als er niet meer door de standsorganisaties wordt gedaan dan
nu dan gaat agrarisch Nederland ten onder. Op het platteland moeten agrarische ondernemingen
op de eerste plaats staart. Leefbaarheid kan goed samenhangen met andere belangen rnit.s overleg
en belangen van het platteland niet ondersneeuwen. "
Aan de respondenten is ook gevraagd welke instantie het beste de belangen behartigt. Bijna de helft
(48%) van de boeren en tuinders geeft aan dat LTO het best de agrarische belangen behartigt. Een niet
verwaarloosbaar percentage (21%) is van mening dat er geen enkele organisatie is die hun belangen goed
behartigt. Sommigen geven daarbij aan dat de organisaties te versnipperd zijn en veel meer zouden
moeten samenwerken. ln tabel 6.6 zijn de organisaties vermeld die volgens de respondenten het best de
agrarische belangen behartigen.

Tabel 6.6

De organisaties die volgens de respondenten het beste hun belangen behartigen
•
res ondenten

res ondenten

Geen enkele organisatie
LTO
NVV

87
195
44

21
48
11

Kleinere organisaties (Duinboeren, NBB,NCB, NOP, NFO, RMU, NBB)

66

16

Ecologische belangen organisaties
Accountant/I bank
Politieke partijl maatschappelijke instantie

3
9
5

1
2
1

N

409

100

Een aantal respondenten wijst op het ‘slechte’ imago van de agrarische bedrijven. De overheid, maar ook
de belangenorganisaties wordt verweten dat ze te weinig doen aan deze negatieve beeldvorming.
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6.9

Conclusies

Uit de beantwoording van de vragen naar het agrarische ondememerschap die in dit hoofdstuk aan de orde
zijn gesteld, blijkt dat het merendeel van de respondenten in het algemeen tevreden is met hun totale
situatie (leefsituatie). Er wordt een rapportcijfer zeven gegeven, een ruime voldoende. Slechts 6% van
de respondenten geeft een vier of lager voor hun leefsituatie. Dit neemt echter niet weg dat door de
respondenten veel knelpunten en problemen worden genoemd, die ook samenhangen met het
ondememerschap. De respondenten wijzen onder andere op de wet- en regelgeving en op hun inkomen.
Zij zijn eveneens onzeker over de toekomst van hun bedrijf.
Vooral de wet- en regelgeving veroorzaken bij de meeste respondenten (90%) een grote psychische druk.
Ook met betrekking tot het inkomen maakt men zich zorgen. Het gemiddelde rapportcijfer is een vijf. Meer
dan éénderde deel van de respondenten (36%) geeft een dikke onvoldoende, een vier of lager. De
ontevredenheid over het inkomen wordt in belangrijke mate toegeschreven aan de prijsontwikkelingen, de
lange werktijden, de wet- en regelgeving en de toenemende kosten en afnemende winstmarges.
De respondenten ondervinden ook andere knelpunten bij hun bedrijfsvoering. Er wordt gewezen op de
financiële moeilijkheden die uitbreiding en schaalvergroting met zich meebrengen. Men wijst op problenren
bij de bedrijfsopvolging en de bedrijfsovemame. Meer tevreden zijn de respondenten over de leefbaarheid
op het platteland. Maar ook hier worden bedreigingen genoemd, zoals de teruglopende voorzieningen en de
verstedelijking van het platteland.
Er zijn ook zorgen aanwezig over de beeldvorming en de belangenbehartiging. De respondenten wijzen erop
dat zij zowel door de overheid als door de burgers als grote vervuilers worden gezien. Daamaast wordt erop
gewezen dat de belangenorganisaties te weinig doen om dit slechte imago te verbeteren.
We kunnen de conclusie trekken dat, ondanks de vele problemen en knelpunten, de respondenten hun
leefsituatie gunstig beoordelen. Deze beoordeling van de respondenten wordt, naar onze mening, in
belangrijke mate bepaald door de gunstige woonsituatie op het platteland en door de aard van de
werksituatie, het gezinsbedrijf Veel minder gunstig wordt de financiële situatie beoordeeld. Een knelpunt
dat door zeer velen wordt genoemd is de wet- en regelgeving.
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HOOFDSTUK 7

CONCLUSIES

Inleiding

7.1

In dit slothoofdstuk wordt nader ingegaan op de uitkomsten van het onderzoek naar de beleving van
armoede in agrarische gezinnen. In deze paragraaf behandelen we de methoden die zijn gebruikt om
arrnoede te definiëren. In paragraaf 7.2 staan de steekproefpopulatie en de respondentengroep centraal.
Via een telefonisch onderzoek is gebleken dat het basisbestand van de Landbouwtelling 1998 en het
adressenbestand van LASER gebreken vertonen. Dit komt vooral doordat veel agrariërs (lang geleden)
met hun agrarisch bedrijf zijn gestopt. In een aantal gevallen bleek men zelfs nooit werkzaam te zijn
geweest binnen de agrarische sector. In paragraaf 7.3 trekken we conclusies ten aanzien van de
belangrijkste oorzaken, overlevingsstrategieën en kenmerken van respondenten en gezinnen. In paragraaf
7.4 komen de psychosociale problemen en de hulpverlening aan de orde. ln de laatste paragraaf wordt
een slotbeschouwing gegeven.
De twee methoden die zijn gehanteerd om armoede vast te stellen. leveren verschillende uitkomsten op.
De objectieve nrethode, waarbij is uitgegaan van een armoedegrens van f 36.5 13 per jaar, geeft aan dat
23% van de gezinnen onder de armoedegrens valt. De subjectieve methode geeft een lager percentage te
zien, namelijk 10. Het verschil tussen beide methoden is in belangrijke mate toe te schrijven aan de
levensstijl van agrarische gezinnen. Door zuinig te leven en door lage eisen te stellen slagen kennelijk
veel agrarische gezinnen erin om rond te komen, terwijl deze gezinnen wel onder de armoedegrens
verblijven. Deze uitkomst is ook zichtbaar in ander onderzoek naar armoede. Goossens et al. (1990)
constateren bijvoorbeeld dat veel ouderen die alleen van hun AOW moeten rondkomen hun situatie niet
als armoedig beschouwen. Uit het onderzoek naar de beleving van armoede in agrarische gezinsbedrijven
blijkt ook dat onder de respondenten die hebben aangegeven dat ze niet kunnen rondkomen een niet
gering aantal een gezinsinkomen boven de armoedegrens heeft. Het rondkomen blijkt dus niet alleen
afhankelijk te zijn van het gezinsinkomen, maar ook van het uitgavenpatroon. Ook de samenstelling en
de grootte van het huishouden blijken hierbij een rol te spelen. Er kan nog een andere oorzaak voor het
verschil in uitkomsten van de beide methoden worden genoemd. Het zou kunnen zijn dat bij de
subjectieve methode een aantal respondenten moeite heeft gehad om aan te geven niet te kunnen
rondkonren. Deze schroom is namelijk niet aanwezig bij de objectieve methode omdat daar immers de
onderzoekers hebben vastgesteld wie er onder de armoedegrens verblijven.
Op grond van de gegevens die via de objectieve en subjectieve methode zijn verkregen kunnen we
constateren dat tussen de 10% en 23% van de agrarische gezinsbedrijven met armoede te maken heeft.
Het hoogste percentage', verkregen via de objectieve methode, komt overeen met de bevindingen van het
LEI (van Everdingen et al., 1999). Armoede bij agrarische gezinsbedrijven is daadwerkelijk aanwezig.

