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Onderzoek naardeachtergrondenvaninkomensongelijkheid bijdrieagrarische
sectoren,teweten:demelkveehouderij,deakkerbouw endeglastuinbouw. Indeliteratuurstudie komendoelstellingen, bedrijfsstijlen ende kwaliteit van beslissingenals
mogelijke achtergronden vanverschillen in inkomens aandeorde.
Debevindingenvandeliteratuurstudie worden in beperkte mategetoetst met
praktijkgegevens.Vooreengedetailleerder beeldoverdeoorzakenvan inkomensverschillenbijhomogenegroepenondernemersinagrarischesectorenisnaderonderzoek
noodzakelijk.
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WOORD VOORAF

Naaraanleiding vaneenartikelvan LEI-DLOin hetAgrarisch Dagblad d.d.
27 september 1997zijn in deTweede Kamer vragen gesteld over de ernst van
een mogelijketoename van inkomensverschillen indiverseagrarischesectoren.
Deze kamervragen zijn de aanleiding voor het onderzoek naar de achtergronden van inkomensverschillen.
Hoofdzakelijk door literatuurstudie heeft LEI-DLO deze problematiek
onderzocht. Deuitkomsten van de literatuurstudie zijn getoetst met de gegevens uit het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO.Voorlopig zijn drie sectoren
onder de loep genomen,te weten:de melkveehouderij, de akkerbouw en de
glastuinbouw.
Hetonderzoek geeft antwoord op een aantal vragen rond de problematiek van de inkomensverschillen. Gebleken isdat aan die verschillen vaak de
vrijwillige keuzevan de ondernemer ten grondslag ligt. Met name verschillende doelstellingen en daarmee in verband staande bedrijfsstijlen kunnen relatief veel invloed uitoefenen op het inkomen. Eendergelijk inzicht biedt mogelijkheden om een antwoord te vinden op de vraag in hoeverre inkomensverschillen al of niet verontrustend zijn.
Bij de min of meer natuurlijke inkomensverschillen in de land- en tuinbouw iseen zeker minimumniveau voor het voortbestaan van het bedrijf op
lange termijn van belang.Voor de precieze vaststelling daarvan en voor het
achterhalen van de oorzaken van te lage inkomens isdiepgaandere analyse
noodzakelijk.
Het onderzoek is verricht onder begeleiding van een klankbordgroep
bestaande uit: Drs.G.Van Leeuwen (Ministerie LNV,voorzitter), Ir.P.Mur (IKCLandbouw, Ede), F. Hoeks (Helicon-opleidingen, Boxtel) en W. Salomons (WLTO,Haarlem).LEI-DLOdankt de klankbordgroep voor de nuttige suggesties
en opmerkingen in de loop van het onderzoek.

De directeur.

Den Haag, november 1998

L.C. Zachariasse

1. INLEIDING

1.1 Achtergrond
Op27septemberverscheeninhetAgrarisch DagbladeenartikelvanLEIDLOover inkomensverschillen inland-entuinbouw (DeBontenVanEverdingen, 1997).Daarinwerd geconcludeerd dat inkomensverschillen indeagrarischesectorensteedsgroterworden.Alleenindevarkenssectorzijngedurende
deinbeschouwing genomen periode (1983-1996) deverschillenverkleind.In
het artikel wordt verder geconcludeerd dat de bedrijven te maken kunnen
hebbenmetsterkwisselendeuitkomsten.Regelmatigwordenjarenmetgoede
resultaten gevolgd door jaren met slechte resultaten. Ook is komen vast te
staandatergroteverschillen ininkomenszijntussenbedrijven meteenvergelijkbareomvang.
Naaraanleidingvandit artikel zijn indeTweede Kamervragengesteld
overdemogelijke oorzakenvaninkomensverschillen inde land-entuinbouw.
Minister vanAartsen heeft deTweede Kamertoegezegd deze problematiek
te latenanalyseren.
1.2 Probleem-en doelstelling
Deindruk bestaat dat de inkomensverschillen inde land- en tuinbouw
eentoename vertonen.Zicht op de achtergronden vandezeverschillen ontbreektechter.
Het doel van dit onderzoek isdan ook om inzicht te verschaffen in de
achtergrondenvaninkomensverschillen indeland-entuinbouw. Erisgekozen
voor een analyse vansectoren waar het meestevan bekend is,te weten:de
melkveehouderij,deakkerbouw ende glastuinbouw.
1.3 Onderzoeksmethode
Deeerstestapvanhetonderzoek bestaatuitdesk-research.Opbasisvan
literatuurwordtinzichtverschaftinhetkrachtenveldvandeinkomens.Aanverwante en afgeleide onderwerpen van ondernemerschap zullen daarin een
hoofdrol vervullen.Deoorzaken en achtergronden van inkomensverschillen
wordengeplaatst ineenanalytischkader indevormvaneenrelatieschema.In
het methodisch kader komen drie hoofdaspecten tot uitdrukking,te weten:
heteconomische,hetsocialeenhettechnischefunctioneren van ondernemers
ineenorganisatie.Opbasisvanhet relatieschema wordenvoor dedriesectoren relatief gelijksoortige groepen bedrijven/ondernemers gedefinieerd.

De tweede stap bestaat uit een kwantificering van de verschillen in inkomen voor de gekozen drie agrarische sectoren en de daarin onderscheiden
groepen op basis van de gegevens van het Bedrijven-lnformatienet van LEIDLO. Die analyse heeft het karakter van een toetsing van de veronderstelde
hoogte en spreiding van inkomens bij die onderscheiden groepen bedrijven
voor de drie gekozen agrarische sectoren zoals die uit het literatuuronderzoek
gebleken zijn.

1.4 Afbakening en definities
Het belangrijkste onderdeel van deze studie ishet literatuuronderzoek.
Eerstwordt een conceptueel kader voor de inkomensproblematiek geschetst.
Door middel van een relatieschema worden vanuit de literatuur globaal de
achterliggende verbanden aangegeven. Deanalysevoor de land- en tuinbouw
richt zichop de inkomensverschillen bij (trajecten van) gelijke bedrijfsomvang.
Erw o r d t geen uitgebreid kwantitatief onderzoek verricht. Dat wil zeggen dat er niet uitvoerig hypothesen gevormd worden die vervolgens na aanvullende dataverzameling worden getoetst. De kwantitatieve overzichten dienen slechtster illustratie en globale toetsing van het geschetste relatieschema.
Als kengetallen bij de kwantitatieve analyse worden het gezinsinkomen
en het totaalinkomen gehanteerd. Gezinsinkomen bestaat uit het ondernemersinkomen plus het berekende loonvan de gezinsleden (ziefiguur 1.1). Het
totaalinkomen isde som van het gezinsinkomen en het inkomen van buiten
het bedrijf. De kengetallen worden in dezestudie uitgedrukt per ondernemer.
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Figuur 1.1Deopbouw vandeinkomenskengetallen (vrij naarPoppe, 1992)

Tenaanzienvandete onderzoeken kengetallen wordt verondersteld dat
inkomen uit en buiten bedrijf elkaar aan vult. Ondernemers kunnen kiezen
voor een fulltime baan op het bedrijf of zij kiezen bewust voor een mix van
activiteiten op en buiten het eigen bedrijf. Een laag bedrijfsinkomen behoeft
dan niet noodzakelijkerwijs in te houden dat een agrarisch gezin op het bestaansminimum zit of sociaal-economisch gezien onvoldoende functioneert.
Dat is dan ook de reden waarom bij de kwantitatieve analyse het inkomen
buiten bedrijf in de berekeningen zal worden betrokken.

1.5 Conceptueel kader
Infiguur 1.2 iseen conceptueel kader voor de analyse van inkomensverschillen gevisualiseerd. Het gaat daarbij om de positionering van algemene
krachten en invloedsfactoren achter de inkomens. Het kader vormt de basis
voor realisatie van de doelstelling van dit onderzoek en isglobaal onderverdeeld invier blokken,te weten: doelstellingen, beslissingen, ondersteunende
activiteiten en resultaten.
Doelstellingen,

bedrijfsstijlen

Uitgangspunt vormen de doelstellingen van de ondernemer. Er bestaat
eengrote variëteit aan (persoonlijke en bedrijfs)doelstellingen. Veelal gaat het
om een samengesteld pakket van hoofd- en afgeleide doelen alseen samenspel van economische, technische en sociale krachten. Doelstellingen kennen
zelf ook een zekere aanpassing in de tijd. Ze veranderen onder invloed van
ontwikkelingsprocessen van ondernemers (ervaring en ontwikkeling, externe
invloed) in samenhang met gezinscyclus (leeftijd kinderen, opvolging) en/of
bedrijfscyclus (groei,overschakeling, nieuwbouw). Doelstellingscomplexen komen veelal ook t o t uitdrukking in bedrijfsstijlen. Doelstellingen en bedrijfsstijlen tonen vrijwel altijd verbanden met inkomensniveaus.
Bedrijfsprocessen,

besluitvorming

Hettweede blok van het schema wordt gevormd door bedrijfsprocessen
ende organisatie daarvan.Activiteiten binnen deze processenworden in gang
gezet door de beslissingen van de ondernemer. Een indeling die relatief vaak
gebruikt wordt, isdie in strategische, tactische en operationele beslissingen.
Strategische beslissingen hebben betrekking op doelstellingen van organisaties
als geheel en op gewenste strategieën om deze doelstellingen te realiseren.
Tactische beslissingen hebben betrekking op de keuze welke middelen men
moet inzetten (enwanneer) voor het realiseren vaneen bepaalde strategie. De
operationele beslissingen hebben te maken met de uitvoering van de werkzaamheden, uitgaande van de reeds genomen tactische beslissingen.
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figuur 1.2 Relatieschemametbetrekking tot achtergronden vaninkomensverschillen
in deland-en tuinbouw
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Besluitvormingkanomschrevenwordenalseenprocesdatzichindeachtereenvolgende fasen(voorbereiding,uitvoerig,controle) voltrekt. Hetproces
looptvanaf hetmomentdatinformatiedieopeenprobleemwijstter beschikking komt,totdat eengekozenoplossingtot uitvoering isgebracht (inclusief
deterugkoppeling).Tussendietwee momenten moet informatie verzameld
worden ter beoordeling van het probleem enworden alternatieven ontwikkeldengeanalyseerd.Bijdeuiteindelijke afweging spelenpersoonlijkefactoren (onzekerheidsgevoelens, intuïtie) en bedrijfsfactoren (bedrijfsklimaat,financiële positie) mee.Daarmee isduidelijk dat decriteriavoor de besluitvorming zeker nietaltijdvan puur rationele aard zijn.
Ondersteuning, subsystemen
Ondersteuning vandebesluitvorming endebedrijfsprocessen komt tot
standvanuitdesubsystemenvaneconomische,technische ensocialeaard.Ze
hebben elk eigen karakteristieken maar vertonen in het gehele proces een
sterkesamenhang.Infiguur 1.2 komt dattot uitdrukking door deaanwezigheid van drie expliciet genoemde subsystemen binnen de besturing vanbedrijfsprocessen.Hetfunctionerenvandesubsystemenwordt voor eenbelangrijk deel verklaard door de inzet van de ondernemer. Naar gelang hij er in
slaagtomter ondersteuning vanzijn besluitvorming de nodige informatie te
verzamelenenallebetrokkenentemotiveren,zaldeinvloedervanopderesultatenvan het bedrijf zichtbaar gemaakt kunnenworden.
Resultaten,kengetallen
Hetuiteindelijk resultaatvandoelstellingen,bedrijfsprocessen,activiteiten, en ondersteunende subsystemen komt tot uitdrukking in kostenenopbrengsten.Alszodanigzijndezekengetallenvangvariabelen diegeenuitsluitsel geven over de achtergronden van de inkomensverschillen. Zetonen de
kwantitatieve invloedop het inkomen maarzijngeenverklaringvoordeinkomensverschillentussendeindividuele bedrijven.Dieverklaringzal,geletopde
aspectenvanhetrelatieschema,meergezochtmoetenworden inhetpersoonlijkstrevenenfunctionerenvandeondernemer ineendynamischperspectief.
Deinkomensverschillen wordenopdiewijze rechtstreeksafgeleidvandeverschillendegradatiesindedoelstellingen.Defaseindegezins-enbedrijfscydus
isdaarbijeveneensvanbetekenis.Hetconceptueel kader levertopdezewijze
aangrijpingspuntenopvoor indelingvangroepenbedrijven inhetInformatienet.Metdiegroepenwordendeveronderstellingen uit het relatieschemagetoetst. Die aangrijpingspunten zullen waarschijnlijk het dichtst liggen bij de
onderscheidende kenmerkenvandoelstellingencomplexen of bedrijfsstijlen.

1.6 Opbouw van het rapport
Inheteerstehoofdstukzijndeachtergrond,probleem-endoelstellingen
deafbakeningverwoord.Tenbehoevevanhetconceptueel kader iseenrela11

tieschemagepresenteerd.Dit schemavormt de basisvoor deverdere onderzoeksrapportage.
Inhetvolgende hoofdstukworden deachtergronden vande inkomensverschillenvoordedrieonderzochtesectorenbeschreven.Hoofdstukdrie handeltoverdekwantitatieveanalysemetbetrekkingtot inkomensverschillen.In
het laatstehoofdstuk worden deconclusies hetonderzoek gepresenteerd en
wordt teruggekeken opdewerkwijze endeuitkomsten.

12

2. ACHTERGRONDEN VAN
INKOMENSVERSCHILLEN

2.1

Inleiding

Op basisvan het relatieschema (figuur 1.2)volgen nu vanuit de literatuur
beschrijvingen van doelstellingen, bedrijfsstijlen en aspecten van bedrijfsorganisatie voor de melkveehouderij, akkerbouw en glastuinbouw. Defilosofie is
dat achterliggende doelstellingen en bedrijfsstijlen een relatief grote invloed
kunnen uitoefenen op de hoogte van het inkomen.
Uit de uitgebreide en gedetailleerde achtergrondgegevens zijn hanteerbaregelijksoortige groepen bedrijven/ondernemers gedestilleerd. Het relatieschema isdaarbij een hulpmiddel. De belangrijkste voorwaarde voor de indelingvan bedrijven ingroepen isdat zeinhoudelijk dusdanig vanelkaarverschillen dat er inkomensverschillen in de betreffende sector door kunnen worden
verklaard.

2.2 Achtergronden van inkomensverschillen in de melkveehouderij
2.2.1 Doelstellingen van ondernemers
Melkveebedrijven brengen invergelijking met andere agrarische bedrijfstypen, met name in de akker- entuinbouw, een beperkt assortiment marktbare producten voort: melk envee. Niettemin bestaan er belangrijke verschillen
tussen melkveebedrijven, ook met een vrijwel gelijke omvang.
Enkele belangrijke facetten/variabelen die binnen deze context verschillen tussen melkveebedrijven mede kunnen verklaren, zijn:
arbeid (gezins- of betaalde arbeid, elders werken);
kennis ondernemer (productietechnisch, economisch);
vee (samenstelling veestapel, fokkerij, verzorging, gezondheidszorg,
veevoeding);
grondgebruik (gras,voedergewassen, bemesting, beweiding, maaien);
gebouwen (inrichting, efficiency, moderniteit, onderhoud);
machines (eigen mechanisatie, loonwerk).
Degecombineerde toepassingvandezefacetten inde bedrijven kan worden herleid t o t de doelstellingen van de individuele ondernemer. Doelstellingen op kortere en langere termijn kunnen per ondernemer (sterk) verschillend
zijn en in de loop van de tijd een ontwikkeling ondergaan (zie 1.5).
Doelstellingen en waarden van de ondernemer kunnen hun oorsprong
vinden respectievelijk beïnvloed worden door een groot aantal zaken; het is
defunctie van de ondernemer eigen waarden en doeleinden (inkomen, presti13

