Nederlands Bosbouw Tijdschrift, orgaan van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw
Vereniging, met bedragen cn mededelingen van de Nederlandse Vereniging van Boscigenaren.
37e Jrg., No. 6 juni 1965

Algemene Bijdragen
TYPISCHE ASPECTEN VAN DE KOSTPRIJS- EN
RENTABLLITEITSBEREKENING BIJ DE HOUTTEELT
[634.0.651]
door
J. J. KRABBE
Landbouwhogeschool, afdeling Staathuishoudkunde, Marktkunde en Marktonderzoek.

1. Inleiding
De economische calculatie in de houtteelt is een actueel onderwerp. Deze
actualiteit houdt verband met verschillende ontwikkelingen in de houtsector
van de economie. In de eerste plaats kan worden geconstateerd dat voornamelijk door de stijging van de lonen, die slechts gedeeltelijk wordt gecompenseerd door verhoging van de arbeidsproductiviteit, maar ook door een voor
de producenten minder gunstige ontwikkeling van de houtmarkt, de exploitatie
van grote delen van het Nederlandse bos verliesgevend is geworden.
Tegelijkertijd ziet men het bos in steeds breder kring gewaardeerd worden
om zijn waarde voor de gemeenschap. Vooral het belang voor recreatie en
natuurbescherming vindt erkenning. Nu zich dan ook de vraag aandient of
de bosexploitatie niet meer dan voorheen met overheidsgelden moet worden
gesteund, ontstaat bij betrokkenen de behoefte een goed inzicht te verkrijgen
in de economische positie van het Nederlandse bos.
. Hiernaast moet nog een andere tendentie worden genoemd, die eveneens
belangstelling voor houtteeltcalculaties meebrengt. De vraag van de zijde van
de traditionele grote afnemer van het Nederlandse bos, de mijnbouw, heeft de
neiging terug te lopen. Daarentegen vertoont het Nederlandse houtaanbod
een voortgaande stijging. Dit dank zij het telen van meer productieve houtsoorten, betere zaadselectie en rationelere teeltmethoden. Voor het gedeelte
van dit groeiende aanbod dat niet in aanmerking komt om gezaagd, geschild
of gesneden te worden en dat om technische of economische redenen ook niet
als paalhout kan worden verkocht, zullen dan ook nieuwe afzetmogelijkheden
moeten ontstaan. Reeds dienen zich afnemers aan. Het zijn de vezelplaten-, de
spaanplaten- en de papierindustrie. Zowel aan de kant van de producent als
aan die van de afnemer, bestaat er de noodzaak zich te oriënteren op het punt
van de kostprijs van het hout.
Nu is het niet de bedoeling aan de algemene behoefte aan inzicht tegemoet
te komen, door hier een hoeveelheid economisch cijfermateriaal bijeen te
brengen. Zelfs zal niet worden getracht enkele schema's op te stellen, aan de
hand waarvan kostprijs en rentabiliteitsberekeningen in de praktijk zouden
kunnen worden uitgevoerd. De hier volgende beschouwing is slechts een
toepassing van algemeen aanvaarde denkwijzen, ten aanzien van economisch
juiste calculatiemethoden, op de houtteelt. De aandacht zal dus worden
gericht op de typische elementen in deze houtteelt. Zo is het productieproces
van lange en vaak zelfs van zeer lange duur. Hierdoor gaat het tijdselement
een belangrijke rol spelen. Een ander kenmerk van de houtteelt is de geringe
homogeniteit van het product. Het is begrijpelijk dat ook dit consequenties
heeft voor de calculatiemethode.
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2, Het gebruikte kostprijs- en rentabiliteitsbegrip