1

Dit percentage berust op het aantal respondenten (349) dat volledige informatie heeft verschaft over hun
financiële situatie in 1997. Dit betekent dat het waarschijnlijk is dat het percentage respondenten onder
de armoedegrens bij de totale respondentengroep hoger is, namelijk ongeveer 33.
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7.2

De steekproef

De oorspronkelijke steekproef bestond uit 3.000 bedrijven. Deze steekproef berust op het adressenbestand
van LASER. Dit bestand is gebaseerd op de Landbouwtelling 1998. Om technische redenen is de steekproef
met 700 gezinsbedrijven aangevuld. Aan de steekproefpopulatie is vooraf een aantal eisen gesteld. De
bedrijven moesten tussen de 24 en 450 sbe zijn en uit alle sectoren dienden in de steekproefpopulatie
voldoende bedrijven aanwezig te zijn. Dit betekent dat de steekproef, ook na aanvulling, representatief is
naar bedrijfsgrootte. De representativiteit is niet aanwezig ten aanzien van de bedrij fssectoren, de
graasdierbedrijven zijn ondervertegenwoordigd en de overige sectoren oververtegenwoordigd.
Opmerkelijk is dat de onderzoekers te kampen hebben gehad met een vervuiling van het adressenbestand
van LASER. Via LASER zijn van de oorspronkelijke steekproefpopulatie telefoonnummers aan de
onderzoekers beschikbaar gesteld. Het doel hiervan was om tijdens de onderzoeksperiode aan de potentiële
respondenten te vragen de enquête in te sturen en ook om navraag te doen waarom deze mogelijke
respondenten niet aan de enquête wilden deelnemen. In totaal zijn ruim 1.000 telefoongesprekken gevoerd.
Hieruit bleek dat bijna een derde deel aangaf geen agrarisch bedrijf (meer) te hebben. In een aantal gevallen
bleken deze mogelijke respondenten zelfs nooit een agrarisch bedrijf te hebben gehad. De overgrote
meerderheid van degenen die met hun bedrijf waren gestopt, had het bedrijf geruime tijd geleden beëindigd.
Op grond van deze gegevens is, na overleg met LASER, besloten een aanvullende steekproefpopulatie van
700 bedrijven sanren te stellen. De vervuiling van het bestand kan betekenen dat er in Nederland aanzienlijk
minder agrarische bedrijven zijn dan op basis van de Landbouwtelling wordt aangenomen. Het is belangrijk
dat bij de opzet van de toekomstige landbouwtellingen hiemaar verder onderzoek wordt verricht.
De respondentengroep (23% geldige schriftelijke enquêteformulieren) wijkt niet in belangrijke mate af van
de steekproefpopulatie. De kleinste bedrijven zijn iets oververtegenwoordigd. De graasdierbedrijven tussen
de 121 en 200 sbe zijn bij de respondentengroep ondervertegenwoordigd. Deze afwijkingen hebben evenwel
geen grote invloed op de uitkomsten van de schriftelijke enquête gehad.

7.3

Oorzaken, overlevingsstrategieën en kenmerken

Inkomens uit agrarische bedrijven kemren aanzienlijke fluctuaties. Van de degenen die niet kunnen
rondkomen noemt 83% de te lage of tegenvallende prijzen en de prijsschommelingen als de belangrijkste
oorzaken voor hun financiële problemen. De inkomens staan de laatste jaren ook onder druk de kosten van
de wet- en regelgeving. De milieuwetgeving wordt door 70% van de respondenten die niet kunnen
rondkomen als een groot probleem gezien. Meer dan de helft van deze respondenten noemt ook de
kwaliteitseisen uit de sector als een oorzaak voor hun problemen. Door de kosten hiervan blijven
investeringen uit en wordt uitbreiding van het bedrijf bemoeilijkt. Daamaast worden andere strategieën
gevolgd om bestaanszekerheid te verkrijgen.
Gezinnen met een inkomen boven de armoedegrens en gezinnen met een inkomen onder de armoedegrens
verschillen op een aantal aspecten van elkaar. Het blijkt dat anne gezinnen veel minder vaak een inkomen
uit loondienst hebben of dat dit inkomen laag is, omdat de leden van deze gezinnen veelal kleine parttime
banen hebben. Van de gezinnen met een hoger inkomen blijkt loondienst een belangrijke inkomstenbron is.
In dit verband kan worden geconstateerd dat werken in loondienst een geslaagde overlevingsstrategie vormt.
Er zijn echter ook nadelen verbonden aan deze strategie. Het werken in loondienst leidt in veel gevallen tot
een hogere arbeidsdruk omdat er meer uren gemaakt worden en ook tot een toename van het aantal hobbyagrariërs. Dit kan op termijn tot aanzienlijke veranderingen in de landbouw leiden. Het inkomen uit het
bedrijf wordt een marginale inkomensbron. Het werk in loondienst wordt dan de voomaanrste
inkomensbron.
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Nevenactiviteiten kunnen het gezinsinkomen eveneens verhogen. Bij 30% van de bedrijven zijn deze
activiteiten aanwezig. In sommige gevallen leveren deze activiteiten een aanzienlijke verhoging van het
inkomen op. In het algemeen echter is het gemiddelde inkomen dat uit nevenactiviteiten wordt verkregen
lager dan uit loondienst. Het ontplooien van nevenactiviteiten is een manier om armoede te voorkomen,
het werken in loondienst geeft evenwel gunstigere resultaten. Aan de nevenactiviteiten zijn ook nadelen
verbonden. De investeringen zijn relatief hoog en de inspanningen veelal groot. Er worden extra
arbeidsuren gemaakt. Er kunnen globaal twee soorten nevenactiviteiten worden onderscheiden:
activiteiten die gebonden zijn aan het bedrijf en activiteiten die hier los van staan.
Bedrijfsuitbreiding vormt eveneens een overlevingsstrategie. Het valt op dat vooral de grotere bedrijven
willen uitbreiden en de kleinere bedrijven niet. De grootste knelpunten die de bedrijven bij uitbreiding
ondervinden zijn de wet- en regelgeving, de grondprijs, de investeringslasten en de uitbreidingsmogelijkheden. Er zijn meer problemen bij uitbreiding en schaalvergroting. Sommige respondenten kunnen geen
geld meer lenen of durven dit, bijvoorbeeld door hun leeftijd, niet meer aan. Ook betekent het dat
bedrijfsopvolging bij niet-rendabele bedrijven problematisch wordt. Uit het onderzoek blijkt dat door deze
problemen bij een kwart tot een derde van de bedrijven geen opvolger (meer) aanwezig is. Dit kan leiden
tot veranderingen in de (sociale) structuur van het platteland.
Veel gezinnen volgen in de meeste gevallen een vierde overlevingsstrategie. Er wordt bezuinigd op de
vakantie, de dagelijkse boodschappen, het abonnement op een krant, tijdschrift of telefoon. op
verzekeringen en op het lidmaatschap van club of vereniging. Noodzakelijke betalingen worden
uitgesteld. Naast materiële amroede is er hier sprake van immateriële armoede. Deze combinatie van
armoede kan leiden tot grote sociale en psychosociale problemen.
Bij een aantal respondenten die geen ‘goede` overlevingsstrategie kunnen hanteren, levert dit grote
problemen op. Zij komen in een neerwaartse spiraal terecht. Bedrijfsmiddelen worden verkocht of
verhuurd. Het onderhoud aan gebouwen wordt uitgesteld evenals de noodzakelijke investeringen. Er
wordt ingeteerd op bedrij fsreserves en het eigen vermogen. Uit het LEI-rapport (van Everdingen et al.,
1999) blijkt dat maar liefst 37% van de gezinnen in een gevarenzone is terechtgekomen omdat men
ontspaart. Een strategie die grote nadelen met zich meebrengt is het bezuinigen op verzekeringen en
pensioenvoorzieningen. Bij veel bedrijven is er geen goede pensioenvoorziening aanwezig. Het blijkt ook
dat veel agrariërs onderverzekerd zijn. Dit betreft zowel de arbeidsongeschiktheidsverzekering als de
ziektekostenverzekering. Deze bedrijfsgerichte strategieën maakt bedrijven kwetsbaar, zelfs indien zij
niet in armoede verkeren.
Het valt op dat de respondenten uit de middelgrote bedrijven (121-300 sbe) minder nevenactiviteiten
ontplooien en minder in loondienst werken dan de kleinere en de grotere bedrij ven. Bij de middelgrote
bedrijven vinden we derhalve het hoogste percentage respondenten met een inkomen onder de
armoedegrens en ook het hoogste percentage respondenten dat aangeeft niet rond te kunnen komen. Een
verklaring hiervoor kan zijn dat de respondenten van de middelgrote bedrij ven veel minder tijd
beschikbaar hebben om in loondienst te werken ofnevenactiviteiten te hebben. Het is ook gebleken dat
velen zich uitsluitend richten op de hoofdactiviteit, omdat anders de druk op het gezin te hoog wordt. Men
kan naast het bedrijf er geen activiteiten nreer bij hebben. Uit het onderzoek blijkt dat vooral jonge
ondememers, veelal degenen met een hogere opleiding, en respondenten met kleinere bedrijven hun
inkomen voor een substantieel deel kumren verhogen door buitenshuis te werken. Aan de andere kant zien
we dat ouderen veel minder uren in loondienst werken. Dit hangt niet alleen met de leeftijd samen, maar
ook met het opleidingsniveau. Degenen met een lagere opleiding hebben een geringere kans om
buitenshuis te gaan werken. De consequentie hiervan is dat respondenten met deze kenmerken een grotere
kans hebben om in armoede te geraken dan anderen. De samenstelling van het huishouden speelt ook een
rol bij de armoede. Uit de objectieve methode blijkt dat vooral gezinnen met oudere thuiswonende
kinderen het moeilijk hebben. Bij de subjectieve methode blijkt de grootte van het gezin een factor te zijn
die tot armoede kan leiden.
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7.4