ge, respect, plezier en dergelijke) te formuleren en een rangorde van hoofden nevendoeleinden aante brengen (Spierings en Zachariasse, 1981). Binnen
de totale groep melkveehouderijbedrijven kunnen de doelstellingen vooral
bepaald en verklaard worden door een aantal variabelen (Alleblas en Beers,
1997). Het complex van invloedsfactoren (persoons-, bedrijfs-, omgevings- en
dynamische variabelen) leidt t o t een aantal doelstellingen (hoofd-en neven-)
enwaarden, die op hun beurt bepalend zijn voor de wijze van bedrijfsbeheer
en bedrijfsvoering.
Melkveehouders kunnen,zoblijkt uit bedrijfsstijlenonderzoek, devolgende doelstellingen hebben:
economisch
Inkomensniveau, besparingen, continuïteit, groei;
sociaal
Zelfstandigheid, arbeidsduur, gebondenheid, positie van het gezin, op
volging
omgeving
Omgaan met dieren (welzijn), milieu, landschap;
technisch
Gebruiken van technieken en informatica;
productie
Resultaten per dier.
Uit de literatuur komt naar voren dat de economische doelstelling vaak
de hoofddoelstelling is,gevolgd door de sociale,terwijl de andere genoemde
doelstellingen hierbij (vaak) ondersteunend zijn. Overigens isde mate waarin
doeleinden expliciet kunnen worden gemaakt bij uitstek variabel;zij zijn vaak
vanzelfsprekend enworden dan moeilijk onder woorden gebracht (J.D.van der
Ploeg, 1996).
De mate waarin de ene doelstelling meer accent krijgt heeft invloed op
de andere;bijvoorbeeld alsverhoging van het inkomen centraal wordt gesteld
kunnen omgevingsdoelstellingen in het gedrang komen of alsin verband met
de leeftijd van de ondernemer of gezinsomstandigheden beperking van de
arbeidsduur ende bedrijfsgebondenheid veel aandacht krijgt zalvaak de inkomensdoelstelling niet maximaal zijn. Het omgaan met machines en techniek
kaneenzelfstandige doelstelling zijn, maar kan met name doorjongere ondernemersworden aangewend om bedrijfsgroei te realiseren,duseen economisch
doel te bereiken; in die situatie zal het beperken van de eigen arbeidsinzet
geen of minder prioriteit hebben. De informatica kanvoorts worden benut ter
beperking van de kosten,bijvoorbeeld van veevoer. Om t o t besparing van (variabele) kosten - in dit geval aangekocht voer - te komen kan de veehouder
zich echter ook richten op maximalisatie van de gewasopbrengst (gras, snijmaïs).Hierbij kan hetgebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen
op gespannen voet staan met doelstellingen op het terrein van milieu en landschap, die de ondernemer (mogelijk) wil respecteren (Daatselaar, 1996).
Marktvorm en ondernemingsomvang hebben wellicht invloed op innovatief gedrag, maar zijn ondergeschikt aan de technologische kansen, waarmee een sector zich geconfronteerd ziet. Technische innovatie binnen de pri14

maire agrarische bedrijven bestaat vaak uit procesinnovatie, gericht op
opbrengststijging enkostenbeheersing,enveelminder uit productvernieuwing
(Diederen, 1996).
2.2.2 Verschillende bedrijfsstijlen
Melkveehouders kunnen op grond van de meest aansprekende doelstellingenendefeitelijketoepassing inhet bedrijf ingedeeld worden indevolgende hoofdgroepen:
a.
arbeidsbespaarders
Kenmerken zijn het relatief veel inschakelen van loonwerkers, evenals
veelalook hetgebruik van moderne apparatuur voor het melken.Zij zien
(eigen) arbeid duidelijk als kostenpost;
b.
kostenbespaarders
Kenmerken zichdoor (monetair) lage kosten per koe en per hectare voor
de aankoop van met name voer en lage (vaste) kosten voor machines en
gebouwen. Zij willen met name op deze uitgaven besparen;
c.
koeienboeren
Hieronder worden verstaan de ondernemers die zich in de eerste plaats
richten op een hoge melkproductie per koe; zij zien het vee als kritische
succesfactor;
d.
plantentelers/machineboeren
Dit zijn de bedrijven die relatief veel geïnvesteerd hebben in eigen mechanisatie en relatief hoge uitgaven hebben voor bemesting.Zij richten
zich in hoofdzaak op een hoge productie per hectare.
De literatuur geeft verschillende andere indelingen, die hetzij verfijnder
zijn (onder meer Daatselaar et al.,1996), hetzij regio-gebonden, hetzij meer
uitgaan van structuurkenmerken als grootte en ontwikkeling/afbouw (onder
meer Antuma et al., 1993). De indeling ishier beperkt t o t een viertal -zo goed
mogelijk - herkenbare bedrijfsgroepen, die op basisvan het Informatienet bij
een ongeveer gelijke bedrijfsomvang geanalyseerd kunnen worden (zie 3).
Deze indeling komt overigens in vergaande mate overeen met de indeling die eerder (J.D.van der Ploeg et al., 1996) is gebruikt in een onderzoek
naar de relatie tussen bedrijfsstijlen en kengetallen; in dat onderzoek werden
onderscheiden:zuinige boeren, koeienboeren, gewoonweg boeren, machineboeren en koplopers;ook hier speelt evenwel de omvang van het bedrijf een
rol: grote bedrijven zijn vooral terug te vinden bij de koplopers en de koeienboeren.
In principe kunnen overigens al de genoemde (at o t en met d) vormen
van bedrijfsvoering (stijlen) passen in andere onderverdelingen op basis van
vooral bedrijfsstructurele kenmerken:
intensief/extensief (naar quotum per hectare); of
groot/klein (naar quotum per bedrijf of aantal melkkoeien); of
groeier/afbouwer (naar leeftijd,opvolgingssituatie en bedrijfsontwikkeling).
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Dit neemt niet weg dat er bepaalde verbanden kunnen zijntussen structuurkenmerken en stijlen;onder de afbouwers kunnen relatief veel arbeidsbespaarders (door loonwerk) vertegenwoordigd zijn,terwijl de plantentelers/machineboeren in het algemeen een intensief bedrijf (hogeveebezetting per hectare) zullen hebben. Onder de kostenbespaarders zullen in het algemeen de
ondernemers gerangschikt kunnen worden die de nadruk leggen op integratie
met de natuur: zij onderscheiden zichvan de productiegerichte ondernemers
(Van den Ham, 1998).
Wat betreft de inkomensvorming en het inkomensniveau geldt, mede op
basisvan Daatselaar, Antuma, van den Ham en van der Ploeg,dat (dit wordt
nader getoetst in 3):
a.
de arbeidsbespaarders, in een bepaalde bedrijfsopzet en -omvang, door
(relatief) veel inschakeling van loonwerk of aanschaf van machines en
automatisering hogere productiekosten hebben:dit betreft dan betaalde
kosten, terwijl de berekende kosten van eigen arbeid laag kunnen zijn.
Lagere berekende kosten leiden echter (statisch gezien) niet t o t een hoger inkomen (Daatselaar);
b.
de kostenbespaarders, die met name de aankoop van voer, als ook de
aanschaf van machines of loonwerkkosten terugdringen, hebben enerzijds lagere betaalde kosten,anderzijds lagere opbrengsten per koe. Het
inkomen komt per saldo gunstiger door de kosten besparing, mede afhankelijk van de prijsverhouding melk/voer en dergelijke. Voor een deel
vande bedrijven kangelden dat de resultaten beter zijn door een hogere
melkprijs voor biologische melk en/of een (hogere) vergoeding voor
natuur- of landschapsbeheer (Van den Ham);
c.
de koeienboer, die isgericht op maximalisatie van de opbrengsten per
dier, heeft hogere kosten voor de aankoop vanveevoer (hij isniet gespecialiseerd op hetvoeden/vinnen en insommige gevallen houdt hij relatief
veeljongvee aan),alsook voor dierverzorging en -gezondheid. De hogere kosten voor voeraankoop en dergelijke worden in het algemeen niet
terug verdiend door betere resultaten (kilogram melk) per dier en een
hogere omzet en aanwas gebruiksvee.
d.
de plantenteler/machineboer heeft te maken met relatief hoge mechanisatiekosten (relatief veel en eventueel ook relatief moderne machines)
en uitgavenvoor meststoffen engewasbescherming om deeigenvoederwinning zo groot mogelijk te laten zijn. Hij bespaart dan weliswaar op
loonwerk en op uitgaven voor de aankoop van (ruw)voer, maar zijn resultaten per dier (melk per koe) liggen (veelal) niet boven het gemiddelde. Het inkomen komt hierdoor relatief laag uit.
2.2.3 Besluitvormingsaspecten
Bijde besluitvorming op het bedrijf gaat het om dewijze waarop arbeid,
grond en kapitaal worden gecombineerd (bedrijfsorganisatie) en hoe de op
kortetermijn niette wijzigen combinatie wordt gebruikt (bedrijfsvoering). Van
belang hierbij ishoe reageren boeren i.e.melkveehouders op bepaalde ontwikkelingen (economisch, technisch, sociaal) rond en op het bedrijf, is er sprake
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van bijstellingen in operationele,tactische en strategische zin en welke instrumenten worden hierbij gebruikt.
In het verband van dit onderzoek gaat het om de vraag welke gevolgen
dit kan hebben voor de inkomensvorming en inkomensverschillen in de sector.
Eerder isterzake betoogd dat het verbeteren of het bereiken van een maximaal inkomensniveau niet de enige doelstelling van de ondernemer in de
melkveehouderij is, maar dat ook andere waarden belangrijk kunnen zijn;
voorde verschillende bedrijfsstijlen geldt hierbij het volgende (zie onder meer
Daatselaar):
de arbeidsbespaarders streven naar meer vrijheid en aandacht voor het
gezin. Ondernemers nemen in dit geval bewust genoegen met een lager
inkomen (Daatselaar);
de kostenbespaarder (zuinige boer) wil niet te grote risico's lopen in verband met investeringen en/of wil goede prestaties leveren ten aanzien
van milieu en natuur. Inde praktijk zijn hiermede goede inkomensresultaten te bereiken (Van den Ham);
de koeienboeren hechten aan een goede naam wat betreft hun vee ten
opzichte van collega's en afnemers, willen in het algemeen met goede
"lijsten" van hunveevoor de dag komen. Dit streven leidt echter niet t o t
optimale inkomensresultaten (J.D.van der Ploeg);
de machineboer wil op zijn bedrijf moderne machines van voldoende
capaciteit en zoveel mogelijk onafhankelijk zijn van loonwerkers kunnen
werken. Dit leidt t o t hogere kosten en een lager inkomen dan op vergelijkbare bedrijven (Daatselaar).
Hierbij zou eventueel devraag aande orde kunnen zijn of en in hoeverre
ondernemers onder invloed van bepaalde ontwikkelingen van vorm van bedrijfsvoering (stijl) veranderen, met andere woorden een overstap maken. Met
name is interessant de vraag in hoeverre het inkomen hierbij "Leitmotiv" is;
speelt dit voornamelijk alshet bedrijf nog in ontwikkeling is(opjongere leeftijd van de ondernemer) of als de continuïteit (voortijdig) gevaar gaat lopen
of omdat collega's,bijvoorbeeld onder invloedvan het beleid,hierin voorgaan.
Deze vraag, die het volgen van het gedrag van individuele ondernemers en
bedrijfsuitkomsten over een langjarige periode vergt, isin dit onderzoek niet
in beschouwing genomen.
2.2.4 Economische, technische en sociale aspecten
Economische aspecten
Economisch belangrijke aspecten voor de melkveehouder/ondernemer
zijn de opbrengsten-kostenrekeningen (of winst-verliesrekening), de financiering (onder meer kasstroom en liquiditeit) en hetfiscalebeheer van het bedrijf.
In de melkveehouderij isde afgelopen jaren (althans t o t 1997/98, vanaf
beginjaren '90) sprake geweest van eentrendmatige daling van de bedrijfsresultaten,vooral door daling van de melkprijs en in hoger tempo vandevee-en
vleesprijzen (LEI-DLO,PR3-97).Hoewelernauwelijks melkveehouderijbedrijven
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in echte financiële moeilijkheden zijn gekomen, mag verondersteld worden
dat juist in een dergelijke periode door de ondernemers uitgezien wordt naar
nieuwe mogelijkheden,eenandere aanpak (strategie) om het inkomensniveau
(en besparingen) op peil te houden.
Indeze periode isop verzoek van het Landbouwschap in het bedrijfseconomisch onderzoek (zie Daatselaar et al., 1996)relatief veel aandacht gegeven
aan kostenbeheersing-bewaking. Deveronderstelling hierbij was (is) dat door
de melkquotering individuele groei van bedrijven niet of nauwelijks mogelijk
is,terwijl de melkprijs onder druk staat en de kosten van melkquota (aankoop
of huur) zijn gestegen. Hierbij werd geconstateerd dat de variabele kosten
(met name aangekocht voer) de voorgaande jaren aanzienlijk waren gedaald,
met name door een daling van de voerprijzen,terwijl de vaste kosten (onder
meer arbeid, duurzame productiemiddelen en quota) sterk waren gestegen.
Aangezien het hier (vooral) gaat om deverlaging vandevaste kosten,isduidelijk dat het een langere termijnstrategie van de ondernemer zou moeten betreffen.
Technische aspecten
Hetmilieubeleid,met name het mineralenbeleid,werkt inde richting van
eenzorgvuldiger gebruik van meststoffen en (aangekocht) voer; dit kan leiden
t o t veranderingen wat betreft ook de ruwvoervoorziening, de beweiding en
het graslandbeheer, het eventueel stoppen met het houden van bepaald vee
(bijvoorbeeld varkens), bedrijfsuitbreiding of -verplaatsing. De wijze waarop
boeren omgaan met de mineralenbalans,en daarmee ook de meerwaarde van
milieukengetallen, blijkt uiteente lopenvoorverschillende categorieën boeren
(Leeuwisen Stolzenbach, 1996).Deverschillen blijken vooral geassocieerd met
(a) het reeds doorlopen leerproces, (b) de leerstijl, (c) leeftijdsgebonden kenmerken en (d)specialisatiegraad. Het gebruik van nieuwe technische mogelijkheden om milieuverbetering en verlaging van variabele kosten te realiseren
wordt afgewogen tegen de hiermee gepaard gaande stijging vanvaste kosten.
Daarnaast wordt gewezen op - ook lokale - stimulansen om t o t een meer op
integratie met de natuur gerichte vorm van bedrijfsvoering te komen; de vergoedingen hiervoor kunnen worden afgewogen tegen de extra kosten (aankoop voer).Ook bij het verlagen van de veedichtheid isde baten-kostenafweging aan de orde (Van den Ham, 1998).
Sociale aspecten
Bijeen aantal melkveehouders leeft de wens de arbeidsinzet en bedrijfsgebondenheid te beperken (Daatselaar, 1996). Dit sociaal aspect kan door de
toepassing van technologische innovaties (informatica, automatisering) meer
binnen bereik komen,maar de vaste kosten inverband met duurzame investeringen kunnen (bij volledige automatisering belangrijk) stijgen. Inschakeling
vanarbeid (tijdelijk, kortstondig) van buiten het gezin,onder meer via bedrijfsverzorgingsdiensten, isniet alleen afhankelijk van kostenoverwegingen, maar
ook van de opvatting van de ondernemer over het tijdelijk uit handen willen
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geven vanvee en bedrijf. Van belang isde (vaste) arbeidsbezetting op het bedrijf;op tweemansbedrijven ligt de mechanisatiegraad aanzienlijk hoger dan
op eenmansbedrijven (Meijer en DeVisser, 1990).