Principe en doel
De kostprijs- en rentabiliteitsberekening stelt voor een bepaalde productie
systematisch vast, welke opofferingen en welke opbrengsten aan deze productie inherent zijn. Doel hiervan is het vinden van economische gegevens,
waarop een rationele productie kan worden gebaseerd. De kostprijsberekening
is het gedeelte van de kostprijs- en rentabiliteitsberekening, dat betrekking
heeft op de voor het productieproces noodzakelijke opofferingen. De kostprijs tenslotte, is de weergave hiervan per eenheid product.
Deze beschouwing heeft betrekking op de houtteelt, waarvan de bosbouw
de belangrijkste vertegenwoordiger is. De functie van de kostprijs- en rentabiliteitsberekening is hier, het verschaffen van gegevens voor een doelmatig
beheer van de houtopstand. Bij dit beheer is in de eerste plaats de exploitant
betrokken, die de productie bekijkt vanuit het standpunt van de eigenaar
van de opstand. Vervolgens is er de overheid, die het belang van de houtproductie voor de gemeenschap in beschouwing neemt. Met name voor de
waardering van de opbrengsten, maakt het verschil uit van welke zijde men
het onderwerp benadert. Zo wordt het nut van het bos voor de instandhouding
van de wildstand, door exploitant en overheid als regel verschillend gewaardeerd. Ook de waarde voor de recreatie zal verschillend worden beoordeeld.
Calculatie op basis van het belang voor de gemeenschap levert duidelijk de
meeste kwantificeringsmoeilijkheden op. Wellicht is dit de oorzaak, dat
men tot heden vrijwel uitsluitend typisch bedrijfseconomische berekeningen
aantreft.
Het belang van de kostprijs- en rentabiliteitsberekening beperkt zich niet
tot de eigenlijke houtproductie. Ook andere bedrijven 'behoeven inzicht in
deze materie. Zo zijn er de eerder genoemde houtverwerkende industrieën
en voorts de leveranciers van kapitaalgoederen voor dergelijke fabrieken.
Deze ondernemingen hebben de gegevens nodig bij het entameren van nieuwe
bedrijven en het ontwerpen van nieuwe productie-installaties.
Waarderingswijze en waarderingstijdstip
Kosten en opbrengsten worden, althans in laatste instantie, in geldeenheden
uitgedrukt. Achtereenvolgens zal worden nagegaan hoe de waarde op het
voor de calculatie relevante tijdstip wordt bepaald en hoe dit tijdstip wordt
vastgesteld. Bij de bepaling van de waarde dient men zich te baseren op de
prijzen die productiemiddelen en producten op het relevante tijdstip hebben
of geacht kunnen worden te hebben. Koopt en verkoopt men op andere tijdstippen en veranderen de prijzen van de goederen inmiddels, dan blijven aldus
ontstane voordelige en nadelige verschillen buiten de kostprijs- en rentabiliteitsberekening, Voor productiemiddelen die men bezwaarlijk zo kan waarderen, neemt men de waarde in de beste alternatieve aanwending. Hierbij wordt
gedacht aan het productiemiddel grond. Men kan zich namelijk voorstellen
dat er voor een bepaald perceel in het geheel geen markt is. Ook is het
mogelijk dat er elders weliswaar een levendige speculatieve vraag naar bosgrond bestaat, maar dat men aan de aldus ontstane prijs geen waarde voor
de kostprijsberekening durft toe te kennen.
Thans komt de vraag naar het waarderingstijdstip aan de orde, ofwel de
vraag naar het voor de calculatie relevante tijdstip met betrekking tot de