Psychosociale problemen en hulpverlening

De respondenten, die hebben aangegeven niet te kunnen rondkomen, maken zich grote zorgen over de
toekomst. Het overheidsbeleid is onduidelijk, de inkomsten zijn laag, de inspanningen die moeten worden
verricht om een inkomen te verkrijgen zijn hoog, de werkdruk is groot.
Armoede gaat gepaard niet psychosociale problemen en lichamelijke klachten. Uit het onderzoek blijkt
dat 70% van de agrariërs hiervoor geen hulp zoekt. Er is bij hulpverlenende instanties kennelijk een
drempel aanwezig. Het valt op dat door degenen die wel hulp zoeken vooral gebmik gemaakt wordt van
de telefonische hulpdienst voor agrariërs. Dit duidt erop dat kennelijk een lage drempel wel tot een
hulpvraag leidt. Het is daarom van belang om aan de hulpverlening van officiële instanties zoals het
RIAGG en het Maatschappelijk Werk meer bekendheid te geven. Een duidelijk knelpunt komt naar voren
bij respondenten die een beroep doen op de Sociale Dienst voor financiële hulp of een uitkering. Veel
respondenten zeggen voor deze vorm van hulp een slechte ervaring te hebben gehad met de Sociale
Dienst. Het is daarom van belang dat deze instantie meer dan nu het geval is op de hoogte wordt gebracht
van de specifieke financiële problemen binnen de agrarische sector en van de mogelijkheden die aanwezig
zijn om gezinsbedrijven financieel te ondersteunen.
Veel respondenten zeggen dat zij niet met hun problemen te koop willen lopen. Ze menen zelf uit de
problemen te kunnen komen, terwijl hun klachten omvangrijk zijn. Dit kan betekenen dat alleen een
verlaging van de drempel bij hulpverlenende instanties niet voldoende is. Naast een drempelverlaging
en verhoging van de klantgerichtheid is het van belang dat de agrariërs via gerichte voorlichting actief
benaderd worden om de kloof tussen hen en de hulpverlening te dichten.
Er is nog een probleem. Bij het toekennen van een uitkering wordt veelal gekeken naar de
vermogenspositie van het gezinsbedrijf en het inkomen dat uit het bedrijf wordt verkregen. Typerend voor
een agrarisch gezinsbedrijf is het hoge aandeel van het eigen vermogen in het bedrijf Bij toekenning van
een aantal uitkeringen is er een vermogenstoets. Het is van belang te realiseren dat het eigen vermogen
bij agrariërs voornamelijk ligt opgeslagen in vaste activa en niet kan word gebruikt voor het
levensonderhoud, omdat anders de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. Een ander probleem is het
sterk fluctuerende inkomen. Het is van belang dat ook hiermee, bij de toekenning van een uitkering
rekening wordt gehouden.

7.5

Slotbeschouwing
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Armoede bij agrarische gezinsbedrijven vormt niet alleen een financieel probleem, maar leidt ook tot
aanzienlijke psychosociale klachten. De respondenten en hun gezinnen, die niet kunnen rondkomen en
deze problemen hebben, zijn als volgt te typeren. De gezinnen zijn groter, de gemiddelde bedrijfsgrootte
is 188 sbe. De bedrijfswinst is relatief laag (gemiddeld over de periode 1995-1998 18.620). De
f
respondenten zijn vaker full-time boer (80%). Vrouwen werken meer op het bedrijf dan vrouwen uit
gezinnen die wel kunnen rondkomen. De uitgaven zijn hoog (f33.375 per jaar). Deze gegevens wijzen
erop dat niet de respondenten van de kleine, marginale bedrijven in armoede leven, maar dat juist
gezinnen op de middelgrote bedrijven moeite hebben om rond te komen.
De respondenten die zeggen niet te kunnen rondkomen hebben veelal bedrijven waar het niet mogelijk
is verder te investeren of een adequate overlevingsstrategie te volgen. De gevolgen van deze armoede zijn
op drie niveaus zichtbaar. Op het bedrij fsniveau wordt bezuinigd, investeringen blijven uit.
bedrijfsmiddelen worden verkocht. Op het niveau van het gezin wordt bezuinigd en betalingen worden
uitgesteld. Naast materiële annoede is er immateriële armoede aanwezig. Op persoonlijk niveau blijkt
dat in alle gevallen de respondenten die niet kunnen rondkomen meer psychosociale problemen hebben
dan degenen die wel kunnen rondkomen.
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Bij de beleving van armoede volgens de objectie methode komt in hoofdlijnen een soortgelijk beeld naar
voren. Daarnaast constateren we dat deze respondenten met een inkomen onder de armoedegrens een
lagere opleiding hebben en ouder zijn.
De zorgen, niet alleen bij de agrariërs die niet kunnen rondkomen en/ of onder de armoedegrens leven,
zijn groot. Alle respondenten pogen door een of andere strategie te volgen aan armoede te ontkomen. Om
aan armoede te ontkomen blijkt het werken in loondienst de meest geslaagde strategie te zijn. Wellicht
is de belangrijkste drijfveer om agrariër te blijven, het wonen en (gezins)leven op het platteland. De
respondenten waarderen dit woon- en leefklimaat nog met een ruime voldoende. Wel noemen sommigen
hier bedreigingen, zoals de verstedelijking en de sluiting van winkels in kleine dorpen en kemen. Het
inkomen uit het agrarisch ondernemerschap krijgt een mager vijfje.
Uit een recent Belgisch onderzoek (Marx, 1999) worden vier risicogroepen met betrekking tot armoede
in de landbouw genoemd. Deze zijn:
l Bedrijven met een hoge leninglast in een onzekere markt riskeren failliet te gaan;
2 Middenbedrijven die arm leven om te kunnen investeren. Dit is geen probleem als het niet te lang
duurt en verder alles naar wens verloopt;

3
4

Kleine bedrijven waar het gezin geen andere bron van inkomsten heeft;
Oudere kleine boeren wiens bedrijf uiteindelijk niet veel waard blijkt te zijn en die het moeten doen
met een pensioentje.

Deze risicogroepen komen in belangrijke mate overeen met de bevindingen in dit rapport. Het is de
moeite waard een consistent en coherent landbouwbeleid op nationaal en internationaal niveau te
ontwikkelen om verdere marginalisering van het agrarisch gezinsbedrijf te voorkomen. Dit betekent dat
naar onze mening niet alleen een specifiek armoedebeleid voor agrariërs gevoerd dient te worden maar
ook een preventiefbeleid dat het mogelijk maakt dat agrariërs door tijdelijke en structurele maatregelen
hun bedrijf kunnen blijven voortzetten.
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BIJLAGE I

Uitle Standaard Bedrifs-Eenheden
Deze informatie over sbe en nge is overgenomen uit het LEI-rapport (van Everdingen et al., 1999).
De sbe is een eenheid waarin de economische omvang van een bedrijf en van de afzonderlijke
productierichtingen binnen een bedrijf wordt uitgedrukt. Een sbe is een gestandaardiseerd bedrag aan
netto toegevoegde waarde, berekend in een basisperiode bij een doelmatige bedrijfsvoering en onder
normale omstandigheden. Enkele voorbeelden van de sbe 1994 zijn: 1 ha wintertarwe = 1,7 sbe, 1 ha
suikerbieten = 6,3 sbe, 1 melkkoe = 2,98 sbe, 1 fokzeug =0,83, 1 ha tomaten = 488 sbe en 1 ha anjers
onder glas = 601 sbe.
Naast de sbe wordt veelal het aantal nge (Nederlandse grootte-eenheid) gehanteerd. 3 nge konrt overeen
met 1 sbe. Een Nederlandse grootte-eenheid is een maatstaf voor de economische omvang van een
agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke productierichtingen binnen een bedrij f. De nge is gebaseerd op
de saldi per dier en per hectare gewas. Daartoe worden de brutostandaardsaldi (bss) berekend door de
opbrengsten met bepaalde specifieke kosten (de meest directe kosten) te verminderen. De nge wordt elke
2 jaar herzien. Een bedrijf van 16 nge heeft een normatieve saldocapaciteit van 16 x 2.980 = 47.680
gulden. Tussen saldo en inkomen zit nog een groot gat: afschrijvingen, onderhoud, betaalde factorkosten.
Bij de standaardbedrijfseenheid (sbe) maken alleen de betaalde factorkosten nog het verschil uit met het
inkomen. Een sbe (niveau 1997) staat voor 545 gulden netto toegevoegde waarde.
Voor het nge-niveau, die gebruikt is voor de Landbouwtelling 1998, kwam 1 nge overeen met 1.400 ecu,
ofwel 2.982 gulden aan (brutostandaard)sa1do Een ondergrens van 3 nge in de Landbouwtelling betekent
dus een normatief saldo op bedrij fsniveau van krap 9.000 gulden. In tabel I zijn van de meest
voorkomende gewassen en dieren de nge-norrnen weergegeven. Het aantal sbe kan worden berekend door
te vermenigvuldigen met een factor 3.