2.3 Achtergronden van inkomensverschillen in de akkerbouw
2.3.1 Doelstellingen van ondernemers
Deverscheidenheidvande bedrijven indeakkerbouw (ook bijeen vrijwel
gelijke omvang in bijvoorbeeld sbeof nge) heeft tegen de achtergrond dat er
verschillende gewassen worden voortgebracht een wat andere dimensie dan
in de melkveehouderij. Bekend isdat de inkomensverschillen in de akkerbouw
groter zijn dan in de melkveehouderij (De Bont, 1997).
De belangrijkste variabelen/facetten voor het akkerbouwbedrijf zijn:
arbeid(gezins-en betaalde arbeid,benutting arbeid in "stille periode"), kennis
ondernemer (teelttechnisch, economisch, afzetmarkten), grond en klimaat
(teeltmogelijkheden van gewassen,bouwplan), grondgebruik (bemesting, gewasbescherming), gebouwen (inrichting,opslag, bewerking, sorteren producten), machines (eigen mechanisatie, gebruik en onderhoud of loonwerk).
De doelstellingen (hoofd- en neven-) van de akkerbouwers kunnen op
basisvan bedrijfsstijlenonderzoek alsvolgt worden aangeduid:
economisch
Inkomensniveau, besparingen, continuïteit, groei;
sociaal
Zelfstandigheid, regelmaat in werkzaamheden, veiligheid, positie
van het gezin, opvolging;
omgeving
Milieu, bodemvruchtbaarheid, teeltwijze, kwaliteitvan product;
technisch
Gebruiken van technische mogelijkheden, informatica;
productie
Hoge kg-opbrengsten;
verbreding/vernieuwing
Nieuwe gewassen of productietak(ken) opnemen in bedrijf.
Uit de literatuur is geen procentuele verdeling van (de) doelstellingen
naar de ondernemers in de akkerbouw beschikbaar. Bij de beschouwing van
de praktijk blijkt dat de boer als ondernemer streeft naar winstmaximalisatie
binnen een door hem individueel bepaald referentiekader; genoemd worden
reeds bereikt inkomen, gezinssamenstelling en leeftijd (Zachariasse, 1974).
Naast de traditionele (sociaal-)economische (hoofd)doelstellingen zijn
hierboven meer (neven)doelstellingen genoemd, die de afgelopen decennia
de verscheidenheid van de akkerbouw hebben vergroot. Deze doelstellingen
hebben veelal een ondersteunende functie voor het (economische) hoofddoel.
Het gaat om de opvatting van de ondernemer hoe er geboerd moet worden;
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op basis hiervan wordt de bedrijfsontwikkeling doelbewust in een bepaalde
richting gestuurd (Wiskerke, 1994).
Zo kan deverbreding een eigen,zelfstandig doel zijn (willen breken met
hettraditionele), maar dit zalvoor veel akkerbouwers ten dienste staanvan de
economische doelstelling(en), eventueel ook van de sociale (meer regelmaat
in arbeidspatroon, opvolging mogelijk maken en dergelijke). Het vigerende
EG-landbouwbeleid,denauwe vruchtwisseling enhet hoge gebruik vangrondontsmettingsmiddelen hebben het zoeken naar "het vierde gewas" ingezet
(Wossink et al., 1993).Door verbreding wordt gestreefd naar minder afhankelijkheid van een of enkele gewassen.
Anderzijds kan de akkerbouwer zich, strevend naar een hoog inkomen,
opstellenalsrisiconemer endusvooral gewassentelen met (sterk) fluctuerende
prijzen maar met mogelijk een bovengemiddeld saldo. De milieudoelstelling
(bijvoorbeeld beperking van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen,
geen grondontsmetting) kan hierbij strijdig zijn met de productiedoelstelling
en in een bepaald opzicht met de sociale (beperking van de arbeidsbelasting)
(Wiskerke et al., 1994).
Detechnische doelstelling kan een zelfstandige zijn, wanneer de ondernemer hierin specifieke ambities heeft (bijvoorbeeld het gebruik van moderne
machines en informatica), maar kan ook ten dienste staan aande economische
doelstelling (optimalisatie van de gewasopbrengst) en/of de milieudoelstelling
(beperking van kosten enemissievan mest-en gewasbeschermingsstoffen). De
technische en productiedoelstellingen kunnen zichzowel manifesteren op (algemeen) bedrijfs- als op niveau van een specifiek (hoofd)gewas. Overigens
heeft detechnologieontwikkeling in de Nederlandse akkerbouw lange tijd in
het teken gestaan van een voortgaande arbeidsreductie; het bewerken van
grote arealen met een slechts geringe arbeidsinzet (Wiskerke, 1994).
2.3.2 Verschillende bedrijfsstijlen
Op grond van de literatuur inzake de invulling van doelstellingen en wijze van bedrijfsvoering worden hier voor de akkerbouw de volgende hoofdgroepen onderscheiden:
a.
arbeidsbespaarders
arbeidsbespaarders maken relatief veel gebruik van loonwerkers of hebbeneenmoderne mechanisatie;hebben eennietof nauwelijks afwijkend
bouwplan ten opzichte van het gebied;
b.
specialisten/fijnregelaars
concentreren zich qua bouwplan en bedrijfsorganisatie op een hoofdgewas;deteelt van andere gewassen ishieraan duidelijk ondergeschikt;
c.
verbreders
kenmerken zich door meer en ook andere gewassen ten opzichte van
collega-bedrijven in het gebied;voor een deel zijn het biologische telers;
d.
middenmoters
hebben evenals de arbeidsbespaarders een voor het gebied "normaal"
bouwplan, maar de (eigen) arbeidsinzet is relatief hoog.
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Inde literatuur worden ook andere indelingen genoemd: gangbare akkerbouwers, plantentelers en biologische telers, met een nadere indeling van
de gangbare op basisvan structuurkenmerken in Flevoland (Wiskerke et al.,
1994),in Friesland:naast arbeidsbespaarders,fijnregelaars/specialisten en middenmoters, ook intensieve boeren en uitzingers (Wossink et al., 1993), in de
Veenkoloniale landbouw de werkzame, ambachtelijke, de zakelijke, organiserende en de calculerende stijl (Van der Ploeg, 1994).
In principe kunnen dezevormen van bedrijfsvoering (at/m d) op grotere
respectievelijk kleinere bedrijven worden teruggevonden; ook kunnen zich in
alle vormen groeiers en afbouwers bevinden. De genoemde vormen van
bedrijfsvoering zijn inbeginsel inalleakkerbouwgebieden tevinden;zij "doorkruisen" als het ware de gebiedsspecifieke kenmerken en zijn hier als zodanig
benoemd om met behulp van het Informatienet de resultaten van groepen
bedrijven van gelijke omvang te kunnen waarnemen (zie 3).
Voor de inkomensvorming geldt (dit ter nadere toetsing in 3) dat het
onderscheid in bedrijfsstijlen het volgende betekent (zieook Wossink, 1993 en
Wiskerke, 1994):
a.
de arbeidsbespaarders schakelen veelal de loonwerker in of investeren
relatief veel in eigen mechanisatie. In beide gevallen zijn de (betaalde)
kosten hoger. Ondernemers kiezen dan bewust, mede vanwege de gezinssituatie, voor een niet optimaal inkomen (J.D.van der Ploeg);
b.
de specialist/fijnregelaar concentreert zichop zoweinig mogelijk gewassen (met name poot- of consumptieaardappelen) en tracht hiervan de
opbrengsten en de toegevoegde waarde te maximaliseren. Hij huurt of
ruilt voor dezeteelt veelal (extra) land en houdt zich-voorzover dat mogelijk is-ook bezig met het bewerken/sorteren van het product. Het bedrijf kent in het algemeen hoge betaalde kosten, onder meer voor
mechanisatie, bewaarcapaciteit en de inschakeling van arbeid. Het inkomen isveelal sterk fluctuerend, mede vanwege de prijsvorming bij "vrije
teelten", maar isgemiddeld hoger dan van andere bedrijfsvormen mede
door hogere fysieke opbrengsten en schaalvoordelen (Wossink);
c.
de verbreders zoeken in het algemeen naar nieuwe activiteiten (gewassen, eventueel ook bewerking ervan, soms ook introductie van - veelal
intensieve-veehouderij) om het inkomen te verbeteren dan wel minder
kwetsbaar te doen zijn voor marktschommelingen. Zij zijn dus niet gericht bezig met arbeidsbesparing en zijn tegelijkertijd ook in zekere zin
tegenpool van de specialisten/fijnregelaars. Dit wil nog niet zeggen dat
de gewasproductie per hectare (veel) minder hoog is;door het bredere
bouwplan kan de bodemvruchtbaarheid minder problemen geven. Tot
deze stijl van bedrijfsvoering hoort ook de biologische akkerbouw. Het
inkomen van deze groep bedrijven isstabieler en wat lager dan van de
specialisten (Wiskerke);
d.
de middenmoters conformeren zich wat betreft hun bouwplan aan wat
in het betreffende gebied gebruikelijk is,veranderen dit slechts geleidelijk onder druk van marktomstandigheden of milieubeleid. Zij zijn niet althans niet geforceerd - uit op arbeidsbesparing, dus beperken de inschakeling van de loonwerker, evenals de toepassing van geavanceerde
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eigen machines en dergelijke. De kosten hiervoor, maar ook die van gewasbescherming liggen veelal lager dan van collega's met een andere
stijl. De kostenbesparing die dat oplevert weegt evenwel niet op tegen
de aanzienlijk minder hoge financiële opbrengsten per hectare. Deze
ondernemers hebben veelal ook een achterstand wat betreft de fysieke
opbrengsten van de belangrijkste gewassen (Wossink, 1993).
Dit laatste sluit aan op de analyse van Zachariasse (1974) dat de verschillen in bedrijfsresultaat op overigens gelijke akkerbouwbedrijven vooral worden veroorzaakt door de opbrengstcomponent; hij noemt in deze naast de kgopbrengst per hectare gewas ook de prijs per kg-product. In zijn onderzoek
staan de door de ondernemer/akkerbouwer beïnvloedbare factoren centraal.
Verschillen in de samenstelling van het bouwplan of verschillen in de kosten
van de bedrijfsorganisatie hebben in zijn analyse van bedrijven eindjaren '60
duidelijk minder invloed op de bedrijfsresultaten. Dit wordt nadien ook voor
de Veenkoloniale akkerbouw bevonden; het saldo van fabrieksaardappelen is
in het midden van de jaren '80 de belangrijkste factor voor verschillen in arbeidsopbrengst per hectare (Groenwold, 1989). Het latere bedrijfsstijlenonderzoek geeft aanwijzingen dat de invloed van het bouwplan istoegenomen; er
issprake van een groeiende verscheidenheid van akkerbouwbedrijven.
2.3.3 Besluitvormingsaspecten
Naast de in elke bedrijfstak voorkomende onzekerheid ten aanzien van
detoekomstige technologische, sociale en wettelijke omstandigheden, wordt
in de akkerbouw de beslissingsomgeving van de boer met name gedomineerd
door de grote onzekerheid over de markt en de productie (Zachariasse, 1974).
Devaststelling van het bouwplan isin dat kader een belangrijke, jaarlijks
terugkerende activiteit, die kan worden beïnvloed door economische, sociale
entechnischefactoren.Deze invulling kan,gezien hetvoorgaande, niet uitsluitend worden gezien als een beslissing voor de korte termijn; er zijn ook tactischeen strategische overwegingen en doelen aan verbonden. In dat verband
moet in de akkerbouw worden gewezen op terugkoppelingsmechanismen
(bijvoorbeeld hogere kg-opbrengsten door onder andere een betere structuur
van de grond en een ruimere vruchtwisseling of hogere prijzen door bewaring
en meer aandacht voor de kwaliteit van het product). Verschillen in kg-opbrengsten zijn voor het grootste deel reeds onstaan in de beginperioden van
het productieproces; doorgaans behalen dezelfde boeren hoge dan wel lage
opbrengsten.
Een (economisch, meer structureel) belangrijk gegeven voor het bouwplanvande individuele akkerbouwer isde omvang van het quotum suikerbieten) en het productierecht fabrieksaardappelen. Daarnaast kan (van jaar op
jaar wisselend) aan de orde zijn of en in welke omvang groenteverwerkende
bedrijven teeltcontracten wensen afte sluiten.Deuiteindelijk invulling van het
bouwplan kan voorts afwijken van het voorgenomen door weersinvloeden
(overmatige regenval, vorst in de zaai- of pootperiode en dergelijke).
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Dehandelingsruimte in de akkerbouw wordt gevormd door markten en
technologie; de ondernemer kiest hierin positie; beslissingen omtrent de arbeidsinzet en het bouwplan hangen nauw samen met de opvatting hierover
van betrokkene (Wiskerke).
Gezien bovenstaande indeling van de ondernemers/bedrijven geldt dat
deverbreders en de specialisten/fijnregelaars onder invloed van verschillende
factoren (economie,technisch,sociaal, Europees en nationaal overheidsbeleid)
voor een-ten opzichtevan het gangbare in het gebied -specifiek(e) bouwplan
en bedrijfsontwikkeling hebben gekozen. Voorzover dit ook in toekomst
trendmatige factoren zijn, blijvendeontwikkelingsrichtingen dezelfde.Deverbreders blijven naarverwachting actief zoeken naar nieuwe kansen,niet alleen
wat betreft gewassen. Per individueel bedrijf zal op een zeker moment een
min of meer stabiele situatie (bouwplan,teeltwijze en dergelijke) zijn bereikt,
mede afhankelijk van de ontwikkelingscyclus en leeftijd van de ondernemer
ende bedrijfsresultaten.Afhankelijk daarvan kunnen binnen enkelejaren aanzienlijke veranderingen in het bouwplan worden doorgevoerd; voor de plantenteler isen blijft de markt richtinggevend (Wiskerke, 1994).
Dit geldt ook voor de specialist, maar deze isgeneigd zo lang mogelijk
(vanwege de gedane investeringen en opgedane kennis) aan de eenmaal gedane keuzevastte houden.Wel kan hierbij - maar dat heeft voor de inrichting
van het bedrijf en de bedrijfsvoering nauwelijks consequenties -sprakezijn van
een regelmatige aanpassing van het rassenassortiment, bijvoorbeeld van pootaardappelen.Van invloed hierop zijn de marktsituatie per ras,evenalsde teelttechnische aspecten, met name inzake het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de toepassings(scondities) hiervan. Deze bedrijven richten zich op
een zo hoog mogelijk productie en productiviteit van het betreffend
(hoofd)gewas.
Bijde gangbare akkerbouwers, onderscheiden in arbeidsbespaarders en
middenmoters hebben andere motieven de overhand bij de vaststelling van
het bouwplan;de arbeidsbespaarders kiezen met name voor teelten die -onder invloed vantechnische ontwikkelingen - minder tijdsinzet in relatie t o t het
saldo met zichbrengen.Van de middenmoters wordt verondersteld dat zij zich
-op de duur -vooral laten leiden door ontwikkelingen op het merendeel van
de bedrijven in de omgeving (regio); zij zijn volgend wat betreft innovatie
(mechanisatie) en bouwplanverandering (Wossink, 1993).
2.3.4 Economische,technische en sociale aspecten
Economische aspecten
Het saldo (in absolute termen en qua ontwikkeling) van een teelt in het
afgelopen jaar of de laatstejaren isvan invloed op detoekomstige gewaskeuze (binnen de eerder genoemde beperkende kaders); en bij een bepaalde gewaskeuze isvervolgens het saldo van een rasvan belang voor de keuze hiervan. In de akkerbouw isde afgelopen jaren sprake van een sterke fluctuaties
vande prijzenvan de zogenaamde vrije producten als consumptieaardappelen
en uien envan (vrijwel) stabiele dan wel dalende prijzen voor marktordenings23

producten. Hierdoor vertonen de inkomens in het algemeen sterke schommelingen, zij het dat de mate vanfluctuatie aanzienlijk verschilt :deze is groot
in de klei-akkerbouwgebieden met relatief veel vrije producten en isveel geringer in het Veenkoloniale gebied (Silvis, 1997).
Trendmatig is-onder invloed van de EU-hervorming van het landbouwbeleid,GATT/WTO-afspraken-voor de akkerbouw aan de orde dat het economischvan belang iste zoeken naar nieuwe wegen; in Europeesverband ishierbij van belang dat de Nederlandse akkerbouwbedrijven in oppervlakte relatief
gering zijn(Boone, 1996).Tegendieachtergrond wordt gezocht naar mogelijkheden in de vorm van:
de teelt van nieuwe producten (eventueel ook opnemen van veehouderijtak); of
de verbetering van bestaande teelten (kwaliteit en assortimentsverbreding, eventueel overgang naar biologische teelt) of (in samenhang hiermee);
verbetering van bestaande afzetkanalen (ketens); of
kostenverlaging (zuiniger omgaan met kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, selectiever investeren) en verbetering van de efficiency
op het akkerbouwbedrijf.
Sociale aspecten
Relevante sociale factoren zijn de beschikbare arbeid op het bedrijf, met
name in bepaalde perioden (gewasverzorging, oogst,sorteren),deverbondenheidaandetraditionele teelt van bepaalde gewassen,het beschikkenover dan
wel ontbreken van kennis over andere gewassen (of productietakken) en de
bereidheid en vaardigheden om terzake kennis te verwerven. De speelruimte
voor omschakeling isgering: arbeid isvaak de beperkende factor. Maar ook
hetzelfbeeldvandeakkerbouwer weerhoudt menigeenvaneen omschakeling
naar arbeidsintensieve gewassen.Anderen, met name biologische telers,streven naar het scheppen van zoveel mogelijk arbeid op de boerderij en vinden
ingehuurde arbeid niet duur, mede invergelijking met investeringen in machinesen kosten van bestrijdingsmiddelen (Wiskerke).
Technische aspecten
Onderscheiden worden (a) biologisch technische ontwikkelingen, (b) arbeidstechnische ontwikkelingen en (c) informatietechnische ontwikkelingen
(Wossink et al., 1993).
Bij de besluitvorming over de teelt van een bepaald gewas (in een of
meerjaren) zijn, naast de kwaliteit van de grond,technische aspecten de beschikbaarheid van machines voor teelt, gewasverzorging en oogst, evenals
eventueel outillage voor opslag, bewerking,sorteren en dergelijke. Daarnaast
ook de ziektedruk en -risico'svoor bepaalde gewassen, mede in relatie t o t het
gewasbeschermingsbeleid.
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2.4 Achtergronden van inkomensverschillen inde glastuinbouw
2.4.1 Doelstellingenvan ondernemers
Uit eerder door LEI-DLOuitgevoerd onderzoek isgebleken dat er een
relatief grote verscheidenheid aan doelstellingen bestaat in de Nederlandse
glastuinbouw (Alleblas,1984,1987,1988).Globaalonderverdeeld streeft70%
vandeondernemers indeglastuinbouw eenoverwegend economische doelstelling na;30%tracht eenoverwegend sociale doelstelling te realiseren.In
tabel2.1iseennadereindelinggemaaktvandebevindingen inhet bedoelde
onderzoek.
Ongeveer64%vandeondernemers streeft een financieel-economische
doelstelling na.Opmerkelijk isdat 52%eengemiddeld/redelijk inkomen wil
behalenendatslechts12%eenhoog inkomen ambieert; 6%streeft eeneconomisch-technische doelstelling na.Daaronder vallenonder meer:het voortbrengenvaneenkwalitatief goed product of hetnastrevenvaneentechnisch
hoog niveauvanhet bedrijf.
Tabel2.1

Procentuele verdeling van hoofddoelstelingen en tweede doelstellingen in de
glastuinbouw (Alleblas,1988)