Tabel I Nge·normen van de meest voorkomende gewassen en dieren.

Gewassen

Aantal ne

Dieren

Aantal n;

Graslarrd
Snijmais
Wintertarwe
Zonrertarwe
Wintergerst
Consumptieaardappelen
Pootaardappelen
Suikerbieten
Zaai-uien
Braakland
Witlofwortelen
Tuinbouwzaden
Buitenbloemen
Bloembollen
Boomkwekerijgewassen
Glastuinbouw

0,90
0,95
0,89
0,78
0,85
2,67
3,68
1,98
2,46
0,24
2,45
3 , 18
25,89
7 tot 26
9 tot 54
76 tot 230

Melk- en kalfkoeien
Jongvee tot 1 jaar
Jongvee 1-2 jaar
Vleesvee 2 jaar en ouder
Fokzeugen
opfokzeuegen
vleesvarkens
Vleeskuikens (per 100)
Vleeskalveren

1,36
0,24
0,35
0,23
0,27
0,07
0,046
0,163
0,101
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BIJLAGE II

Landbouwtellin
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het aantal agrarische bedrijven in Nederland en een
onderverdeling naar sectoren, zoals deze in de Landbouwtelling 1998 is weergegeven.
Tabel 1 Aantal agrarische bedrijven in Nederland naar sector volgens de landbouwtelling 1998

A=mta1b@dri`v¤¤
Akkerbouwbedrijven
maaidorsbare gewassen bedrijven
gespec. lrakvruchtbedrijven
maaidors/hakvruchtbedrijven
akkerbouwgroentenbedrijven
overige hakvruchtbedrijven
overige akkerbouwbedrijven
Tuinbouwbedrijven
opengrondsgroentenbedrijven
glasgroentenbedrijven
overige groentenbedrijven
opengrondsbloem(bollerr)bedrijven
glasbloemenbedrijven
overige bloemenbedrijven
paddestoelbedrijverr
overige tuinbouwbedrijven
Blijvende teeltbedrijven

14.270
799
4437
1316
166
4669
2883
14475
1685
3141
285
2276
5484
657
583
364
5519
2528

fruitbedrijven

boonrkwekerijen
overige blijvende teeltbedrijven
Graasdierbedrijverr
sterk gespec. melkveebedrijven
gespec. melkveebedrijven
overige rnelkveebedrijverr
kalvernresterijen
overige ruirdveebedrijven
schapenbedrijveri
rundvee/sclrapenbedrijven
geitenbedrijven
graslandbedrijven
overige graasdierbedrij even
Hokdierbedrijven

2488
503
49700
24767
3196
1460
1150
2638
412
110
194
3460
12313
9664

2858
2720
1537
1216
721
18
160
434

fokvarkensbedrijven
vleesvarkerrsbedrijven
overige varkensbedrijven
legkipperrbedrijven
slachtpluinrveebedrijverr
overige pluimveebedrijven
varkens/pluimveebedrijven
overige hokdierbedrijven
Gecombineerde bedrijven
gewassencombinaties
l
veeteeltconrbinaties

11245
2440
3951

4854Totaal
gewasserr/ veeteeltcombinaties
104873

aantal bedrilven

76

BIJLAGE III

Kenmerken van de resondentenoe

Tabel 11

Percentage nrannen naar bedrijfsgrootte en leeftijd

L@<=fti"d van de man
Bedrifsroottein sbe

<29

30-49

50-64

>65

24-60
61-120
121-210
211-300
301-450

33
19
10
29
10

22
16
17
23
22

21
21
22
19
18

45
24
18
8
5

N = 477

Tabel 111

Percentage mannen naar opleidingsniveau en leeftijd

Lccftrd van de man
Bedri`fs rootte in sbe

<29

30-49

50-64

>65

Lagere school en Lagere beroepsopleiding (o.a. LBO,

5

29

58

62

LAS)
Middelbaar onderwijs (o.a. MULO, MAVO, HAVO,
VWO)

19
52
24

12
49
11

11
25
7

3
28
8

Middelbaar beroepsonderwijs (o.a. MAS, MtuS, MEAO)
Hoger en universitair beroepsonderwijs (o.a. HBO, HAS)
N=484
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BIJLAGE IV

Definiërin van de armoedeens
Het SCP (1998) hanteert in de Armoedemonitor twee armoedegrenzen; het sociaal- of beleidsmatig
minimum en de lage inkomensdefinitie van het SCP. Het sociaal minimum is gebaseerd op de sociale
wetgeving, met name de algemene bijstandswet (ABW). De hoogte ervan wordt ieder half jaar bepaald
door de politieke besluitvorming. Hoewel de minimum uitkeringen gerelateerd zijn aan de ontwikkeling
van de CAO-lonen is dit in de afgelopen 15 jaar veelal niet het geval geweest. De hoogte van de
uitkeringen hebben geen gelijke tred gehouden met de inkomensontwikkeling (en inflatie). Bij de lage
inkomensdefinitie van het SCP is hier wel rekening mee gehouden. De armoedegrens van de lage
inkomensdefinitie is het bijstandsniveau van 1975 gecorrigeerd voor inflatie. Het sociaal- of
beleidsmatig minimum is hierdoor lager dan de armoedegrens van de lage inkomensdefinitie. Zij
bedragen voor een paar zonder kinderen in 1996 respectievelijk f1.96O en f2. 140 per maand (SCP,
1998). ln dit onderzoek gaan we uit van het sociaal minimum. Op dit moment bedraagt het sociaal
minimum voor een paar f2.069, 18 per maand (incl. vakantiegeld).
In de nota ‘Landbouw en Armoede' van de werkgroep ‘landbouw en armoede’ (intern docunrent) wordt

aangegeven dat de bestaansnorm voor een zelfstandig ondernemer (gezin bestaande uit twee personen)
in 1998 f36.740, 14 bedraagt (incl. de premie voor een ziektekostenverzekering, en de premies voor
een particuliere. Dit bedrag wordt als volgt berekend: de bijstandsnorm' voor een paar ligt in 1998 op
f24.830,16 (f2.069, 18 p. mnd. incl. vakantiegeld). Bij de vaststelling van de sociaal minimum wordt
gekeken naar de gezinssamenstelling. Voor (echt)paren geldt een uitkering van 100% van het sociaal
minimum, voor alleenstaanden is dit 70% en alleenstaande ouders ontvangen 90% van het sociaal
minimum. Daarnaast nroet een zelfstandig ondernemer particulier verzekerd zijn tegen ziekte (extra
kosten f400 per maand voor een (echt)paar) en een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten voor
het eerste en daarop volgende jaren, f237 per fl.000 verzekerd bedrag (er wordt uitgegaan van een
noodzakelijk jaarinkomen van f30.000 voor iemand van 45 jaar)2.

Bijstandsnorrrr
Ziektekostenverzekering
Arbeidsongeschiktlieidsverzekering

f 24.613,08
- 4.800
- 7.100
f 36.513,08

Om een gezinsinkomen uit het bedrijf van f36.730,00 te kunnen realiseren is een minimale winst van
f42. 172 nodig omdat over de winst een forfaitair belastingpercentage verschuldigd is. Het bedrag van
f36.513,08 noemen we de netto armoedegrens en f42. 172 is de bruto-arrnoedegrens.
Oirr te kunnen bepalen of iemand in een situatie van armoede verkeert dient het inkomen te worden
vergeleken met de arrrroedegrens. Iemand is arm wanneer het inkomen lager is dan de armoedegrens.
Bij de vaststelling van het inkomen van agrarische gezinsbedrijven wordt uitgegaan van het totale
lruishoudinkornen. Dit is het totaal van alle irrkomensbestanddelen (winst, loon, uitkering, pensioen,
erfenis) verminderd met de belasting.