Aardvande
doelstelling

Soortvan doelstellingen

Hoofddoelstellingen

(%)
Overwegend
economisch

Overwegend
sociaal

Totaal

-

-

Financieel-economisch
- Redelijke winst/inkomen
- Hoge winst/inkomen
Economisch-technisch
Sociaal-economisch
Sociaal-psychologisch
Persoonlijke/gezinsdoelstelling

Tweede
doelstellingen (%)

64
52
12
6
5
14
11

16
9
7
25
10
37
12

100

100

Vande30%ondernemersdieeenoverwegendsocialedoelstellingopde
eersteplaatshebben,valt 5%indecategoriesociaal-economisch (onderandere:goedeverstandhouding metmedewerkers/voorlichting,voorzieningentreffentenbehoevevanopvolger); 12%indecategoriesociaal-psychologisch(onderandere:zelfstandigheid,bewustafbouwenvanhet bedrijf) en 15%vande
ondernemersstreefteenpersoonlijke/gezinsdoelstelling na(istuinder uit liefde
voor het vak of ziet het bedrijf alsmiddel tot creativiteit). Uittabel 2.1 blijkt
verderdatplusminus60%vandeondernemersopdetweede plaatseensocialedoelstelling nastreeft.
Het behoeft geen uitgebreid betoog dat dedoelstelling vandeondernemerinvloed uitoefent opde hoogte vandebedrijfsresultaten.Alszodanig
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kan het streven van de ondernemer aisbelangrijke oorzaak van de verschillen
in inkomen verondersteld worden. Opvallend isechter wel dat in het betreffende onderzoek de ondernemers met een overwegend sociale doelstelling in
termen vanopbrengstniveau en rendement eenongeveer 6% beter bedrijfsresultaat behaalden dan ondernemers met een overwegend economische doelstelling (Alleblas, 1987).Dat hoeft echter niet te betekenen dat het nastreven
van een sociale doelstelling een sluitende verklaring isvoor het betere resultaat. Erzalwaarschijnlijk sprake zijn van een volgtijdelijk karakter in het streven van ondernemers. Het doelstellingenpakket verandert voortdurend. Dat
isonder andere afhankelijk van de fase in de bedrijfs- of gezinscyclus.
In de tijd gezien ishet voor de hand liggend dat eerst geruime tijd een
economische doelstelling wordt nagestreefd endat daarna bij voldoende liquiditeit en solvabiliteit gemakkelijker ook sociale aspecten in het bedrijfsbeleid
expliciet aan de orde komen. Een modern bedrijf dat jaren achtereen door de
vooruitziende blikvandeondernemer goed gefunctioneerd heeft kanover het
algemeen haar bedrijfsprestaties nogverbeteren door meer aandacht te besteden aanallerlei sociale aspecten die positief motiverend voor de bedrijfsleiding
en de medewerkers kunnen werken.
Bedrijfsstructuur, karaktereigenschappen en omgevingsfactoren zijn mede bepalend voor de doelstelling van ondernemers en alsverlengstuk daarvan
hebben zij ook invloed op de bedrijfsresultaten. Van invloed kunnen ook zijn
de ontwikkelingsfase van het bedrijf, de leeftijd van de ondernemer en de
resultaten uit het verleden. In het eerder genoemde onderzoek wordt geconcludeerd dat het aannemelijk isteveronderstellen dat jonge ondernemers met
betrekkelijk zware financieringslasten er naar streven om op middellange termijn een betere financiële positie te verwerven. Als zij daarin geslaagd zijn,
zullen die ondernemers op een bepaald moment de behoefte kunnen gaan
voelen ook ander aspecten vaneen meer immaterieel karakter in hun doelstelling op te nemen. Oudere ondernemers, die geen opvolger hebben, zullen
daarentegen de laatstejaren waarin het bedrijf nog functioneert veelal geen
behoefte meer hebben om te moderniseren. Bij hen zal veel meer het accent
liggen op het afbouwen van het bedrijf in al zijn facetten.
Bij de ontwikkelingsfasen van het bedrijf zijn parallelen te trekken met
de ontwikkelingsfasen van de mens. Mensen streven over het algemeen niet
hun hele leven dezelfde doelen na,maar zullen deze in de loop der jaren veranderen onder invloed van ervaring en opgedane wijsheid. Een algemene
voorzichtige conclusie voor de tuinbouw is dat economische doelstellingen
vaker nagestreefd worden door bedrijven in de ontwikkelingsfase. Voor de
nodige modernisering of expansie van het bedrijf ishet noodzakelijk dat financiële zekerheid nodig isin devorm van inkomen. Nade ontwikkelingsfase ontstaat eensituatie waarin mogelijk de sterke bedrijven overblijven. Deze bedrijvenzijn vaak verzekerd van een goed inkomen,terwijl hettechnisch niveau op
eenvoldoende peil gekomen is.Dezorg voor tijdige vervanging van productiemiddelen levert financieel gezien geen grote moeilijkheden meer op. In deze
fasevan het bedrijfsbestaan ontstaan de rijpere managers, die niet alleen aandacht besteden aan economische en technische aspecten van het bedrijfsbeheer maar veeleer een doelstelling met een overwegend sociaal karakter na-
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streven.Ter verwezenlijking wordt een geïntegreerd geheel van-op elkaar afgestelde managementaspecten gebruikt. Indit pakket isin het algemeen meer
plaats voor sociale elementen, waarbij het wel en wee van groepen mensen
sterker geaccentueerd wordt, en waarbij immateriële zaken een relatief grote
rol toegeschreven kunnen krijgen.
Uit het voorgaande mag geconcludeerd worden dat de pluriformiteit in
doelstellingen relatief groot isen dat doelstellingen in de loop der tijd veranderen. Beide aspecten kunnen relatief grote invloed uitoefenen op de bedrijfsresultaten.Alszodanig isde verscheidenheid van doelstellingen een mogelijke
verklaring voor de inkomensverschillen. Dit geldt zowel voor de verschillen op
een bepaald tijdstip alsvoor verschillen in de tijd. Die verschillen komen dus
voort uit relatief natuurlijke omstandigheden en ontwikkelingen en hoeven
op voorhand niet verontrustend te zijn.Tot op zekere hoogte behoren inkomensverschillen ook bij het natuurlijk verloop van de bedrijven. Het behoort
aljaren t o t de dynamiek vande glastuinbouw dat slecht renderende bedrijven
afvallen. Die afvallers creëren in een groot aantal gevallenjuist betere mogelijkheden voor de overblijvende bedrijven. Enerzijds vormen zij de basis voor
herstructurering en bedrijfsvergroting van bestaande bedrijven en anderzijds
vormen zij bij overname door jonge ambitieuze ondernemers een springplank
naar zelfstandigheid.
2.4.2 Besluitvormingsaspecten
Besluitvorming iseen belangrijk fundament voor het management van
bedrijven. Bij een voor de glastuinbouw eerder beschreven managementconcept worden specifiek met betrekking t o t de besluitvorming twee hoofdcomponenten onderscheiden. In de eerste plaats iser sprake van actuele en toekomstige besluitvorming zoals die zich op het bedrijf met korte of lange tussenpozen voltrekt. De besluitvorming beslaat het gebied van de beleids-,
teeltplan- en werkbeslissingen (strategische,tactische en operationele besluitvorming). Verder is er sprake van invloedsfactoren die het resultaat zijn van
besluitvorming uit hetverleden.Totdeze laatste component behoren de huidige staat van het bedrijf (graad van moderniteit, vorm en omvang) en het
opleidings- en ontwikkelingsniveau van de ondernemer en zijn medewerkers.
Beide hoofdcomponenten endedaarbij behorende onderdelen bevatten
elementen van technische, economische en sociale aard. Als zodanig kunnen
deze binnen het bedrijfsbeheer en de bedrijfsvoering alsafzonderlijk subsystemen worden aangemerkt. Zetonen niettemin een relatief grote samenhang.
Die samenhang komt met name t o t stand omdat elke beslissing van strategische,tactische of operationele aardtechnische,economische of socialeelementen bevat. Voor de onderscheiden subsystemen worden voor de glastuinbouw
de volgende omschrijvingen gebruikt:
economisch subsysteem
Omvat beslissingen, handelingen en omstandigheden die verband houden met het beleid, de teelt en het werk in de uitvoeringsfase van de
productie. Als onderdelen worden veelal genoemd: begroting, financiering, boekhouding, administratie, enzovoort;
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technisch subsysteem
Omvat beslissingen, handelingen en omstandigheden die verband houden met het technisch niveauvan het bedrijf. Dit niveau kan onder andereafgemeten worden aande moderniteit (boekwaarde in procenten van
de nieuwwaarde), mechanisatie en automatisering;
sociaal subsysteem
Omvat beslissingen, handelingen en omstandigheden die verband houden met het beleid, de teelt en het werk in de uitvoeringsfase van de
productie. Het accent ligt daarbij op het sociaal functioneren. De werksfeer wordt op allerlei wijzen bevorderd en de menselijke (bedrijfsmatige) relaties staan hoog in aanzien.
Dekwaliteitvande besluitvorming indeglastuinbouw vormt een belangrijke verklaring voor de verschillen in de bedrijfsresultaten. De invloed die de
ondernemer door middelvan individuele besluitvorming kan uitoefenen op de
bedrijfsresultaten is relatief groot gebleken (plusminus 60%). Uit het onderzoek kwamen vier belangrijke besluitvormingsaspecten naar voren:
1.
plusminus 28% van de verschillen in bedrijfsresultaten wordt verklaard
door de moderniteit van de bedrijven. Dit onderdeel duidt erop dat de
besluitvorming uit het verleden die t o t uiting komt in de hedendaagse
moderniteit van het bedrijf relatief lang invloed blijft uitoefenen op de
resultaten;
2.
er blijkt een belangrijke samenhang te bestaan tussen de leeftijd van de
ondernemer, het opleidings- en ontwikkelingsniveau en het niveau van
de tactische en operationele besluitvorming. Plusminus 8% van de verschillen in bedrijfsresultaat wordt erdoor verklaard;
3.
invloed voor evenwichtige operationele en tactische besluitvorming oefent belangrijke invloed uit op de bedrijfsresultaten (verklaart 8% van de
verschillen in bedrijfsresultaat). "Evenwichtig" wil in dit verband zeggen
dat de aandacht van de ondernemer uit moet gaan naar zowel de werkvoorbereiding,-uitvoering ende controle.Dekracht vandit aspect schuilt
hem dus in het gecombineerd effect vanvolgtijdelijke fasen in de besluitvorming;
4.
medeverantwoordelijkheid van de medewerkers uit zich in een grotere
prestatiegerichtheid. Medebeslissingsrecht bij het bedrijfsbeleid en de
teeltplanning hebben een positief effect op de bedrijfsresultaten.Plusminus 6% van de verschillen in de bedrijfsresultaten w o r d t erdoor
verklaard.
Beslissingen zijn bij uitstek het middel om doelstellingen te realiseren.
Gelet op de grote verscheidenheid aan doelstellingen (zie paragraaf 2.4.1) is
het dan ook voor de hand liggend dat de aandacht van de ondernemer voor
aspecten en elementen van de verschillende besluitvormingscategorieën eveneensverschillen zalvertonen.Geconcludeerd magworden dat achter de eerder
genoemde vier besluitvormingsaspecten doelstellingscomplexen en invloedscomplexenschuilgaan.Dieverwevenheid laatzichgoedduiden inde volgende
doelstellingscomplexen:
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Ad.1 Streven naar een hoog technischniveauvan het bedrijf. Automatisering,
toepassing vantelematica en hoge arbeidsproductiviteit horen daarbij,
relatief hoge kosten gaan in dit complex vaak samen met relatief hoge
opbrengsten;
Ad. 2 Streven naar kwaliteitvan de bedrijfsvoering op relatief grote bedrijven.
Jongeambitieuze ondernemersdie aan het beginstaanvan hun bedrijfscycluszijn vaak gericht op uitvoeringsaspecten van de productie. Streven
naar relatief lage kosten, hoge arbeidsinzet en zelfontwikkeling horen
daarbij;
Ad.3 Kan gezien worden als een afgeleide doelstelling. Het streven wordt
gevoed door de behoefte aan efficiencyverbetering die door middel van
volledige bedrijfsregistratie wordt bereikt. Zodra een van de elementen
(voorbereiding, uitvoering, controle) ontbreekt isde invloed van dit aspect op de bedrijfsresultaten verwaarloosbaar klein;
Ad. 4 Heeft elementen van een sociale doestelling in zich en isgericht op de
kwaliteit van het werk. Het streven naar een organisatie waarin het
menselijk functioneren centraal staat. Medebeslissingsrecht van de medewerkers hoort daarbij.
2.4.3 Agrarisch ondernemerschap in psychologisch perspectief
Defares is van mening dat de variabelen uit het eerder genoemde LEIDLO-onderzoek vanuit psychologisch perspectief verwijzen naar een tweetal
gronddimensies: enerzijds naar prestatie-motivatiegerichtheid en other directednessen anderzijds naar de psychologie van de besluitvorming. Bij prestatiemotivatie domineert de behoefte om in situaties waar een zekere mate van
wedijver heerst te willen excelleren. Ondernemers die deze eigenschappen
bezitten zijn geneigd risico's niet uit de weg te gaan bij het realiseren van hun
doelstellingen, maar geven tevens blijk van een rationele calculerende instelling (Defares, 1986). Een belangrijk aspect bij personen met een hoge score op
prestatiegerichtheid betreft het streven naar hetverwerken van kennisen middelen die voor het te bereiken doel functioneel zijn. Daarnaast hechten zij
betekenis aan feedback over de effectiviteit van de eigen prestaties. Otherdirectedness hangt samen met een geneigdheid zichte oriënteren op wat anderen in vergelijkbare situaties doen en zich hierdoor op flexibele en realistischewijze laten beïnvloeden.
Het aspectvan de in de vorige paragraaf genoemde "jonge ambitieuze
ondernemer" is in deze interessant. Gelet op de hoge samenhangen met de
hoogte van de opleiding, moderniteit en het aangaan van activiteiten in allerlei organisaties correleren deze eigenschappen hoog met prestatie-motivatiegerichtheid. Degenen die het hoogst scoren op "jonge ambitieuze ondernemer" behaalden in het onderzoek de hoogste resultaten (Alleblas, 1984).
Voor het aantonen van de relevantie van "other directedness" voor het
agrarisch ondernemerschap grijpt Defares eveneens terug op het geciteerde
LEI-DLO-onderzoek.Volgens Defaresgeven een tweetal in dat onderzoek opgenomen criteria daarover uitsluitsel:respectievelijk inspraak en medezeggenschap bij lange termijn beslissingen en inspraak en medezeggenschap bij de
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werkvoorbereiding,-uitvoeringen-controle.Ondernemersdie hetsterkst ertoe
bereid en in staat zijn om hun personeel bij beleidsbeslissingen te betrekken
hebben ook meer oog voor de omstandigheden waarin hun medewerkers hun
werk moeten verrichten. "Beschouwt men deze samenhangen vanuit het oogpunt vaneffectiviteit van het ondernemerschap, dan ontkomt men er niet aan,
het economisch rendement alsuiteindelijke maatstaf te hanteren", aldus Defares.
Geconcludeerd magwordendatondernemersdieeenvoldoende communicatievaardigheid bezitten in het voordeel zijn invergelijking met hun op dit
punt minder goed bedeelde collega's. Zij leggen niet alleen gemakkelijker
interne contacten maar treden ook naar buiten vaker op, waardoor effectief
ingehaakt kan worden op velerlei nieuwe ontwikkelingen (Alleblas, 1988).
Op grond van het voorgaande lijkt het gerechtvaardigd te stellen dat
persoonskenmerken als prestatie-motivatie en other directedness van grote
relevantie zijn voor het ondernemerschap in de glastuinbouw en dat de individuele kwaliteiten eneigenschappen vande ondernemer dus in hoge mate van
invloed zijn op de effectiviteit van het ondernemerschap.
2.4.4 Verschillende bedrijfsstijlen
Gelet op het voorgaande mag geconcludeerd worden dat er een grote
verscheidenheid bestaat aan ondernemers en bedrijven. Die verscheidenheid
komt deelsvoort uit vrije keuzesvan ondernemers (doelstellingen, karaktereigenschappen) en isdeels gebaseerd op historische ontwikkelingen (gebiedsen bedrijfsstructuur). Dekeuzesdietuinders maken bij het bepalen bijdoelstellingencomplexen en bij de organisatie van bedrijfsactiviteiten hebben te maken met de productie (entoegepaste technologie) en de marktmogelijkheden
(zowel voor productiemiddelen alsvoor afzet). Die keuzes tonen in zekere zin
eensamenhang diegebundeld isvanuit strategischeoverwegingen enstrategischebesluitvormingsprocessen. Dedaaruit voorkomende tactische en operationele besluitvorming is voor een belangrijk deel afgeleid uit die strategische
beslissingen.
Eerder werden in onderzoek de verschillende keuzes en overwegingen
vanondernemers indeglastuinbouw geanalyseerd.Getracht werd om op basis
van doelstellingscomplexen binnen de productie- en marktmogelijkheden die
verscheidenheid te systematiseren en nader te omschrijven in de vorm van bedrijfsstijlen (Vander Ploeg,1992).Onder bedrijfsstijl wordt verstaan:het geheel
van onderling samenhangende ideeën omtrent de wijze waarop de "kas als
productieplaats" moet worden georganiseerd en ontwikkeld. De verschillende
bedrijfsstijlen zijn ieder op hun eigen manier levensvatbaar. Als zodanig komt
het denkprincipe over bedrijfsstijlen voor een groot deel overeen met het eerder geciteerde onderzoek over doelstellingscomplexen. Nagegaan zal worden
in hoeverre het onderzoek naar bedrijfsstijlen kan bijdragen aan het in kaart
brengen van relevante inkomensverschillen. Daaraan isechter de veronderstelling gekoppeld dat aan de verschillende bedrijfsstijlen door middel van het
beschrijven van tastbare criteria de praktische mogelijkheid gekoppeld moet
kunnen worden om verband te leggen met inkomensposities. Dit ismet name
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van belang voor de toetsing van de veronderstellingen c.q.conclusies uit het
bedrijfsstijlenonderzoek door middel van de uitkomsten uit het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO.
In het bedrijfsstijlenonderzoek worden de volgende hoofdgroepen onderscheiden:
1.