'

2

Het is ook mogelijk om uit te gaan van het wettelijk minimum loon. Deze ligt voor tariefgroep 3,
f60,- hoger dan de bijstandsnorm. Dit i.v.m. met een arbeidskostenforfait (belasting beloning voor
arbeid. Dit minimunr wordt ook wel het koppelingsmirrimum genoemd.
Deze bedragen zijn afkomstig van de nota 'landbouw en armoede' van de werkgroep
'landbouw en armoede', december 1998.
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BIJLAGE V

Nevenactiviteiten

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de nevenactiviteiten die door de
respondenten zijn opgezet.
Tabel IV

Nevenactiviteiten die door de respondenten zijn opgezet

Bouw
LoonwerkCarvanstalling
Adviesbureau
Recreatie
Kippen
Aardappeltransport
Kerstbomen
Aardappels sorteren
Akkerbouw
Aardappelopslag
Morellen
Pootaardappels
Pluimvee
Maaien
Veevoer
e
Perkgoed
Asperges
Tuincentrum
Zoogkoeien
Kwekerij
Konijnen
Cursus bloemschikken
Varkens
IJsmakerij
Schapen
Kaasmakerij
Bronbemaling
Winkel
Natuurbeheer
Schoenmakerij
CLM-deelnemer
Natuurlijke producten
Bestuursfunctie
Camping
Schoolproject
Kampeerboerderij
Postbezorger
l Koelhuis
Experimenteren op je eigen bedrijf
Slagerij
Toeleveringsbedrijf
Paarden voor trouwerij
Contracteelt
Huifkarverhuur
Varkensmest/ Mesthandel
Paarden
Tweedehands goederen verkoop
Paardenpension
Conciërge
Ponny’s
Administratie
Rijschool
Verhandelen van producten
Verhuur onroerend oed
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BIJLAGE VI

Werk in loondienst
In onderstaande tabel zijn de werkzaamheden genoemd die de respondenten in loondienst verrichten

Tabel V

Werkzaamheden die de respondenten in loondienst verrichten

Bouw
Administratie
Vissorteerder
Welzijnsector
Slachthuis
Tekenkamer
Onderhoudsmonteur
Oproepkracht
Melkrnonsters nemen
Kunstmestfabriek
Fruitpluk
. Leraar

Ambtenaar
Bank
Kraanmachinist
Fysicus
Waterschap
Conciërge
Hovenier
Postbezorger
Inkoper
Bedrij fsverzorger
Lerares
Fruitpluk

Facility-manager

Freelance werk

Gemeerrtewerker
Gezondheidszorg
Verhuur van onroerend goed
Interieurverzorgster
Raadslid
Winkel
Loonwerk
Milieuadviseur
Projectmanager

Verzekeringsmaatschappij
Uitzendwerk
Plantenziektekundige dienst
Stedenbouwkundig bureau
Bestuursfunctie
Chauffeur
Analist
Adviesbureau
Kokkin

I Columnist

l Bedrijfsleider
Industrie
Onderhoudsmonteur

Beheerder AZC
Demonstrant
Kapster
Agrarisch bedrij f buitenland

Beveiligingsbeambte

Brandweer

Beleidsmedewerker rikswaterstaat

Planoloo

80

l3I.lL.AG-E Vl!

VRAGENLIJST

ONDERZOEK BIJ AGRARISCHE GEZINSBEDRIJVEN

GEZIN EN BEDRIJF
Deze vragenlijst alleen invullen door bedrijfshoofd of partner (echtgenoot/echtgenote), dus
niet door één van de kinderen of andere inwonende familieleden.
1.

Hoe is Uw gezin/huishouden samengesteld naar leeftijd en geslacht?
(TOELICHTING: Alleen aangeven wie er in Uw huis/ boerderü wonen en met wie U het
huishouden deelt. Hier geen personen vermelden die elders zeh‘standig op het erf wonen of
kinderen die uit huis zijn. Woont U alleen dan vult U de vraag alleen voor Uzehf in.
Met ’arzder’ worden bijvoorbeeld familieleden zoals broer of ouder bedoeld, met wie U wel een
huishouden vormt.)

Gezins-/Huishoudleden

2a.

Leeftijd in jaren

Man

Vrouw

Uzelf/respondent

......

El

I]

partner

......

Cl

[1

oudste kind

......

El

El

kind 2

......

EI

El

kind 3

......

Cl

I]

kind 4

......

El

El

kind 5

......

EI

El

ander 1 nl..................

......

El

El

ander 2 nl..................

......

[1

CI

ander 3 nl..................

......

El

El

Zijn er nog andere mensen die (in belangrijke mate) van Uw gezins-/huishoudinkomen
afhankelijk zijn, die niet bij vraag 1 zijn genoemd?
(TOELICHTING: Het kan zün dat U een deel van de studie betaalt aan uitwonende studerende
kinderen of regelmatig geld betaalt aan zeh‘standig wonende (sch00n)ouders.)
El

neen

Cl

ja, (schoon)ouders

Cl

ja, uitwonende kinderen

[1

ja, familieleden

1]

ja, anderen

---------- >

(ga verder met vraag 3a)

1

2b.

Zo ja, hoe groot is het bedrag dat U hieraan ongeveer per jaar besteedt?
dit bedraagt per jaar in totaal ongeveer f.......................

3a.

Wat is de hoogste schoolopleiding die U heeft afgerond?
(TOELICHTING: Het gaat hier om de hoogst voltooide schoolopleiding. Dus büvoorbeeld de
lagere school, of de MAVO of MAS waar U een diploma voor heeft gehaald. Het gaat rziet om
’s
diploma van cursussen etc. Kruis één vakje aan.)

3b.

4.

1.

El

lagere school

2.

El

lagere beroepsopleiding (o.a. LBO, LAS)

3.

II]

middelbaar onderwijs (o.a. MULO, MAVO, MBO, HAVO, VWO)

4.

El

middelbare beroepsopleiding (o.a. MBO, MAS, MTuS, MEAO)

5.

[1

hoger onderwijs (o.a. HBO, HAS, Universiteit)

Wat is de hoogste opleiding die Uw partner heeft afgerond?
1.

El

n.v.t. geen partner

2.

I]

lagere school

3.

III

lagere beroepsopleiding (o.a. LBO, LAS)

4.

[1

middelbaar onderwijs (o.a. MULO, MAVO, MBO, HAVO, VWO)

5.

[1

middelbare beroepsopleiding (o.a. MBO, MAS, MTuS, MEAO)

6.

1]

hoger onderwijs (o.a. HBO, HAS, Universiteit)

Heeft U een bedrijfsopvolger?
(TOELICHTING: Kruis één valqe aan.)

4b.

1.

El

ja

------------- >

(ga verder met vraag 5)

2.

EI

nee

------------- >

(ga verder met vraag 4b)

3.

I]

weet ik nog niet

------------- >

(ga verder met vraag 4b)

Wat is hiervan de belangrijkste reden?
(TOELICHTING: Kruis één vakje aan)

1.

1]

er zijn (nog) geen kinderen, zij zijn nog te jong of hebben (nog) geen interesse

2.

Cl

het bedrijf is (misschien) niet geschikt voor opvolging

3.

El

dit ligt financieel gezien moeilijk

2

5.

Kunt U aankruisen welke bedrijfsvorm Uw bedrijf heeft?
(TOELICHTING: Kruis één vakje aan.)

1.

El

rechtspersoon (B.V., N.V., V.O.F)

2.

El

enkelvoudig bedrijfshoofd

3.

El

maatschap man-vrouw

4.

El

maatschap ouder(s)-kind(eren)

5.

El

anders, namelijk........................................................

6.

In het gezin en in het bedrijf moeten allerlei beslissingen worden genomen. Soms zal de man
alleen beslissen soms zal de vrouw alleen beslissen, soms doen ze het samen. Maar ook wanneer

man en vrouw samen de beslissing nemen, zal de één misschien meer invloed op het besluit
hebben dan de ander. Dat zal ook wel afhangen van het onderwerp. In hoeverre wordt in de
volgende gevallen de beslissing genomen door U, Uw partner of beiden?
(TOELICHTING: Alleen in te vullen door paren. U kunt 100% over beide verdelen.)
Onderwerp

% Uzelf

% Partner

aanschaf van een trekker en dergelijke
aanschaf van een auto
aankoop van grond
schoolkeuze van de kinderen
hoeveelheid huishoudgeld
uitbreiding van de gebouwen
aanschaf van een t.v.

WERKZAAMHEDEN EN ACTIVITEITEN
We stellen U hierna een aantal vragen over de werkzaamheden die U en/of Uw partner verrichten.
Hierbij maken we een onderscheid in drie categorieën.
>

Agrarische hoofdactiviteiten: Het gaat hier om het type bedrijf, de producten die U verbouwt
of vee dat U houdt. Bijvoorbeeld akkerbouw, fruitteelt, of melkvee.

>

Nevenactiviteiten: Dit zijn overige producten of activiteiten op of rond het bedrijf die geld
opbrengen. Bijvoorbeeld een winkel aan huis, loonwerk elders, een kaasmakerij, een
paardenfokkerij, een caravanstalling, of verhuur van bedrijfsnriddelen.

>

Werkzaamheden buitenshuis: Dit is betaald werk dat U of Uw partner buiten het bedrijf
verricht. Dit kan werk in loondienst zijn of betaalde bestuursfuncties maar ook andere
werkzaamheden waarmee U geld bijverdient.

3

Wilt U op basis van de voorgaande inleiding in het schema invullen?

7.

(TOELICHTING:
zeü’
bepalen wat U op Uw bedrijf als hoofdactiviteiten beschouwt, en wat U als
U kunt
nevenactiviteit ofwerkzaamheden buitenshuis beschouwt. Werkzaamheden die nodig zijn voor
het draaiend houden van het bedrijf zoals de boekhouding, het erf schoonhouden of het
ontvangen van bezoekers, hoeft U niet apart te vermelden. Deze worden tot de
hoofdactiviteiten gerekend.
-

Het gaat hier uitsluitend om betaalde werkzaamheden, dus geen vrüwilligerswerk.

-

Vermeld ook of Uw bedrijf of een deel ervan biologisch is.

-

Geef hierna aan wanneer U en/of Uw partner (als eigenaar) met de activiteit bent begonnen.)

Hoofdactiviteiten agrarisch bedrijf

Begonnen

1.

...............................................................................................

19.....

2.

...............................................................................................

19.....

3.

...............................................................................................

19.....

4.

...............................................................................................

19.....

5.

................................................................................................

19.....
Begonnen

Nevenactiviteiten

1.

................................................................................................

19.....

2.

................................................................................................

19.....

3.

................................................................................................

19.....

4.

................................................................................................

19.....

5.

................................................................................................

19.....
Begonnen

Werkzaamheden buitenshuis

1.

................................................................................................

19.....

2

................................................................................................

19.....

3.

................................................................................................

19.....

4.

................................................................................................

19.....

4

8.

Kunt U aangeven hoeveel uur U (en Uw gezinsleden) gemiddeld per week, over het hele jaar
genomen, ongeveer besteedt aan de werkzaamheden die U in het vorige schema heeft ingevuld?
(TOELICHTING:

-

Tot de activiteiten van het agrarisch bedrqf horen ook werkzaamheden als boekhouden, erfschoonhouden, bezoekers ontvangen en dergelijke, maar niet de tüd die besteed wordt in de
huishoudirzg.

-

Werken U en/of andere gezinsleden nauwelijks in het bedrgfdan vult U hier 0 uur in. Heeft
U geen partner, kinderen of andere gezinsleden dan vult U de vraag alleen voor Uzeh‘ in.)

Hoofdactiviteiten agrarisch bedrijf
ik werk

.....

uur per week op het agrarisch bedrijf

mijn partner werkt

.....

uur per week op het agrarisch bedrijf

mijn kind(eren) werken

.....

uur per week op het agrarisch bedrijf

andere familieleden werken

.....

uur per week op het agrarisch bedrijf

ik besteed

.....

uur per week aan nevenactiviteiten

mijn partner besteedt

.....

uur per week aan nevenactiviteiten

nrijn kind(eren) besteden

.....

uur per week aan nevenactiviteiten

andere familieleden besteden

.....

uur per week aan nevenactiviteiten

ik werk

.....

uur per week buitenshuis

mijn partner werkt

.....

uur per week buitenshuis

Nevenactiviteiten

Werkzaamheden buitenshuis

9a.

Kunt U aankruisen welke uitspraak op U van toepassing is?
(TOELICHTING: U kunt één uitspraak aankruisen)
1.

El

ik wil mijn bedrijf (iets) verder uitbreiden

2.

El

3.

El

ik wil mijn bedrijf wel verder uitbreiden, maar dit is moeilijk te realiseren
ik wil mijn bedrijf niet verder uitbreiden

4.

EI

ik wil mijn bedrijf niet verder uitbreiden, maar word hiertoe wel gedwongen

5

9b.

Kunt U aangeven welke belenrmeringen U ervaart die uitbreiding van het bedrijf bemoeilijken
of kunt U, wanneer U niet wilt uitbreiden, aangeven wat hiervan de reden is?
(TOELICHTING: U kunt hier maximaal twee vakjes aankruisen.)
1] er zijn geen of weinig uitbreidingsmogelijkheden
El het is niet mogelijk om nog meer geld te lenen
EI andere financiële redenen (bijvoorbeeld hoge grondprijs of investeringskosten)
El ik ben nu te oud om nog veel te kunnen veranderen
El de gezondheid laat het niet toe om meer te werken
EI ik durf geen grote risico’s (meer) te nemen
El dit zou een te grote belasting vormen/ ik kan er niet meer bij hebben
Cl wet- en regelgeving van de overheid
[1 ik heb hier geen behoefte aan
El

10a.

anders, namelijk: ...............................................................................

Heeft U de afgelopen vijf jaar investeringen gedaan in Uw bedrijf`?
(TOELICHTING: U kunt meerdere hokjes aankruisen.)
[1 neen

-------------- > (ga verder met vraag 11)

[1 ja, er is geïnvesteerd in grond, vee, quota, varkensrechten, etc.

Cl ja, er is geïnvesteerd in gebouwen of erf
El ja, er is geinvesteerd in machines, werktuigen of apparatuur
III ja, anders

10b. Hoe heeft U deze investeringen gefinancierd?
(TOELICHTING: U kunt meerdere antwoorden aankruisen.)

El ik heb deze investering uit eigen middelen gefinancierd
Cl ik heb geld geleend bij de bank
El ik heb geld geleend bij familie/vrienden
[Il ik heb geld geleend bij de sociale dienst, etc.
[1 ik heb geld geleend/ aangesproken bij de coöperatie, etc.
[J ik heb deze investering op een andere manier gefinancierd

11.

Heeft U vanwege andere redenen dan vanwege investeringen, de afgelopen vijfjaar geld geleend?
(TOELICHTING: Indien U ja' aankruist geef dan ook aan waarom U geld heeft geleend.)

El

neen

El

ja, voor......................................................................
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12a.

Kunt U aangeven hoe U de toekomst van u bedrijf binnen nu en tien jaar ziet?
(TOELICHTING: Kruis één antwoord aan.)

1.

El

2.

Cl

ik maak mij geen zorgen over de toekomst van het bedrijf ------ > (ga naar vraag 13)
ik maak mij af en toe zorgen voor de toekomst van het bedrijf

3.

C1

ik maak mij zorgen voor de toekomst van het bedrijf

4.

[1

ik denk erover om te stoppen met het bedrijf

12b. Wat weerhoudt U ervan om op dit moment met het bedrijf te stoppen?
(TOELICHTING: Kruis maximaal twee redenen aan.)

1] het gaat (redelijk) goed met het bedrijf
El ik zie nog mogelijkheden en hoop op betere tijden
El één van de kinderen wil het bedrijf (later) graag overnemen
III ik zou niet weten wat ik dan moest doen
1] mijn partner is er nog niet aan toe
El ik ga er dan financieel gezien sterk op achteruit
III bij verkoop gaat een te groot deel naar de belasting
Cl ondanks (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid heb ik geen recht op een uitkering
E1 ik kom niet in aanmerking voor een bijstandsuitkering (IOAZ)
E1 ik verkies deze wijze van leven en werken

13.

Kunt U aangeven of U vanwege financiële redenen de onderstaande maatregelen heeft getroffen?
(TOELICHTING: U kunt meerdere uitspraken aankruisen. Kruis de uitspraak alleen aan als U
deze vanwege financiële redenen heeft doorgevoerd.)
Vanwege financiële redenen:
[J is er overgestapt naar andere agrarische producten
El zijn er bepaalde producten of dieren afgestoten of ingekrompen
1] is er (deels) overgestapt naar biologische landbouw
E1 zijn bedrijfsmiddelen (grond, vee, machines, quota, e.d.) verkocht, verhuurd, verleasd
El is het onderhoud aan de bedrijfsgebouwen of het erf uitgesteld
El worden investeringen die nodig zijn niet gedaan of uitgesteld
El zijn in het verleden nevenactiviteiten stopgezet

'
7

14.