Toppers
Toppers zijn gespecialiseerde bedrijven met moderne opstanden. De bedrijven zijn relatief groot en vierkant. Maximalisering van de productie (veelal
op substraat) staat voorop. De bedrijven zijn meestal gespecialiseerd op een
gewas datjaarrond wordt geteeld. Bijtoppers zijn de managementkwaliteiten
relatief goed ontwikkeld. Om bij te blijven oriënteren zij zichvooral buiten de
grenzen van het eigen bedrijf. Ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen
wordt veelvuldig gebruikgemaakt van externe informatie.
De nieuwe technologische modellen zijn voor deze ondernemers het
kompas op grond waarvan zij het eigen bedrijf organiseren.Toppers zijn geneigd het gehele bedrijf in één keer te vervangen en te moderniseren of als
het nodig iste verhuizen naar gebieden waar de omstandigheden gunstiger
zijn. Zij aarzelen niet om relatief veel vreemd vermogen in het bedrijf te steken. Deze bedrijven betrekken hun arbeid van de arbeidsmarkt. Zij zijn vaak
relatief groot en hebben veel personeel in dienst. Door arbeidsdeling en spécialiste wordt gestreefd naar betere resultaten.
2.

Echte tuinders
Dezegroep beoefent hetvak zoalsdat traditioneel gebruikelijk was (een
groot deelteelt nog in de grond). Zij hebben vaak meerdere teelten en telen
verschillende gewassen in verschillende seizoenen. Hunvoorkeur gaat uit naar
beheersing van het productieproces met relatief lage kosten.Zij hoeven niet
per sede modernste technologie toe te passen,zoals dat bij toppers het geval
is.
Echte tuinders kiezen het eigen bedrijf en de eigen ervaringskennis als
richtsnoer voor hun handelen.Zij kiezenvoor oplossingen van knelpunten die
passen binnen de eigen bedrijfsstructuur. Die aanpassingen vragen vaak meer
arbeid. Zij willen het werk zoveel mogelijk zelf doen of werken met een lage
vastearbeidsbezetting.Arbeidspiekenworden opgevangen metfamilie-arbeid.
De groep isterughoudend met het aangaan van leningen.
3.

Middenmoters
Middenmoters hebben kenmerken van beide voorgaande groepen. In
deze groep zitten bijvoorbeeld telers op substraat in relatief oude kassen of
bloemenkwekers diezichgespecialiseerd hebben optwee of drie soorten bloemen in vrij nieuwe kassen en die in de grond telen.
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2.5 Conclusies en vervolg
Indit hoofdstuk isingegaan op de grote verscheidenheid in het gedrag
en handelen van ondernemers in de melkveehouderij, de akkerbouw en de
glastuinbouw. Defilosofie hierachter isdat die verscheidenheid op zich reeds
aanzienlijke inkomensverschillen t o t gevolg kan hebben. Doelstellingen van
ondernemers en bedrijfsstructuur enmarktmogelijkheden bepalen dieverschillen in hoge mate.Zemoeten voor een deel alseen natuurlijke diversiteit worden gezien.
Op basis van de voorgaande literatuurstudie zijn voor de akkerbouw,
melkveehouderij en glastuinbouw indelingen van min of meer gelijksoortige
groepen ondernemers/bedrijven gemaakt. De gekozen groepen worden verantwoord in het volgende hoofdstuk (paragraaf 3.1). Vervolgens wordt op
basisvan die groepsindeling een toetsing op de veronderstelde inkomens en
inkomensverschillen uitgevoerd met behulpvankwantitatieve gegevensuit het
Bedrijven-lnformatienetvan LEI-DLO.Dietoetsing zal bestaan uit twee dimensies:
1.
wat zijn de gemiddelde inkomens van de onderscheiden groepen bij de
drie onderzochte sectoren? Hoe groot zijn de verschillen in gemiddelde
inkomens voor de onderscheiden groepen en geven die verschillen aanleiding t o t ongerustheid?
2.
hoegroot isdespreiding van inkomens per onderscheiden groep voor elk
van de onderzochte sectoren? Wat voor conclusies kunnen uit die spreiding worden getrokken?
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3. KWANTITATIEVE ANALYSE VAN
INKOMENSVERSCHILLEN

3.1 Keuzes van t e analyseren groepen in drie sectoren
Uit hoofdstuk twee blijkt dat er per sector verschillende indelingen in
karakteristieke groepen bedrijven/ondernemers gemaakt kunnen worden die
gerelateerd kunnen worden aanveronderstelde inkomensniveaus. Verschillen
in doelstelling en bedrijfsstijl wettigen op zichzelf deveronderstelling dat verschillendestreefresultaten daadwerkelijk t o t inkomensverschillen zullen leiden.
Inde kwantitatieve analysevan hoofdstuk drie worden die verschillen getoetst
aan uitkomsten die in het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO beschikbaar
zijn.
Het isechter vrijwel onmogelijk om de uit hoofdstuk twee onderscheiden
groepen rechtstreeks uit het Informatienet te selecteren.Zo ishet bijvoorbeeld
niet mogelijk om op basis van de doelstelling van de ondernemer de
Informatienet-bedrijven uit het Informatienet in groepen onder te brengen
omdat de doelstellingen van ondernemers zoals verwoord in hoofdstuk twee
binnen het Informatienet niet bekend zijn. Daarvoor zou additioneel onderzoek noodzakelijk zijn.
Bij de keuze van groepen isdus noodgedwongen pragmatisch te werk
gegaan. Indien mogelijk zijn bedrijfskenmerken of kengetallen die een nauwe
verwantschap tonen met doelstellingscomplexen of bedrijfsstijlen zoals aangetroffen in de literatuur mede als criterium gebruik voor de selectie van de
Informatienet-groepen. Uiteindelijk bleek hetten behoeve van de groepsindeling nodig kenmerken van doelstellingen en bedrijfsstijlen te combineren c.q.
selectiefte gebruiken.Op zichzelf isdat niet verwonderlijk omdat doelstellingen en bedrijfsstijlen elkaar voor een groot deel overlappen.
Bijde selectievan de bedrijven isalseisgesteld dat elk bedrijf in de drie
betreffende jaren (1994/95, 1995/96 en 1996/97voor de melkveehouderij- en
de akkerbouwbedrijven; 1994, 1995 en 1996voor de glastuinbouwbedrijven)
doorlopend in administratie isgeweest. Deselectievan de bedrijven is zodanig
dat een bedrijf niet in meer dan een maal in een groep kan voorkomen. Het
zijn, om ook een inzicht te geven in het totale inkomen per ondernemer, wat
betreft de akkerbouw en de melkveehouderij bedrijven met een persoonlijke
ondernemingsvorm (geen BV's). Bij de melkveebedrijven zijn de bedrijven die
in de betrokken jaren melkquota nebben verkocht buiten beschouwing gelaten; de quota-opbrengst zou het gemiddelde (totale) gezinsinkomen ernstig
vertekenen.
Degroepen dievoor verdere analyse geselecteerd zijn worden hier opgesomd en kort beschreven voor de melkveehouderij, de akkerbouw en de glastuinbouw. Voor meer achtergrondgegevens omtrent de indelingscriteria, keuzesen aantallen wordt verwezen naar bijlage 1.
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3.1.1 Melkveehouderij
De bedrijven zijn allereerst onderscheiden in kleinere en grotere bedrijven; de kleinere van 150-300sbe;de grotere van 300-500 sbe.Vervolgens zijn,
op basisvan de beschrijving van bedrijfsstijlen in hoofdstuk 2.2.2 de bedrijven
ingedeeld in vier groepen, namelijk:
arbeidsbespaarders
Deze zijn gericht op beperking van de arbeidsinzet;
kostenbespaarders
Deze richten zichop beperking van de uitgaven per koe en per hectare;
koeienboeren
Dezestreven vooral naar een hoge melkproductie en omzet en aanwas
per koe;
machineboeren
Deze werken voornamelijk met eigen machines.
De selectiecriteria zijn nader aangeduid in bijlage"!.
Eenaantal bedrijfskenmerken vandeonderscheidengroepen melkveebedrijven zijn weergegeven in tabel3.1.

Tabel3.1 Bedrijfskenmerken melkveebedrijven (1994-1996)
Groep

Arbeids- Kosten- Koeienbesp.
besp.
boeren
klein
klein
klein

Aantal bedrijven 18
Ondern./
bedrijf
1,2
Sbe
261
32
Opp. (ha)
Stuks melkkoeien
53
Kg melk
per koe
7.599

Mach.boeren
klein

Arbeids- Kosten- Koeienbesp.
besp.
boeren
groot
groot
groot

Mach.boeren
groot
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39

40

26

23

29

43

1,4
224
31

1,6
235
29

1,4
232
24

1,5
383
41

1,3
356
45

1,5
373
42

1,6
381
40

43

46

47

76

73

71

75

7.076

8.017

7.511

7.624

7.175

8.026

7.536

3.1.2 Akkerbouw
De bedrijven zijn gekozen binnen een bandbreedte van 150-500 sbe;
vanwege het geringere aantal beschikbare bedrijven is geen onderscheid in
kleinereengrotere akkerbouwbedrijven gemaakt. Op basisvande beschrijving
van bedrijfsstijlen in hoofdstuk 2.3.2 de bedrijven ingedeeld in vier groepen:
arbeidsbespaarders
Deze kenmerken zich door een lagere arbeidsinzet;
specialisten
Deze zijn gespecialiseerd op poot- en/of consumptieaardappelen;
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verbreders
Deze hebben meer gewassen dan collega-bedrijven in het gebied;
middenmoters
Deze hebben niet voor een specifiek bouwplan gekozen en zijn niet ge
richt op op een beperking van de arbeidsinzet.
Deselectiecriteia voor de akkerbouwbedrijven zijn vermeld in bijlage 1.
Eenaantal belangrijke bedrijfskenmerken van de groepen akkerbouwbedrijven isvermeld in tabel 3.2.

Tabel3.2

Bedrijfskenmerken akkerbouwbedrijven (1994-1996)

Groep

Aantal bedrijven
Aantal ondernemers
Sbe
Oppervlakte
Poot- en consumptieaardappelen (%) a)
Fabrieksaardappelen
(%) a)
Granen (%) a)

Arbeidsbespaarders

Specialisten

Verbreders

Middenmoters

24
1.1
297
51

18
1,1
286
46

21
1.3
281
55

17
1.1
198
53

31

37

24

11

2
19

0
22

2
22

20
24

a)Percentage van de oppervlakte.

3.1.3 Glastuinbouw
Voor de glastuinbouw zijn in het Bedrijven-lnformatienet in totaal 248
bedrijven beschikbaar. Uit dit totaal zijn de volgende vier groepen ondernemers met min of meer gelijke doelstellingen en/of bedrijfskenmerken onderscheiden (zie bijlage 1):
1.
topondernemers (moderne bedrijven met hedendaagse technologie),
n=60;
2.
traditionele tuinders (liefde voor het vak, voorzichtige investeerders),
n=37;
3.
jonge,ambitieuze ondernemers (hoog opleidingsniveau,grote arbeidsinzet), n=39;
4.
restgroep (mengeling aspecten van groep 1t/m groep 3), n=112.
Indevolgende paragraaf wordt met deze groepen voor de melkveehouderij, akkerbouw en glastuinbouw een kwantitatieve analyse uitgevoerd.
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3.2 Gemiddelden en spreiding van inkomens bij karakteristieke groepen bedrijven in drie agrarische sectoren
3.2.1 Melkveehouderij
Kleinere

melkveebedrijven

Gemiddeld inkomen
Hetgezinsinkomen uit bedrijf perondernemer, gemiddeld over genoemdejaren (1994/95, 1995/96en 1996/97), ishet hoogst bij de kostenbespaarders
en het laagst bij de koeienboeren. Deze hebben een achterstand van iets meer
dan ƒ 6.000,- (zie tabel 3.3).
Wat betreft het gemiddelde totale gezinsinkomen per ondernemer zijn
de verschillen tussen de groepen vrijwel gelijk aan die bij de gezinsinkomens
uit bedrijf. Dearbeidsbespaarders ende kostenbespaarders komen hier ook uit
op het hoogste resultaat.Deinkomensvan buiten het bedrijf liggen per ondernemer in alle groepen tussen ƒ 16.000,-en ƒ 18.000,-.
Inkomensspreiding
Despreiding (standaardafwijking) van de inkomens (gezinsinkomen uit
bedrijf per ondernemer) binnen de vier groepen kleinere melkveebedrijven is
duidelijk het kleinst bij de kostenbespaarders.

Tabel3.3

Gezinsinkomen uit bedrijf en totaalinkomen per ondernemer (x 1.000 gulden),
spreiding inkomen uit bedrijf vankleinere melkveehouders(1994-1996)

Groep

1.
2.
3.
4.

arbeidsbespaarders
kostenbepaarders
koeienboeren
machineboeren

Gezinsinkomen
uit bedrijf

Totaalinkomen a)

38,2
39,4
32,9
34,0

54,0
55,2
49,3
51,7

Spreiding
(standaarddeviatie)
Totaalinkomen
29,1
21,3
27,1
32,6

a)Degemiddelden tonen geen significante verschillen (zie bijlage3).

Vergelijking kleinere bedrijven
Bijdevergelijking vandevieronderscheiden groepenvalt op dat de koeienboeren gemiddeld het hoogste aantal ondernemers per bedrijf heeft (1,6);
de arbeidsbespaarders het laagste (1,2). Wat betreft het gemiddelde aantal
koeien - evenals voor het aantal sbe - geldt dat de arbeidsbespaarders hoger
uitkomen dan de andere groepen. Deoppervlakte cultuurgrond isgemiddeld,
behalve voor de machineboeren die met 24 ha het kleinst zijn,voor de andere
groepen bedrijven niet erg uiteenlopend (omstreeks 30 ha).
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De machineboeren komen ondanksde kleinere bedrijfsoppervlakte niet
het laagst uit met detotale bedrijfsopbrengsten; dit w o r d t mede veroorzaakt
door de relatief hoge opbrengst varkens en pluimvee (bijna ƒ 37.000,-), zie
tabel in bijlage 2. De opbrengsten rundveehouderij zijn het hoogst bij de arbeidsbespaarders (bijna ƒ 340.000,-). De kostenbespaarders hebben met een
rundveehouderij-opbrengst van ruim ƒ265.000,- hierbij een aanzienlijke achterstand. Een belangrijke factor hierbij isdat de kostenbespaarders duidelijk
de laagste melkgift per koe hebben;ook de omzet en aanwas per koe isbij de
kostenbespaarders gemiddeld lager dan bij de andere groepen van bedrijven.
De totale kosten van de kostenbespaarders liggen evenwel gemiddeld
perjaar omstreeks ƒ80.000,-lager dan van de andere groepen. Eendeel hiervan (ruim ƒ25.000,-) heeft te maken met voerkosten;deze liggen bij de machineboeren met name hoger vanwege de relatief belangrijke intensieve veehouderijtak. De kostenbespaarders hebben,wanneer de arbeidskosten buiten beschouwing worden gelaten, de laagste kosten voor w a t betreft werktuigen,
grond en gebouwen, ziektebestrijding en algemene kosten. De arbeidskosten
zijn alleen circa ƒ 10.000,- lager bij de arbeidsbespaarders, maar zo'n ƒ20.000,hoger bijde koeienboeren ende machineboeren. Deloonwerkkosten zijn, met
name per hectare, het hoogst bij de arbeidsbepaarders, gevolgd door de koeienboeren. De kostenbespaarders komen overigens hierbij nog lager uit dan de
machineboeren.
Grotere

melkveebedrijven

Gemiddeld inkomen
Het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer ligt bij de
grotere bedrijven in elke groep beduidend hoger dan bij de kleinere melkveebedrijven. Bij de grotere bedrijven komen de kostenbespaarders met gemiddeld ruim ƒ 98.000,-duidelijk hoger uit dan de andere bedrijven.Waar bij de
kleinere bedrijven de koeienboeren gemiddeld het laagste inkomen hebben,
geldt dat hier voor de machineboeren (zie tabel 3.4).

Tabel3.4

Gezinsinkomen uit bedrijf en totaal inkomen per ondernemer (x 1.000 gulden),
spreiding inkomen uit bedrijf vangrotere melkveehouders(1994-1996)

Groep

1.
2.
3.
4.

arbeidsbepaarders
kostenbespaarders
koeienboeren
machineboeren

Gezinsinkomen
uit bedrijf

69,5
98,6
70,1
64,7

Totaalinkomen a)

86,4
112,4
87,0
77,3

Spreiding
(standaarddeviatie)
Totaalinkomen
41,7
57,9
41,9
41,5

a)Significant verschil:groep 2ten opzichte vangroep 1,3en4(zie bijlage3).
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Hettotale gezinsinkomen per ondernemer laat vrijwel dezelfde verschillen zien; de machineboeren zien hun achterstand nog wat oplopen. De
arbeidsbespaarders behalen de hoogste inkomens van buiten het bedrijf, per
ondernemer circa ƒ 17.000,-.
Spreiding
Despreiding van het inkomen ishet grootst bij de kostenbespaarders. Bij
de andere drie groepen isde spreiding nagenoeg gelijk. Despreiding is in alle
gevallen groter dan bij de kleinere melkveebedrijven.

Tabel3.5

Aantallen ondernemers per inkomensklasse voor 4 groepen ondernemers in de
melkveehouderij inprocenten vantotaal ondernemers (1994-1996)

Totaal inkomen
per ondernemer
x 1.000 gulden

Negatief
0-50
50-150
150-250
250-500
>500
Totaal

Grote bedrijven

Kleine bedrijven

arb.besp.

kostbesp.

koeien- mach.boeren boeren

0
22
71
7
0
0

3
10
67
17
3
0

0
24
74
2
0
0

100

100

100

arb.besp.

kost-.
besp

koeien- mach.boeren boeren

1
34
61
4
0
0

9
46
45
0
0
0

0
41
59
0
0
0

3
59
38
0
0
0

4
43
53
0
0
0

100

100

100

100

100

Conclusies bij de spreidingsgegevens
Opvallend isde relatief kleine spreiding in alle groepen. Het aantal bedrijven met negatieve inkomens isin alle groepen kleiner dan 10%.Bijde kleinere bedrijven komen meer negatieve inkomens voor dan bij de grotere, behalve bij de kostenbespaarders. Ook het aantal bedrijven met een laag positief
inkomen isbij de kleinere bedrijven groter dan bij de grotere. Het merendeel
van de bedrijven in de meeste groepen heeft een totaal inkomen tussen de
ƒ 50.000,-en ƒ 150.000,-.Van deze bedrijven kan worden gezegd dat zij redelijk t o t goed functioneren. Bij de grotere kostenbespaarders komen nog de
meeste bedrijven met een hoger inkomen voor. Dit isdan ook de groep met
de grootste inkomensspreiding, zoals ook in tabel 3.4 isvermeld.
Vergelijking grotere bedrijven
Het gemiddelde aantal ondernemers per groep van grotere melkveebedrijven isniet sterk uiteenlopend; deze is het laagst bij de kostenbespaarders.
Het gemiddelde aantal melkkoeien loopt nauwelijks uiteen;de koeienboeren
zijn met 71koeien het kleinst. Gering zijn ook de verschillen in aantal sbe per
groep; de kostenbespaarders zijn met 356 sbe wat kleiner dan de anderen.
Verder loopt ook de gemiddelde oppervlakte weinig uiteen;de machineboe38

ren zijn in dit opzicht het kleinst met ruim 40 ha,maar de "achterstand" ishier
geringer dan bij de kleinere melkveebedrijven.
Ondanks de grootste oppervlakte hebben de kostenbespaarders
ƒ 60.000.-t o t ƒ 100.000,- lagere opbrengsten dan de de andere groepen (zie
bijlage2).Wordt alleen gekeken naardeopbrengsten uit rundveehouderij dan
bedraagt het verschil ƒ40.000,-t o t ƒ60.000,-,ofwel ongeveer 10%;de andere
bedrijven hebben (ook) meer opbrengsten uit intensieve veehouderij.
Deachterstand vande kostenbespaarders indeopbrengsten wordt evenwel ruimschoots goedgemaakt door lagere kosten; deze zijn ƒ 90.000,- t o t
ƒ 115.000,- lager dan van de andere groepen grotere melkveebedrijven. De
kostenbespaarders boeken vooral voordeel met ƒ30.000,-t o t ƒ 50.000,- lagere
voerkosten,welke overigens voor een deelsamenhangen met minder intensieve veehouderij, ƒ 5.000,- t o t ƒ 15.000,- lagere werktuigkosten, ongeveer
ƒ 5.000,- lagere kosten voor ziektebestrijding en ƒ8.000,-t o t ƒ 20.000,- lagere
algemene kosten.
Vergelijking met voorgaande jaren
Invoorgaande analysewat betreft de de inkomens in de onderscheiden
groepen van melkveehouderijbedrijven is het gemiddelde van drie recente
boekjaren in beschouwing genomen.Wat betreft de gemiddelde resultaten in
de drie daaraan voorafgaande boekjaren (1991/92; 1992/93 en 1993/94) voor
de onderscheiden groepen van bedrijven (dit zijn overigens niet alle dezelfde
bedrijven) blijkt bij de grotere bedrijven dat de kostenbespaarders ook in die
periode het hoogste inkomen hebben behaald. Bij de kleinere bedrijven was
dat hetgevalvoor dearbeidsbespaarders. Degrotere arbeidsbespaarders evenwel kwamen in die periode gemiddeld lager uit dan de andere groepen van
bedrijven.
3.2.2 Akkerbouw
Gemiddeld inkomen
Hetgezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer, gemiddeld over genoemde jaren, ishet hoogst bij de specialisten, zie tabel 3.6. Op enige afstand, namelijk circa ƒ 15.000,-perjaar, volgen de arbeidsbespaarders en de verbreders.
De middenmoters komen met een gemiddeld gezinsinkomen uit bedrijf per
ondernemer van bijna ƒ 50.000,-veruit het laagst uit de bus.
Hetverschilvande "laagstscorende" metde "best scorende groep" (ruim
ƒ 60.000,- perjaar) isdus beduidend groter dan in de melkveehouderij.
Hettotale gezinsinkomen per ondernemer isgemiddeld ook het hoogst
bij de specialisten. Devoorsprong op de verbreders en de arbeidsbespaarders
is hier wat afgenomen. De middenmoters zien hun achterstand nauwelijks
veranderen.
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Spreiding
Despreiding van de inkomens binnen een groep isbij de middenmoters
beduidend kleiner dan bij de andere groepen.

Tabel3.6

Gezinsinkomen uit bedrijf en totaal inkomen per ondernemer (x 1.000 gulden),
spreiding inkomen uit bedrijf vanakkerbouwers (1994-1996)

Groep

1.
2.
3.
4.

Gezinsinkomen
uit bedrijf

arbeidsbespaarders
specialisten
verbreders
middenmoters

97,2
111,6
94,7
49,6

Totaalinkomen a)

122,3
129,7
115,6
71,5

Spreiding
(standaarddeviatie)
totaalinkomen
78,7
75,5
69,3
26,0

a)Significant verschiltussengroep4t.o.v. groep 1,2en 3(zie bijlage 3)

Vergelijking

bedrijven

Tussende vier groepen bedrijven zijn er nauwelijks verschillen in het gemiddelde aantal ondernemers per bedrijf (1,1 behalve bij de verbreders, waar
het 1,3 is).Ook in oppervlakte zijn de verschillen vrij beperkt; het kleinst zijn
de specialisten met ongeveer 45 ha. Despecialisten komen met hun specifieke
bouwplan (relatief veel pootaardappelen) het hoogst uit met het aantal sbe
per hectare (gemiddeld ruim 6),terwijl de middenmoters minder dan4sbe per
hectare hebben. Zij hebben met name meer granen en fabrieksaardappelen
(zie tabel 3.2).
Degemiddelde opbrengsten per bedrijf zijn bij de specialisten het hoogst
(ƒ 470.000,- per jaar) met enige achterstand (ƒ 20.000,-) gevolgd door de arbeidsbespaarders. Deverbreders komen ruim ƒ 30.000,- lager uit, de middenmoters echter ruim ƒ 170.000,-.Wanneer uitsluitend naar de opbrengsten uit
akkerbouw wordt gekeken zijn de verschillen zelfs nog groter. De verbreders
ende middenmoters hebben met circa ƒ40.000,-de hoogste overige opbrengsten, in dit geval vooral uit veehouderij (zie bijlage 2).
Deopbrengsten uit akkerbouwgewassen per hectare zijn bij de specialisten met gemiddeld circa ƒ 9.700,- zo'n ƒ 1.300,- hoger dan bij de arbeidsbespaarders; de afstand van de specialisten t o t de verbreders en vooral de middenmoters is met circa ƒ 1.500.-en ruim ƒ4.600,- nog aanzienlijk groter.
De totale kosten per bedrijf zijn bij de specialisten het hoogst (bijna
ƒ490.000,-) en het laagst bij de middenmoters (ƒ350.000,-). Bijde middenmoters en de verbreders zijn de arbeidskosten relatief het hoogst (27% van de
totale kosten); per hectare (circa ƒ2.600,-) zijn deze het hoogst bij de specialisten en vrijwel gelijk daaraan bij de verbreders. Bij de middenmoters liggen de
arbeidskosten met ruim ƒ 1.500,- per hectare daar ruim onder. Relatief de
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hoogste werktuigkosten hebben de arbeidsbespaarders (19%);dit geldt ook
voor de loonwerkkosten (9%).Inbedrag per hectare zijn evenwel de werktuigkosten het hoogst bij de specialisten (ƒ 1.850,-)en veruit het laagst bij de middenmoters (ruim ƒ 1.100,-).Deze kennen ook veruit de laagste kosten per hectare voor loonwerk, grond en gebouwen, gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaaden pootgoed en,zij hetdat hetverschil gering is,wat betreft meststoffen.

Tabel3.7

Aantallen ondernemers per inkomensklasse voor 4 groepen ondernemers in de
akkerbouw in procenten vantotaal ondernemers(1994-1996)

Totaal inkomen
per ondernemer
x 1.000 gulden
Negatief
0-50
50-150
150-250
250-500
>500
Totaal

Arbeidsbesparing

Specialisatie

Verbreders

Middenmoters

0
22
30
44
4
0

0
14
38
43
5
0

0
12
53
31
4
0

0
21
79
0
0
0

100

100

100

100

Conclusies bij de spreidingsgegevens
Despreiding inde inkomens inde onderscheiden groepen akkerbouwers
isbetrekkelijk gering. Met name bij de middenmoters isdit het geval. Opmerkelijk is dat er geen negatieve inkomens voorkomen. Wel zijn er 10t o t 20%
van de bedrijven in elke groep met een laag positief inkomen. De andere 80
t o t 90%vande bedrijven functioneert dusredelijk tot goed.Anderzijds komen
erweinig bedrijven voor met hoge inkomens,vanaf ƒ250.000,-.Veel bedrijven
met name van de arbeidsbespaarders en de specialisten zitten in de klasse
daaronder. De middenmoters, die gemiddeld het laagst uit de bus komen wat
betreft het inkomen,zitten voor het merendeel in de klasse van ƒ 50.000,- t o t
ƒ 150.000,-. Hierin bevindt zich ook ruim de helft van de verbreders.
Vergelijking met voorgaande jaren
Evenalsvoor de melkveehouderij isvoor de akkerbouw nagegaan wat de
resultaten vandeonderscheiden groepen van bedrijven zijn geweest inde drie
voorafgaande jaren (1991/92, 1992/93, 1993/94). Het beeld isdan duidelijk anders. Vooral door de in die jaren gemiddeld lagere prijzen van poot- en consumptieaardappelen ishet inkomensniveau voor alle groepen lager. Voor de
middenmoters ishet verschil met de recentere jaren gemiddeld beperkt (circa
ƒ 10.000,-),voor despecialisten ishet het hoogst, bijna ƒ80.000,-. Deze komen
in diejaren dan ook wat betreft het inkomen uit bedrijf per ondernemer het
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laagst uit de bus.Over degehele periode 1991/92-1996/97zijn de resultaten
vandearbeidbespaarders,specialistenenverbredersvrijwel gelijk; hetgemiddeldegezinsinkomen uit bedrijf perondernemer belooptvoordezedriegroepenruimƒ70.000,-perjaar.Voordemiddenmotersligthetmetcircaƒ45.000,perjaar daar ruimonder.
3.2.3 Glastuinbouw
Gemiddeldeinkomens
Uitdegegevensvantabel3.8kunnendegemiddelde inkomens,deverschillentussendevier groepen endespreidingworden afgelezen.Omsterke
wisselingen inhet inkomensniveauvan individuele bedrijven indetijdtevermijden,iseengemiddeldjaarinkomenovereenperiodevandriejaar berekend
(1994-1996).
Tabel3.8

Gemiddeldejaarinkomens per ondernemer voor4groepen glastuinbouwbedrijven
onderverdeeld naar bedrijfsomvang over dejaren 1994-1996

Omvang en groep

Grote bedrijven
1. Topondernemers
2. Traditionele
tuinders
3. Jonge, ambitieuze
ondernemers
4. Restgroep
Kleine bedrijven
1. Topondernemers
2. Traditionele
tuinders
3. Jonge, ambitieuze
ondernemers
4. Restgroep

Gemiddelde
omvang
in ha

Gezinsinkomen

Inkomen
buiten
bedrijf

Totaalinkomen
a)

Spreiding
(standaarddeviatie)
totaalinkomen

(2,4)

193,3

23,7

217,1

229,7

(1,0)

51,3

15,4

66,7

63,3

(2,0)
(1,6)

166,4
86,2

12,2
17,3

178,6
103,5

138,8
114,2

(1,2)

104,4

15,1

119,5

137,8

(0,4)

49,4

15,3

64,7

47,9

(0,8)
(0,7)

73,5
72,3

13,4
15,7

87,0
88,6

119,7
81,3

a)Kleinebedrijven:alleentussendegemiddeldenvangroep 1 en2isereensignificantverschil.
Grote bedrijven:significant verschiltussen de gemiddelden met uitzondering van verschillen
tussen groep 1en 3(zie bijlage3).

Grotebedrijven
Uit detabel blijkt dat deverschillen relatief groot zijn. Degrotetopbedrijven (groep 1)behalen het hoogste totaalinkomen (ƒ217.100,-), gevolgd
door dejonge ambitieuze ondernemers (ƒ 178.600,-).Derestgroep (groep4)
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realiseert gemiddeld een gezinsinkomen van ƒ 103.500,-.Bij de traditionele
bedrijven (groep2)ligt het niveauaanzienlijk lager (ƒ66.700,-).Deinkomens
buitenbedrijfzijnoverhetalgemeenrelatief laag(globaaltussenƒ12.000,-en
ƒ24.000,-).Detopondernemers realiserengemiddeldruimƒ23.700,-aaninkomenbuitenbedrijf.Almetalwijkt het beeldvanhetgezinsinkomen nietveel
afvandatvan hettotaalinkomen per ondernemer.
Kleine bedrijven
Deverschilleningemiddelde inkomenstussendegroepenzijnbijdekleinebedrijvenkleinerdanbijdegrotebedrijven.Kleinetopbedrijven haleneen
gemiddeld totaalinkomen van ƒ 119.500,-, gevolgd door de restgroep
(ƒ88.600,-),dejongeambitieuze ondernemers (ƒ 87.000,-)ende traditionele
ondernemers(ƒ64.700,-).Deinkomensbuitenbedrijf liggenvoorallegroepen
zeerdichtbijelkaar.Geconcludeerd magworden dat hetgemiddelde totaalinkomenbijdetraditioneletuinders,netalsbijdegrotebedrijvenvandittype,
relatief laagis.
Spreiding
Buitendehiervoor gepresenteerde verschillen ingemiddelde inkomens
tussendegroepenisdespreidingvandeindividuele inkomensbinnendegroepenvanbelang.Destandaarddeviatiedieindevorigetabel isvermeld maakte
alduidelijk datdespreidinginallegroepenaanzienlijk is.Inditonderdeelvan
derapportage nemenweookdeindividueleverschillen inaanmerking om de
spreidingte kunnen beoordelen.
Tabel3.9

Aantallen ondernemers per inkomensklasse voor 4 groepen ondernemers in de
glastuinbouw in procenten vantotaal ondernemers(1994-1996)

Totaal inkomen
per ondernemer
x 1.000 gulden

Negatief
0-50
50-150
150-250
250-500
>500
Totaal

Grote bedrijven
top
ondernemers

traditionele
tuinders

Kleine bedrijven
jonge
restambigroep
tieuze
ondern.

topondernemers

traditionele
tuinders

jonge restambi- groep
tieuze
ondern.