Kunt U de onderstaande onderwerpen aankruisen wanneer U hier de afgelopen tijd mee te maken
heeft gehad en zo ja of dit voor U aanzienlijke negatieve financiële consequenties heeft gehad?
(TOELICHTING: Heeft U met een probleem te maken (gehad) dan kruist U het eerste hokje
achter het onderwerp aan. Wanneer deze problemen tevens aanzienlijke negatieve financiële
consequenties voor U heeft (gehad), dan kruist U ook het tweede hokje aan.)
Problemen

Ik heb hiermee

Dit had aanzienlijke

te maken gehad

financiële consequenties

Bedrijf-/gezinspecifieke problemen:
het bedrijf is te klein (gebleven)

[1

El

te hoge investeringen gedaan

El

El

langdurige ziekte van Uzelf of andere gezinsleden

El

[1

echtscheiding/of overlijden van Uw partner

[Il

Cl

hoge kosten van bedrijfsovemame

El

El

verdeling van het bedrijf over meerdere kinderen

Cl

1]

wegvallen van familiehulp

I]

1]

wegvallen van burerrhulp

EI

1]

ziekte van gewas of dieren, tegenvallende oogsten

I]

El

te lage of tegenvallende prijzen, prijsschommelingen

El

El

sterke waardevermindering van het bedrijf

[1

[1

overmacht (wateroverlast, droogte, materiële schade)

1]

EI

gestegen kosten van mestafzet

1]

I]

problemen met de coöperatie of veiling

1]

Cl

stijgende grondprijzen

1]

El

varkenspest

El

I]

afzetproblemen

El

[J

superheffing

II]

Cl

eisen vanuit de milieuwetgeving

El

1]

eisen aan hygiëne (groenlabelstallen, welzijnseisen)

E

III

kwaliteitseisen vanuit de sector (IKB, KKM, etc.)

El

El

liberalisering wereldmarkt (grotere concurrentie)

1]

El

wegvallen van subsidies

[1

[1

Sectorgebonden problemen:

Nationaal en internationaal overheidsbeleid

8

VERBREDING VAN HET INKOMEN
We stellen U hierna een aantal vragen over nevenactiviteiten en werkzaamheden buitenshuis.
>

Wanneer U of Uw partner geen nevenactiviteiten verrichten rond het bedrijf en ook geen
werkzaamheden buitenshuis, dan kunt U verder gaan met vraag 18.

>

Wanneer U of Uw partner geen nevenactiviteiten verrichten rond het bedrijf maar wel
werkzaamheden buitenshuis verrichten, dan kunt u verder gaan met vraag 17.

>

wanneer U of Uw partner wel nevenactiviteiten verrichten rond het bedrijf dan kunt U doorgaan
met vraag 15.

15.

Kunt U
aangeven waarom U en/of Uw partner zijn gestart met het verrichten van
nevenactiviteiten?
(TOELICHTING: Heeft U geen partner of verricht Uw partner geen nevenactiviteiten dan kruist
U voor Uw partner niets aan. Verricht U geen nevenactiviteiten dan vult U deze vraag alleen
voor Uw partner in. U kunt maximaal 2 redenen per persoon aankruisen.)

16.

Belangrijkste redenen

Uzelf

dit was financieel noodzakelijk

El

El

om het bedrijf geschikt te makenl houden voor opvolging

El

El

om wat extra geld te hebben

EI

El

uit interesse/om een eigen baan hebben

EI

El

vanwege meer beschikbare tijd (bijv. kinderen zijn groot)

El

[1

uit behoefte aan sociaal contact

El

El

om niet alleen afhankelijk te zijn van het bedrijf

El

II]

dit was financieel gunstig

El

El

vanwege een andere reden

EI

Cl

Uw partner

Kunt U aangeven hoeveel geld U en/of Uw partner in totaal ongeveer hebben geïnvesteerd om
deze nevenactiviteiten te kunnen starten?
(TOELICHTING: U dient hier de totale investering van de nevenactiviteiten te vermelden dus ook
de kosten van een verbouwing, een cursus of de aanschaf van apparatuur. Heeft U hiervoor geen
investeringen gedaan dan vult U f 0.)
ik (wij) heb f................. geinvesteerd om deze nevenactiviteiten te kurrrren starten

Verrichten U en Uw partner geen werkzaamheden buitenshuis, ga dan verder met vraag 19.
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17.

Kunt U aankruisen wat voor U en/of Uw partner de belangrijkste reden is geweest om
werkzaamheden buitenshuis te verrichten?
(TOELICHTING: Heeft U geen partner of verricht Uw partner geen betaald werk buitenshuis,
dan vult U de vraag alleen voor Uzeh‘ in. Verricht U geen betaald werk buitenshuis, vul deze
vraag dan alleen voor Uw partner in. Verricht U beiden betaald werk buitenshuis vul dan voor
beiden de vraag in. U kunt maximaal 2 redenen per persoon aankruisen.)
Uzelf

Belangrijkste redenen

Uw partner

El

El

1]

[Il

om wat extra geld te hebben

I]

Cl

uit interesse/hobby

El

El

vanwege meer beschikbare tijd (bijv. kinderen zijn groot)

[1

E1

uit behoefte aan sociaal contact

El

1]

om eigen werk/baan te hebben

El

[1

om niet alleen afhankelijk te zijn van het bedrijf

1]

[1

vanwege een andere reden

1]

[1

dit was financieel noodzakelijk

A
opvolging
houden
voor
om het bedrijf geschikt te maken/

l

Wanneer U en/of Uw partner nevenactiviteiten verrichten, kunt U verder gaan met vraag 19.

18.

Kunt U aangeven waarom U en Uw partner geen nevenactiviteiten verrichten?
(TOELICHTING.· Kruis maximaal 2 vakjes aan.)

1]

ik heb hier geen behoefte aan

El

ik wil mij uitsluitend bezig houden met de hoofdactiviteiten

El
1]

ik heb hiervoor geen ruimte/uitbreidingsmogelijklieden
ik heb hiervoor geen ge1d/ financiële mogelijkheden

III

ik zou niet weten wat voor activiteiten ik zou moeten verrichten

El
EI

ik heb hiervoor geen deskundigheid of vaardigheid
ik kan dit er niet meer bij hebben/ dit zou een te grote druk op het gezin vormen

EI

ik durf het niet goed aan/ het risico is te groot

El

ik denk hier nog over
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FINANCIELE ASPECTEN

Bij de volgende twee vragen heeft U Uw boekhoudrapport van 1997 nodig. Deze financiële gegevens
zijn voor het onderzoek van groot belang. Al Uw gegevens worden zeer zorgvuldig verwerkt en
uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt. Uw bedrijf is niet te achterhalen zodat Uw privacy
gewaarborgd is.

19.

Wilt U het volgende schema invullen?

Resultaat uit het bedrijf
(De winst of het resultaat uit het bedrijf voor belastingaftrek, zoals deze uit de winst- en
verliesrekening naar voren komt. Deze kan ook negatief zün.
het resultaat van 1995 bedraagt

f..................

het resultaat van 1996 bedraagt

f..................

het resultaat van 1997 bedraagt

f..................

het resultaat van 1998 bedraagt (indien bekend)

f..................

Indien U een maatschap heeft, hoeveel bedraagt het deel van de winst dat voor Uw
Gezin/huishouden bestemd is?
dit bedraagt in 1997 in totaal:
fResultaat
uit nevenactiviteiten
(De winst voor belastingaftrek, van alle nevenactiviteiten gezamenlük.)
het resultaat van de nevenactiviteiten bedroeg in 1997 ongeveer:

f..................

Is dit bedrag ook opgenomen in het hierboven ingevulde resultaat uit het bedrijf`?

Cl

neen

El

ja

Inkomen uit werkzaamheden buitenshuis
(Het totale netto-inkomen van U en/of Uw partner in 1997 uit werk in loondienst of andere
bqverdiensten .)
het netto inkomen uit werkzaamheden buitenshuis
en andere bijverdiensten bedroeg in 1997 ongeveer:
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f..................

20.

In Uw boekhoudrapport wordt (achterin) een overzicht gegeven van Uw privé-ontvangsten en
privé-uitgaven. Kunt U de volgende bedragen voor 1997 invullen?
totale privé-ontvangsten in 1997

f...............

inkomsten uit arbeidsongeschikheids (AO) -verzekering

f.................

inkomsten uit vermogen (rente, dividend)

f.................

inkomsten uit schenkingen of erfenis

f.................

totale privé-uitgaven in 1997

f...............

huishoudelijke uitgaven

21.

.

f...............

arbeidsongeschiktheids (AO) -verzekering

f...............

ziektekostenverzekering

f...............

betaalde belastingen van U en/of Uw partner

f...............

aflossingen op leningen

f...............

Kunt U aangeven welke uitspraak het nreest overeenkomt met Uw financiële privé-situatie?
(TOELICHTING.: U kunt één vakje aankruisen.)

22.

1.

Cl

ons huishouden kan gemakkelijk rondkomen

2.

El

ons huishouden kan rondkomen

3.