5
8
36
18
22
11

13
32
49
3
3
0

9
3
28
32
28
0

8
19
52
15
4
2

16
23
25
18
18
0

10
28
52
10
0
0

10
30
30
25
5
0

4
27
60
8
0
1

100

100

100

100

100

100

100

100
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Met de gegevens uit tabel 3.9 kanwellicht devraag beantwoord worden
hoeveel van de onderzochte bedrijven in de diverse groepen continuiteitssproblemen hebben.
Men zou kunnen stellen dat bedrijven met een inkomen beneden
ƒ 50.000,-continuïteitszorgen hebben. Dat uit zich onder andere in jaarlijkse
ontsparingen, hetgeen in feite betekend dat ingeteerd wordt op het vermogen. Voor bedrijven met een negatief totaalinkomen is de situatie over het
algemeen alarmerend.
Conclusies bij de spreidingsgegevens
Opvallend is de relatief grote spreiding bij alle groepen. Zowel bij de
grote als bij de kleine bedrijven zijn er in de onderzochte periode negatieve
inkomens. Over het algemeen ishet relatieve aandeel van de kleine bedrijven
in deze klasse groter dan dat van de grote bedrijven.
Degrote topondernemers en dejonge, ambitieuze ondernemers op grote bedrijven doen het relatief gezien het minst slecht. Ondanks het relatief
hoge gemiddelde totaalinkomen zit ongeveer 12à 13% van deze groepen in
de klasse beneden de ƒ 50.000,-.
De rest van deze groepen, zijnde ongeveer 88%,functioneert goed. Bij
de traditionele tuinders op de grote bedrijven isdit slechts plusminus 55%.
Het behoort niet t o t de doelstelling van dit onderzoek om een analyse
uit te voeren met betrekking t o t de verklaring van de verschillen in inkomen.
Voor een grondige analyse van de aspecten die verantwoordelijk zijn voor de
verschillen in inkomen isgedetailleerd vervolgonderzoek noodzakelijk.

44

4. SAMENVATTENDE CONCLUSIESENEPILOOG

4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt in samenvattende vorm teruggekeken naar het
literatuuronderzoek en de beperkte toetsing daarvan met behulp van het Informatienet. In de volgende paragraaf worden per onderzochte sector de
hoofdconclusies verwoord. Daarbij wordt in enkele gevallen gebruikgemaakt
van kengetallen die in bijlage 2zijn opgenomen. In de slotparagraaf w o r d t in
algemene zin gereflecteerd op het uitgevoerde onderzoek en de bruikbaarheid van de resultaten.

4.2

Conclusies

4.2.1 Melkveehouderij
1.

Volgens de literatuur zijn in de melkveehouderij ondernemers te onderscheiden naarbedrijfsstijlen. Debedrijfsstijl geeft aanwelke karakteristieken het bedrijf heeft, w a t in de besluitvorming vaak voor een langere
periode centraal staat en op welke wijze de ondernemer het bedrijf
voert, met name waarop accent wordt gelegd. Daaraan verbonden zijn
doelstellingen, zoalskostenbesparing,arbeidsbesparing, het streven naar
hoge productieresultaten per koe en het zelf zoveel mogelijk verzorgen
van de voederwinning. De verdeling van de bedrijven naar dergelijke
doelstellingen is in de literatuur evenwel niet expliciet vastgesteld; de
ondernemers hebben veelal een complex van onder meer economische
en sociale doelstellingen.

2.

Inde melkveehouderij uiten de verschillen tussen bedrijven zich niet wat
betreft de verkoop van producten, maar vooral in facetten als de inzet
vanarbeid,devoederwinning,deverzorging vanveeende mechanisatie.
Op grond van dergelijke zaken zijn vier bedrijfsstijlen onderscheiden.
Voor de melkveehouders zijn hieraan in de praktijk herkenbare begrippenverbonden,zoalsde productiehoogte per koe,devoerkosten per koe
en de kosten van loonwerk en mechanisatie per hectare.

3.

De onderscheiden vier groepen ondernemers en bedrijven zijn voor de
melkveehouderij als volgt:
arbeidsbespaarders
Ondernemers die een beperkte arbeidsinzet nastreven, hiervoor on
der meer loonwerk inschakelen;
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kostenbespaarders
Ondernemers die streven naar zo laag mogelijke kosten;
koeienboeren
Ondernemers die een zo hoog mogelijke melkopbrengst en omzet
en aanwas per koe willen bereiken;
machine boeren
Ondernemers die de voederwinning met eigen machines centraal

stellen.
4.

Deverschillende doelstellingen en bedrijfsstijlen zijn in de melkveehouderij een aanwijzing voor inkomensverschillen tussen de onderscheiden
groepen kleinere respectievelijk grotere bedrijven. De in de literatuur
vermelde resultaten worden in grote lijnen in dit onderzoek bevestigd.
Voor de grotere bedrijven geldt dit in sterkere mate dan voor de kleinere.

5.

Voor de kleinere melkveehouders levert besparing van kosten of arbeid
maar een betrekkelijk klein inkomensvoordeel op ten opzichte van het
voordeel wat grotere bedrijven realiseren door kostenbesparing. Het
voordeel van ƒ 6.000,- per jaar op de kleinere bedrijven kan gezien de
lage inkomens echter wel als belangrijk worden beschouwd op deze bedrijven. Arbeidsbesparing is bij de grotere bedrijven voor het inkomen
minder profijtelijk dan kostenbesparing in het algemeen.

6.

Kostenbesparende kleinere en grotere bedrijven behalen de beste resultaten bij veel lagere bedrijfsopbrengsten dan de vergelijkbare andere
kleinere respectievelijk grotere bedrijven.Alleendegrotere kostenbesparende bedrijven hebben hierbij gemiddeld enigvoordeel vaneen grotere
bedrijfsoppervlakte.

7.

Despreiding in de bedrijfsresultaten isbij de grotere kostenbespaarders
w a t groter dan bij de andere groepen; de gemiddelde voorsprong van
deze bedrijven op deandere grotere melkveehouders isevenwel zodanig
groot (ruim ƒ25.000,- perjaar) dat kostenbesparing alseen zinvolle strategie kan worden aangeduid.

8.

Inhetalgemeen kandeconclusieworden getrokken dat kostenbesparing
in de melkveehouderij positieve effecten geeft; dit geldt ook voor een
langere periode (1991-1996). Deze conclusie komt overeen met de resultaten van het onderzoek Naar kostenbeheersing in de melkveehouderij
(Daatselaar et al., 1996). Dit onderzoek wijst erop dat voor de ondernemer integrale bewustwording van (alle) kosten en resultaten van belang
is. Op basis van genoemd onderzoek isgesteld dat "veel ondernemers
geven te veel aandacht aan bepaalde onderdelen van het bedrijf en van
de bedrijfsvoering en te weinig aan het geheel. Bewustwording, kennis
en integrale beoordeling van het bedrijf, de strategie en het manage-
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ment dient centraalte staan inde formule voor de 21eeeuw". Deze stelling kan met de analyse hiervoor worden onderschreven.
9.

Het voorgaande betekent dat een (te) sterke gerichtheid op bepaalde
zaken (hogeopbrengsten per koe,arbeidsbesparing of eigen mechanisatie) nadelig kan zijn voor de inkomensvorming. Belangrijke opties in het
kader van een integrale aanpak gericht op met name kostenbeheersing
blijven dus, naast besparing op voederkosten (onder meer) toepassing
vaneenvoudige engoedkope bedrijfssystemen en insamenhang hiermee
beheersing van vaste kosten (naast arbeid: gebouwen en bewerking,
mechanisatie).

10.

Opmerkelijk isdat uit devergelijking tussende groepen grotere melkveebedrijven blijkt dat een hogere melkproductie per koe geen voordelen
oplevert. Dit hangt samen met de hogere kosten,die hieraan zijnverbonden. Maximaal isdus hier niet gelijk aan optimaal. Dit betekent echter
niet dat productievergroting van het bedrijf geen voordeel zou kunnen
opleveren. De gemiddelde inkomensachterstand van de kleinere melkveebedrijven ten opzichte van de grotere bedrijven en het feit dat het
aantal ondernemers per bedrijf vrijwel gelijk is, geeft hiervoor aanwijzingen. Maar ook voor deondernemers op kleinere bedrijven,die kleiner
blijven, blijkt uit de analyse kostenbesparing bij een lagere opbrengst
aan producten voordeel te kunnen opleveren.

4.2.2 Akkerbouw
1.

De literatuur geeft aanwijzingen dat in de akkerbouw de afgelopen jaren een grotere mate van diversiteit in doelstellingen isontstaan. Naast
detraditionele (sociaal-)economische hoofddoelstelling (winstmaximalisatie),zijnerook verscheidene opvattingen over hoeergeboerd moet worden. Uit de literatuur is evenwel geen verdeling van de ondernemers
naar doelstellingen beschikbaar. Reeds bereikt inkomen, gezinssamenstelling en leeftijd worden ook genoemd als referentiekader.

2.

Uit de literatuur komen verschillende bedrijfsstijlen voor de akkerbouw
naar voren,voor een deel zijn deze regionaal bepaald.Voor dit onderzoek isgezocht naar bedrijfsstijlen welke voor het gehele land van toepassing zijn. Voor een deel hebben deze te maken met het bouwplan,
voor een deel met de inzet van arbeid op het bedrijf, waarbij het gaat
om dearbeidvandeondernemer(s) engezinsleden danwel het inschakelen van loonwerkers.

3.

De in dit verband onderscheiden bedrijfsstijlen zijn:
arbeidsbespaarder
Ondernemers die een beperkte eigen inzet van arbeid nastreven
door meer gebruik te maken van loonwerkbedrijven;
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specialisten
Ondernemers die hun bouwplan gericht hebben op een hoofdgewas
(poot- en/of consumptieaardappelen);
verbreders
Ondernemers die meer gewassen in het bouwplan hebben opgeno
men;
middenmoters
Ondernemers die een traditioneel bouwplan hebben en niet speci
fiek gericht zijn op beperking van de arbeidsinzet.
4.

De in de literatuur gevonden aanwijzingen voor inkomensverschillen
samenhangend met verschillende bedrijfsstijlen worden indit onderzoek
t o t op zekere hoogte bevestigd.Van belang hierbij iswelke periode in
beschouwing wordt genomen; met name de poot- en consumptie-aardappelprijzen zijn een doorslaggevende factor voor het inkomen van de
meeste akkerbouwers.

5.

Specialisatie op poot- of consumptieaardappelen of juist daartegenover
staand verbreding van het bouwplan levert (in recentejaren) in het algemeen enig voordeel op tegenover de bedrijven die arbeidsbesparing
meer centraal hebben geplaatst. Deze arbeidsbespaarders hebben overigensook eenvrij intensief bouwplan (bijna 6sbeper hectare), nauwelijks
lager dan van de verbreders en de specialisten.

6.

Uit de vergelijking met de middenmoters daarentegen, die een relatief
extensief bouwplan (minder dan 4sbe per hectare) hebben, komt duidelijk naar voren dat de bedrijven met een intensiever bouwplan (zowel in
recente jaren alsover een langere periode) aanzienlijk betere bedrijfsresultaten scoren. De lagere kosten van deze middenmoters wegen lang
niet op tegen de lagere opbrengsten. De middenmoters hebben bovendien een vrijwel gelijke arbeidsbezetting alsde andere groepen van bedrijven. De arbeidsproductiviteit (het aantal sbeper arbeidskracht) isdan
ook bij de middenmoters veel lager. De middenmoters kunnen gezien
hun inkomen als relatief kwetsbaar worden beschouwd en lijken dat te
meer gezien de afhankelijkheid van EU-marktordeningsgewassen (granen, zetmeelaardappelen), waarvoor de markt- en inkomensondersteuning isen (waarschijnlijk verder) wordt verzwakt.

7.

De inkomensspreiding bij de middenmoters isveel geringer dan bij de
andere drie groepen akkerbouwbedrijven, wat er een aanwijzing voor
is dat de risico's voor lagere inkomens voor deze ondernemers relatief
kleiner zijn. Gemiddeld isde achterstand in inkomen en wat betreft de
aanpasing van het bouwplan zodanig dat de perspectieven op langere
termijn beduidend geringer zijn.

8.

Met name bij de specialisten isde inkomensspreiding groot; dit onderstreept het wat meer speculatieve van deze vorm van bedrijfsvoering. De
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verbreders hebben door meer gewassen in het bouwplan op te nemen
daarentegen meer inkomenszekerheid. Dit blijkt ook bij een vergelijking
van de inkomens in de verschillende jaren; de specialisten kenden in
1996/97door eenbeduidend lagere prijsvanpootaardappelen een grotere inkomensterugval dan de andere groepen van bedrijven en kwamen
ook in de beginjaren '90 lager uit dan de arbeidsbespaarders en de verbreders.
9.

Geconcludeerd kan worden dat het inkomen in de akkerbouw vooral
afhangt van de intensiteit van het bouwplan; hoe intensiever hoe beter
kan worden gesteld. Is eenmaal gekozen voor een (relatief) intensief
bouwplan (rond de 6 sbe per hectare) dan isvan belang om gewasopbrengsten te maximaliseren en in de afzet van de producten prijsvoordelen te bereiken; in die zin kunnen de conclusies van het onderzoek van
Zachariasse (1974) opnieuw worden bevestigd. Kostenbesparing blijkt
dan ook minder dan in de melkveehouderij effect te sorteren; bij een
intensiever akkerbouwplan worden de hogere kosten van werktuigen,
loonwerk, gewasbescherming en dergelijke in het algemeen beter gedekt door de opbrengsten dan bij een extensief bouwplan. Gegeven de
arbeidsbezetting op de onderzochte akkerbouwbedrijven (meestal 1,
soms 2 ondernemers) is het dus met name voor de middenmoters van
belang, gegeven de bedrijfsoppervlakte, te streven naar een intensiever
bouwplan en dus te leren van de akkerbouwers met andere stijlen van
bedrijfsvoering (verbreders, specialisten). Hierbij isoverigens niet nagegaan of de kwaliteit van de grond (lokatie) van de middenmoters hiervoor dezelfde mogelijkheden biedt als in de andere groepen van bedrijven.

4.2.3 Glastuinbouw
1.

Uit de literatuur blijkt dat ondernemers verschillende doelstellingen nastreven.Veelal gaat het om "doelstellingscomplexen" waarin economische, technische en sociale elementen verenigd zijn. Naar verhouding
streeft slechts een realtief klein deel van de ondernemers topresultaten
na. Ongeveer de helft streeft naar een gemiddeld inkomen; een derde
vandeondernemers heeft eenoverwegend socialedoelstelling. De pluriformiteit van doelstellingen is een indicatie voor de relatief grote verschillen in bedrijfseconomische rendementen en inkomens van ondernemers op bedrijven van ongeveer dezelfde omvang.

2.

Uit de literatuur blijkt ook dat er in de glastuinbouw verschillende "bedrijfsstijlen "zijnteonderscheiden.Diestijlen zijnvaak karakteristiek voor
de contrasten in besluitvorming, ondernemerskwaliteiten, inrichting en
uiterlijk van de bedrijven. De verschillende bedrijfsstijlen zijn ook een
indicatie voor de verschillen in de bedrijfsresultaten. De bedrijfsstijlen
vertonen relatief veel overlap met doelstellingencomplexen.
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3.

Uit het scala van doelstellingencomplexen en bedrijfsstijlen, zijn vier van
elkaar afwijkende groepen ondernemers en bedrijven te onderscheiden.
De verschillen tussen die groepen komen voor een groot deel voort uit
keuzes van ondernemers, maar worden ook beïnvloed door omgevingsfactoren endefasewaarin de bedrijfsontwikkeling zich bevindt (bedrijfscyclus).

4.

De onderscheiden vier groepen ondernemers en bedrijven zijn voor de
glastuinbouw alsvolgt te omschrijven:
topondernemers
Ondernemers op gespecialiseerde, moderne bedrijven met een
relatief hoog techisch niveau;
jonge, ambitieuze ondernemers
Relatief jonge, hard werkende goed opgeleid ondernemers;
traditionele tuinders
voorzichtige investeerders met relatief veel gewassen en weinig per
soneel;
restgroep
Bedrijven waarin eigenschappen van de voorgaande drie groepen
in verschillende mate tegelijkertijd voorkomen.

5.

Verschillende doelstellingen en bedrijfsstijlen zijn indicatief voor inkomensverschillen tussen de onderscheiden groepen in de glastuinbouw.
Onderzoek leverde een bevestiging op van die veronderstelling. Bij de
relatief grote bedrijven werden gemiddeld per jaar over 1994, 1995 en
1996 de hoogste totaalinkomens gehaald bij de topondernemers
(ƒ 217.100,-) en bij de jonge, ambitieuze ondernemers (ƒ 178.600,-). De
restgroep behaalde een gemiddeld totaalinkomen van ƒ 103.500,-. De
traditionele tuinders behaalden een gemiddeld totaal inkomen van
ƒ 66.700,-.Voor de groep kleine bedrijven kwamen de totaalinkomens
gemiddeld achtereenvolgens uit op:ƒ 119.500,-,ƒ87.000,-,ƒ88.600,- en
ƒ 64.700,-.

6.

Spreiding binnen de onderscheiden groepen laat zien dat zowel bij de
kleine alsbij de grote bedrijven eenaanzienlijk deel van de ondernemers
een inkomen beneden de f 50.000,- heeft. Bij de traditionele ondernemersen bij de restgroep isdit percentage het hoogst. Bij de topondernemersen bij dejonge ambitieuze ondernemers op grote bedrijven heeft
12à 13% een negatief inkomen. Achtentachtig procent van deze groepenfunctioneert dusgoed.Van detraditionele ondernemers op de grote
bedrijven isdit slechts 55%.

7.

Deoorzaken van de slechte resultaten kunnen per groep verschillen.Alhoewel het niett o t dedoelstelling van het onderzoek behoort een analyse van de verschillen uit te voeren, kunnen toch enkele bijbehorende
kengetallen gegeven worden voor bedrijven met een negatief inkomen
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voor detopbedrijven met een negatief inkomen zijn het meestal de
relatief lageopbrengsten diedebedrijfsresultaten negatief beïnvloeden. Het aandeel vreemd vermogen isvoor deze groep hoog en de
rentelasten zijn daardoor groot. Het bedrijfsresultaat van de grote
topondernemers met een negatief inkomen blijft ver achter bij het
gemiddelde van de hele groep grote topondernemers;
dejonge ambitieuze ondernemers die het slecht doen hebben,veelal relatief hoge kosten terwijl geen extra opbrengsten worden gerealiseerd. Het aandeel eigenvermogen isbij deze groep zeer laag. De
rentelasten zijn hoog.

4.3

Epiloog

Hetdoelvandit onderzoek om inzichtte verschaffen inde achtergonden
van inkomensverschillen isop twee wijzen gerealiseerd. Eerst isnagegaan in
hoeverre de literatuur aanwijzingen bevat. De resultaten van het literatuuronderzoek zijn vervolgens globaal getoetst met praktijkgegevens uit het
Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO.
Het literatuuronderzoek heeft relatief goede resultaten opgeleverd. Duidelijk isdat door verschillende doelstellingen en bedrijfsstijlen inkomensverschillen kunnen worden gecreëerd. Dat geldt zowel voor de akkerbouw, de
melkveehouderij alsvoor de glastuinbouw. Voor alle drie de sectoren zijn vier
verschillende groepen ondernemers met karakteristieke doelstellingen of bedrijfsstijlen onderscheiden.
Devoor die groepen veronderstelde inkomensverschillen zijn vervolgens
getoetst met praktijkgegevens. Met dat onderzoek zijndeverschillen ingemiddelde inkomens voor de onderscheiden groepen deels bevestigd. De eerste
conclusie uit die toetsing is dat inkomensverschillen voor een relatief groot
deel voortkomen uit vrije keuzes van ondernemers ten aanzien van doelstellingen en gekozen bedrijfsstijlen.
Dieconclusie heeftechter betrekking opeenvergelijkingvan gemiddelde
inkomens per groep. Hetglobale beeldvan inkomensverschillen behorende bij
verschillende doelstellingen of bedrijfsstijlen klopt ingeval deverschillentussen
de gemiddelden significant zijn (bijlage 3).Bij nadere bestudering van de individuelewaarnemingen,wordt duidelijk dat despreiding binnen deonderscheiden groepen (met name bij de glastuinbouw) relatief groot is.Blijkbaar is het
streven naar een bepaalde doelstelling of bedrijfsstijl geen garantie voor een
daarbij passend gemiddeld inkomen met een acceptabele bandbreedte.
Eenopvallende uitkomst van het onderzoek isde relatief grote spreiding
in inkomen bij de betere bedrijven.Dit beeld zien we zowel bij de akkerbouw,
de melkveehouderij en de glastuinbouw. Bij de laatstgenoemde sector is de
spreiding het grootst. Een relatief groot deel van de grotere topondernemers
verkeert zelfs in de gevarenzone. Dat wil zeggen: ze halen een dusdanig laag
inkomen dat ontsparingen onontkoombaar zijn.Alsdit beeld zichenkele jaren
achtereenvoort zouzettenzouden die bedrijven ingrote financiële problemen
komen.
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Ditonderzoek isdoorzijn beperkteopzet niettoereikend omde achterliggende oorzaken van de verschillen in inkomens in alle opzichten bloot te
leggen.Hetinzichtdaterdoorverkregen islevertenerzijdswel meerduidelijkheidoverdieverschillen.Anderszijdsblijvenechtereenaantalvragenonbeantwoord.
Met namedekwantitatieve relatiestussen inkomensen gedetailleerde
managementaspecten, besluitvorming, en de invloed van persoonlijke, bedrijfs-,omgevings-endynamischevariabelen zijn noodgedwongen onderbelichtgebleven.Slechtsenkele kengetallen diehet uiteindelijke gevolg kunnen
zijn van de geïntegreerde werking van die aspecten werden ten tonele
gevoerdindevormvanopbrengsten-enkostenaspectenenhun gezamenlijke
uitwerking op hetbedrijfssresultaat.Dezeaspectenfunctioneren alshetware
alseensoort "vangvariabele" voordeeerder genoemde gedetailleerde basisvariabelen.
Tenslotte kangesteldworden datvoor beter inzicht indeoorzakenvan
de inkomensverschillen gedetailleerder onderzoek met gerichte wiskundige
analysemethodennoodzakelijk is.Factoranalyseofmeervoudigeregressie-analysezouden meer licht op de problematiek kunnen doen schijnen.Met deze
methoden kanvoorelkvandeonderzochtesectoreneenbeeldgeschetstwordenvandeaardendekrachtvandeafzonderlijkeengezamenlijke invloedvan
eenaantal achterliggende factoren opde inkomenshoogte.
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Bijlage 1 Criteria engroepsindeling van bedrijvenvoor verdere analyse
inkomensverschillen
Melkveehouderijbedrijven
De selectiecriteria voor de nadere verdeling van de melkveebedrijven zijn als
volgt gekozen:
arbeidsbespaarders: aantal uren per sbe islager dan 14en de loonwerkkosten per
hectarezijn hoger danƒ500,500,-;
kostenbespaarders: devoerkosten zijn lager danƒ 1.200,-per koe endewerktuigen loonwerkkosten zijn lager danƒ2.200,-per hectare;
koeienboeren:
deproductie perkoeishogerdan7.000kgmelkendeomzeten
aanwas per koe ishoger danƒ600,-;
machineboeren:
dewerktuigkosten zijn hoger danƒ1.600,-per hectare.
Akkerbouwbedrijven
Voordeindeling ingroepenvanakkerbouwbedrijven zijndevolgendeselectiecriteria gehanteerd :
arbeidsbespaarders: aantalurenpersbeislagerdan 12endewerktuig-en loonwerkkosten zijn hoger danƒ1.900,-per hectare;
hetaandeelvan poot- enconsumptieaardappelen ishoger dan
specialisten:
50%van desbevan het bedrijf;
hebben 5of meer gewassen uit 8verschillende gewasgroepen
verbreders:
(granen,hakvruchten,peulvruchten, landbouwzaden, handelsgewassen,tuinakkergewassen,tuinbouwgewassen, overigegewassen);
aantal uren persbeishoger dan 10,dewerktuig- en loonwerkmiddenmoters :
kostenzijn lagerdanƒ2.200,- per hectare,het aantal gewassen
uit genoemde gewasgroepen is kleiner of gelijk aan 5en het
aandeelvanpoot- enconsumptieaardappelen islager dan50%
vandenge.
Glastuinbouw
Groep 1 en2
Debedrijven uit groep 1 en2zijngeselecteerdopbasisvandevolgende criteria
en kenmerken/kengetallen (zietabel B1.1)
Bedrijvenworden ingedeeld ineenvandegroepen alsaanongeveer 60%van
decriteria wordt voldaan.Voor groep 1(topondernemers) betekent dat op4vande
6criteriawordt gescoord (criterium 5isniet vantoepassing).Om ingroep 2te vallen
moetaan5vande7criteriawordenvoldaan.Voordepotplanten moet respectievelijk
aan3van4en3vande5criteriavoor indeling ingroep 1 of 2worden voldaan (criteria 6en7zijn niet vantoepasssing).
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TabelB1.1 Indelingscriteria voor groepen glastuinbouwbedrijven
Indelingscriteria

Groep1

Groep2

1. Moderniteit (boekwaarde in % nieuwwaarde)
2. Geïnvesteerd bedrag perm2
3. Arbeidsbezetting in mensjaren
4. Personeel (% vreemde arbeidvantotale arbeid)
5. BTW-stelsel
6. Voedingsbodem a)
7. Specialisatie (mono=>2/3 opbr. door 1gewas) a)

> 35%
>ƒ 190
>7,5
> 65%
n.v.t.
substraat
monocultuur

< 25%
<ƒ 160
<4,5
<35%
Landbouwregeling
grond
gemengd

a)Nietvoor potplanten.

Groep 3
De bedrijven van groep 3 (relatief jonge, ambitieuze ondernemers, hoog opleidingsniveau, hoge arbeidsinzet, moderne inrichting van w a t oudere kassen) zijn geselecteerd uit de andere groepen (in hoofdzaak groep 1en 4). In principe komen voor
deze groep alle bedrijven in aanmerking die groter zijn dan 45 are en waarvan de ondernemer 38jaar of jonger is.
Uitgaande van de aldus geformeerde groep moeten de bedrijven bovendien
voldoen aan plusminus 60% van de volgende criteria: (per criterium kunnen punten
worden gescoord; minimaal moeten 7van de 12punten worden gehaald om in groep
3 ingedeeld te kunnen worden). Intotaal voldeden 39 bedrijven aan de criteria voor
groep 3 (tabel B1.2).

TabelB1.2 Indelingscriteria, weging enaantallen voor groep 3
Indelingscriteria
1.
2.
3.
4.

Opleiding
Cursussen
Arbeidsinzet
Moderniteit

Weging
4
2
2
4

Groep3
Middelbare Tuinbouw School
LTS+eenof meer cursus
> 1,3 mensjaar, < 1,7 mensjaar
Boekwaarde inventaris >35%
van nieuwwaarde

Aantal "ja" Aantal "nee"
20
39
32

19
0
7

28

11

Eentotaaloverzicht voor de aantallen bedrijven voor de 4 groepen (onderverdeeld in relatief kleine en relatief grote bedrijven) is in tabel B1.3 weergegeven. De
groepsindeling uit dezetabel zalworden aangehouden voor de berekening en presentatie van de inkomenskengetallen in paragraaf 3.2.3.
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TabelB1.3 Aantallen bedrijven (traject grootteklasse)
Groepen

Relatief klein

1. Topondernemers
30(<1,6ha,gem. 1,2 ha)
2. Traditionele tuinders 18(<0,7 ha,gem.0,4 ha)
3. Jonge, ambitieuze
ondernemers
19(<1,2 ha,gem0,8 ha)
4. Restgroep
56(< 1,0 ha,gem.0,7 ha )
Totaal

60

123

Relatief groot

Totaal

30 (>1,6ha,gem.2,4 ha)
19(>0,7 ha,gem. 1,0 ha)

60
37

20(>1,2ha,gem. 2,0ha)
56(>1,0ha,gem. 1,6 ha)

39
112

125

248

Bijlage 2Opbrengsten en kosten voor drie agrarische sectoren

TabelB2.1 Opbrengstenenkostenkleinere melkveehouders, gemiddeld per bedrijf per jaar,
1994/95-1996/97, bedragen x 1.000gulden

Totale opbrengsten
w.v. rundveehouderij
w.v. varkenshouderij
Totaal kosten
w.v. arbeid
Werktuigen
Loonwerk
Veevoer
Algemene kosten

Arbeidsbespaarders

Kostenbespaarders

Koeienboeren

Machineboeren

367,9
340,1
8,9
441,8
113,1
47,3
25,0
77,7
54,0

290,4
265,6
6,9
373,8
125,2
34,3
14,1
53,1
52,0

345,1
312,4
23,0
459,0
146,9
45,6
16,5
81,4
59,9

348,4
297,3
36,5
455,9
137,1
55,2
13,4
94,1
54,0

TabelB2.2 Opbrengstenenkostengrotere melkveehouders, gemiddeld per bedrijf perjaar,
1994/95-1996/97, bedragen x 1.000gulden

Totale opbrengsten
w.v. rundveehouderij
w.v. varkenshouderij
Totaal kosten
w.v. arbeid
Werktuigen
Loonwerk
Veevoer
Algemene kosten

Arbeidsbespaarders

Kostenbespaarders

Koeienboeren

Machineboeren

566,3
497,3
55,0
648,4
154,3
65,8
31,8
130,9
96,8

478,8
444,3
20,2
543,7
154,4
62,7
18,0
81,6
76,0

546,2
498,2
34,1
633,3
162,6
70,2
24,3
118,4
91,8

550,1
487,7
49,8
660,5
181,4
82,1
17,9
128,9
87,7
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TabelB2.3 Opbrengsten en kosten akkerbouwbedrijven, gemiddeld per bedrijf per jaar,
evenalsopbrengstenperhectarevanenkelegewassen,1994/95-1996/97, bedragen
x 1.000gulden
Arbeidsbespaarders
Totale opbrengsten
w.v. akkerbouw
Totale kosten
w.v. arbeid
Werktuigen
Loonwerk
Bestrijdingsmiddelen
Opbrengsten perhectare:
- fabrieksaaardappelen
- suikerbieten
- consumptieaardappelen
- pootaardappelen
- granen

Specialisten

Verbreders

Middenmotors

446,7
421,0
462,4
99,1
83,1
41,0
33,7

470,2
449,2
486,5
117,1
86,7
34,5
33,5

431,3
395,9
464,0
126,8
71,4
40,4
30,4

295,2
262,3
349,9
93,7
54,0
25,1
27,8

4,4
7,4
11,2
17,2
3,6

N.v.t.
7,9
11,8
18,6
3,5

4,0
7,3
10,8
18,7
3,8

4,9
6,1
11,1
11,5
3,2

TabelB2.4 Kengetallen in 1996voor glastuinbouwbedrijven voor deonderscheiden groepen
OPP
GLAS
are

OPB
/m 2
gld.

KN
/m 2
gld.

NBR

EV
/TV

%

%

1.topond.KI
topond.Gr

116
243

106
99

108
93

99
106

36
54

35
29

2.tradition.KI
tradition.Gr

43
100

66
45

83
52

80
86

61
46

37
20

3.jong, amb.KI
jong, amb.Gr
4. restgroepKI
restgroepGr

79
204
65
155

95
100
97
83

98
94

97
106

109
85

35
37
88
98

RT
/m 2
gld.

7
5
56
55

30
27

ARB
/m 2
gld.

ENG BEST
/m 2 /ond
gld. k-gld.

BESP
/bedr
k-gld.

61
66

38
240

48
51

-14
-2

18
16

12
15

47
66

16
141

39
26

13
12

52
53

Legenda:
OPPGLAS oppervlakte glasareaal
OPB
totale opbrengst
KN
totale kosten
NBR
netto bedrijfsresultaat (OPB-KN)
EV/TV
eigenvermogen in %vantotaal vermogen
RT
betaalde rente
ARB
arbeidskosten (incl. berekend voor ondernemer en gezinsleden)
ENG
energiekosten
BEST
gezinsbestedingen per ondernemer
BESP
besparing (perbedrijf):totaal inkomen minus belasting en bestedingen
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Bijlage 3 Significantie (T-toets) van verschillen tussen gemiddelde
totaalinkomens van de onderscheiden groepen in drie
agrarische sectoren (periode 1994/1996)
Melkveehouderij
Kleine bedrijven

1. .Arb.besp.

1. Arbeidsbespaarders
2. Kostenbespaarders.
3. Koeienboeren
4. Machineboeren
Grote bedrijven

1. .Arb.besp.

1. Arbeidsbespaarders
2. Kostenbespaarders.
3. Koeienboeren
4. Machineboeren

2.Kost.besp.

3. Koeienboer.

4. Mach.boer.

0,526

0,599
0,118

0,942
0,522
0,437

2.Kost.besp.

3. Koeienboer.

4. Mach.boer.

0,047a)

0,976
0,046a)

0,135
0,005a)
0,121

2.Special.

3.Verbreders

4. Middenm.

0,629

0,482
0,241

0,000a)
0,000a)
0,003a)

2.Trad.ond.

3.Jong,ambit.

4. Restgroep

0,029a)

0,374
0,447

0,195
0,216
0,966

2.Trad.ond.

3.Jong,ambit.

4. Restgroep

0,001 a)

0,392
0,000a)

0,001a)
0,101
0,003a)

Akkerbouw
Alle bedrijven

1. .Arb.besp.

1. Arbeidsbespaarders
2. Specialisten
3.Verbreders
4. Middenmoters

Glastuinbouwsector
Kleine bedrijven

1. .Topondern.

1. Topondernemers
2.Traditionele ond.
3.Jonge.ambitieuze
4. Restgroep
Grote bedrijven
1. Topondernemers
2.Traditionele ond.
3.Jonge.ambitieuze
4. Restgroep

1 .Topondern.

a)Verschiltussen gemiddelden van de groepen.
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