[1

ons huishouden kan niet of nauwelijks rondkomen

Welk maandelijks netto-gezinsinkomen (besteedbare inkomen na aftrek van belasting) is voor Uw
huishouden minimaal noodzakelijk om van te kurrrien leven?
(TOELICHTING: Van dit inkomen moeten alle kosten voor Uw privé-situatie betaald worden,

zoals hypotheek woonhuis, arbeidsongeschiktheidsverzekering, ziektekosten,
belastingen, telefoon-privé, voeding, kleding, kosten voor kinderen, etc.)

gemeentelijke

mijn huishouden heeft minimaal f.................... per maand nodig om rond te kunnen komen.

23.

Hoe heeft U Uw inkomen voor de toekomst_ geregeld, wanneer U stopt met werken?
(TOELICHTING.: U kunt meerdere vakjes aankruisen.)
1]

pensioenregeling

[Il

koopsom-po1is/ spaarregeling

I]

verkoop van bedrijf

[1

aandelen/obligaties

Cl

niets geregeld

1]

anders, namelijk:..................................................
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24a.

Hoe waardeert U Uw inkomen uit het bedrijf, bezien tegen de tijd en het geld dat U hiervoor
investeert?
(TOELICHTING: Geef één cijfer tussen de 0 en de 10).
waarderingscijfer:.........

24b. Hoe waardeert U Uw totale situatie als U ook rekening houdt met Uw wijze van leven, het
zelfstandig ondernemerschap en de woonomgeving?
(TOELICHTING: Geef één cijfer tussen de 0 en de 10).
waarderingscijfer:.............

25.

Kunt U aangeven of U de afgelopen vijf jaar uit financiële noodzaak één of meer van de
onderstaande handelingen heeft verricht?
(TOELICHTING.: Kruis alleen de maatregelen aan die U heeft getroffen omdat dit financieel
noodzakelyk was. Dus niet omdat U hier geen behoefte meer aan had of heeft.)
Vanwege financiële redenen:
E

is er een abonnement op krant/tijdschrift/telefoon opgezegd of wordt deze gedeeld met een
ander gezin

El

wordt er op de arbeidsongeschiktheids- of ziektekostenverzekering bezuinigd
is een lidmaatschap van een club/vereniging opgezegd van de kinderen

El
II]
El

is een lidmaatschap van een club/vereniging opgezegd van U of Uw partner
wordt er op tal van dagelijkse boodschappen bezuinigd

El

is het vorig jaar niet mogelijk geweest om op vakantie te gaan

1]

worden er betalingen uitgesteld

El

zijn er privé-eigendommen aangesproken (spaargeld, kostbaarheden verkocht)

BELEVING EN WELZIJN

26a. Maakt U zich wel eens zorgen over Uw situatie?
1.

El

neen

2.

El

ja
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26b. Kunt U aankruisen welke uitspraken op U van toepassing zijn?
(TOELICHTING: Als een uitspraak op U en/of op Uw partner van toepassing is, kruis deze dan
voor U en/of Uw partner aan. Is een uitspraak niet van toepassing dan kruist U niets aan.)

26c.

Uitspraak

Uzelf

Uw partner

de wet- en regelgeving leggen een grote druk op nrij

El

El

ik ervaar een grote psychische belasting

Cl

EI

ik kan het bijna niet meer bolwerken

El

[1

ik ben (bijna) overspannen geweest

El

El

ik heb last van stress

El

El

ik kan soms niet van slapen vanwege financiële zorgen

El

El

ik pieker over de financiële situatie van het bedrijf

Cl

El

ik heb lichamelijke klachten gekregen vanwege mijn zorgen

1]

[Il

financiële zorgen beheersen mijn leven

El

I]

ik ontloop mijn familie en kennissen vanwege mijn problemen

EI

El

ik neem weinig deel meer aan het sociale leven

[1

Cl

ik durf niet met anderen over onze financiële situatie te praten

[1

I]

ik voel me machteloos

1]

[1

Heeft U of Uw partner voor één of meer van bovenstaande klachten professionele hulp gezocht?
(TOELICHTING: U kunt meerdere vakjes aankruisen.)

27a.

El

neen

Cl

ja, bij de telefonische hulpdienst

El

ja, bij de huisarts

Cl

ja, bij het maatschappelijk werk

El

ja, bij het RIAGG

Cl

ja, bij een dominee of pastoor

1]

ja, bij de sociale dienst

[J

niet van toepassing

E

ja, anders, namelijk...........................................................................

Bimren de Sociale Zekerheid is er een aantal maatregelen die speciaal voor zelfstandigen zijn
genomen. Bent U op de hoogte van de volgende regelingen?
Indien ja, geef dan aan of U hier de afgelopen tien jaar wel eens een beroep op heeft gedaan?
Hiermee bekend

Hierop beroep gedaan

Regeling

Neen

Ja

Neen

Ja

Wet Arbeidsongeschiktheid (WAZ)

El

El

El

El

Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ)

El

C1

El

[1

Inkomensvoorziening ouderen en

EI

I]

El

El

arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)
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27b. Indien U geen uitkering of bijstand heeft aangevraagd bij de sociale dienst, wat was hiervan dan
de reden?
(TOELICHTING: Kruis één vakje aan.)

27c.

1. El

dit was niet nodig

2. El

ik wil het zelf zien te rooien

3. El

de drempel is hiervoor te hoog

4. El

ik zou niet weten hoe ik dit moest doen

Indien U wel een uitkering of andere hulp heeft aangevraagd bij de Sociale Dienst, heeft U hier
toen een negatieve ervaring mee gehad?
1] neen

.

El ja; deze negatieve ervaring was de volgende (geef een korte omschrüving):

28.

Kunt U bij de onderstaande stellingen aangeven in hoeverre U het eens bent met de uitspraak?
(TOELICHTING: U kunt bh elke stelling één hokje aankruisen. De cqfers 1 tot en met 5 hebben
de volgende betekenis: 1= helemaal mee eens, 2= mee eens, 3 = niet nzee eens niet mee
oneens, 4= mee oneens, 5 = helemaal mee oneens.)

-

helemaal

helemaal

mee eens

mee oneens

Uitspraak

1

2

3

4

5

het agrarische gezinsbedrijf is een onderneming als

El

El

E1

El

II]

El

E1

El

E1

E1

El

Cl

El

1]

El

El

El

1]

El

III

El

1]

Cl

EI

El

EI

El

E]

El

El

elke andere onderneming
-

overheidsmaatregelen veroorzaken een grote
psychische druk op agrarische gezinnen

-

.

financiële problemen bij agrarische gezinsbedrijven
worden door Brussel veroorzaakt

-

kleinere agrarische gezinsbedrijven dienen, om het
landschap te beschermen, gesubsidieerd te worden

-

financiële problemen bij agrarische gezinsbedrijven
worden door de prijs van producten (markt) veroorzaakt.

-

de leefbaarheid op het platteland gaat sterk achteruit
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29.

Welke instantie behartigt naar Uw mening, Uw agrarische belangen het beste?
(TOELICHTING.: U hoeft van deze organisatie of instantie geen lid te zün.)

30.

Kunt U kort omschrijven hoe U op dit moment het agrarisch ondernemerschap ervaart?
(TOELICHTING.: Geef bijvoorbeeld aan of U tevreden bent met Uw ondernemerschap, de
leefbaarheid op het platteland, overdracht van het bedrzjfop de volgende generatie, toenemende
schaalvergroting en intensivering of andere aspecten van het agrarisch ondernemerschap.)

ANTWOORDFORMULIER
Wij willen U hartelijk bedanken voor Uw medewerking aan dit onderzoek. Naar verwachting worden
de resultaten van dit onderzoek volgend jaar mei gepresenteerd. Mocht U hiervoor belangstelling
hebben dan kunt U dit hieronder aangeven. Zoals U in de begeleidende brief heeft kunnen lezen,
verloten wij onder diegene die de vragenlijst ingevuld naar ons terugstuurt een aantal geldbedragen, te
weten:

1 x f 500,-

1 X f 100,-

4 x f 25,-

lx f 250,-

3 x f50,-

5 x f 10,-

Zowel voor de verloting als voor het toezenden van de onderzoeksresultaten hebben wij van U een
aantal gegevens nodig. Voor de verloting is Uw telefoonnummer voldoende, voor de
onderzoeksresultaten graag uw volledige adres invullen. Deze gegevens zijn uiteraard ook strikt
vertrouwelijk. Onderstaande strook wordt bij aankomst direct van de vragenlijst gescheiden.
:>< ...........................................................................................................................

El

Ja ik wil de resultaten van het onderzoek graag ontvangen

Naam:

------------------------------------------------------------------

Straat en nummer

------------------------------------------------------------------

telefoonrrr: -----------------

Postcode/woonplaats ------------------------------------------------------------------
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WAGENINGEN