184

waardering. Uit het thans volgende moge blijken, dat de keuze afhangt van
het doel waarvoor de berekening moet dienen. Allereerst een schematische
situatie, waarin men als waarderingstijdstip dient te kiezen: het tijdstip waarop het productiemiddel voor een rationeel productieproces nodig is of was,
respectievelijk het tijdstip waarop het product voor verkoop beschikbaar
komt of kwam. Een houtopstand heeft een omloop van n jaar. De productie
wordt beschouwd vanuit een bepaald tijdstip, hier aangeduid als het jaar O.
De reële kwanta product en productiemiddel, achtereenvolgens aangegeven
door y en x, liggen voor elk jaar vast en zijn in elke cyclus gelijk. Het prijspeil
van het geproduceerde hout, p, en dat van de productiemiddelen, q, zijn
echter aan voortdurende verandering onderhevig. Het prijspeil uit het verleden wordt bekend geacht, terwijl wordt aangenomen dat omtrent de prijsontwikkeling in de toekomst een goed gefundeerde verwachting bestaat.
Wanneer nu de exploitant een bedrijfsplan wil maken voor een opstand
die hij in het volgende jaar denkt in te planten, zal hij zich hiertoe mede
baseren op de volgende opbrengsten minus kosten.
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Wil hij echter voor een opstand waarvan in het voorafgaande jaar de eindkap
heeft plaats gehad, het bedrijfsresultaat toetsen aan een kostprijs- en rentabiliteitsberekening, dan neemt hij:
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Hierbij is buiten beschouwing gelaten, dat de geldswaarden met samengestelde interest tot op een zelfde tijdstip moeten worden herleid. Dit disconteringselement wordt later in het beeld gebracht.
Nu wordt een situatie beschouwd, waarin een geheel andere maatstaf voor
de keuze van het tijdstip van waardering moet worden aangelegd. In beide
bovenstaande formules wordt het kostprijselement gevormd door een reeks
X; qj Bij oppervlakkige beschouwing zou de gevolgtrekking gemaakt kunnen worden, dat voor het prijsbeleid van de houtteler en de prijsbeoordeling
van de afnemer de grootheden
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de basis vormen van de kostprijs van het hout dat in het jaar n, respectievelijk
in het jaar —1, voor verkoop beschikbaar komt of is gekomen. Dit nu is niet
het geval. In een periode van stijgende prijzen is een aldus berekende kostprijs te laag. Voor prijsbeleid en prijsbeoordeling moet de kostprijs aangeven
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tegen welke noodzakelijke opofferingen economisch verantwoorde productie
kan worden voortgezet. Hiervoor zijn alleen de omstandigheden, in casu het
prijsniveau, op het tijdstip waarop het hout wordt aangeboden relevant. Voor
hout dat in een willekeurig jaar k wordt aangeboden, dient de kostprijs te
worden afgeleid uit:
n
/

x

iq k

i = 1
De empirische basis
Bij de agrarische productie speelt het ervaringselement in de kostprijs- en
rentabiliteitsberekening een belangrijker rol dan in de industrie. De agrarische
productie hangt af van de bodemgesteldheid en van andere groeiomstandigheden, welk verband men uit ervaring moet leren kennen. Bij de houtteelt
bedient men zich van productietabellen. Deze geven voor een bepaalde opstand de productie weer bij een bepaalde wijze van aanplant, verzorging en
dunning.
De kostprijsberekening nu, omvat in de in dit artikel gehanteerde betekenis
meer dan het bepalen van de kostprijs in een welomschreven omstandigheid.
Hieronder valt namelijk tevens het leggen van een verband tussen veranderingen in de productiewijze en die van de kostprijs. Dit zowel voor gevallen
waarin de aard van het product verandert, als voor die waarin een dergelijke
verandering niet optreedt. Mede op grond hiervan kan de economisch optimale productiewijze worden bepaald. Dit is dan die productiewijze, waarbij
geen enkele verandering tot een gunstiger bedrijfsresultaat leidt.
Het normatieve karakter van de kostprijs
De vraag rijst, welke normen aan de kostprijs dienen te worden ontleend en
voor wie deze gelden. Allereerst zijn er de normen voor het bedrijfseconomische beleid. Deze gelden vanzelfsprekend voor hen, die met de exploitatie
zijn belast. De kostprijs impliceert een taakstelling bij de realisatie van het
bedrijfsplan en leent zich dan ook, als reeds werd opgemerkt, voor toetsing
van het bedrijfsresultaat. Waar meer wordt opgeofferd dan de kostprijs aangeeft, vindt verspilling plaats.
Helaas is het vaak moeilijk uit te maken waar de grens tussen verspilling
en kosten moet worden gelegd. De theoretisch maximale doelmatigheid, zo
al bereikbaar, kan niet van de leiding van het bedrijf worden geëist. Hier zal
dus een compromis moeten worden gevonden. Wel zal met verdieping en
verdere verbreiding van de kennis van de houtteelt gepaard gaan, dat hogere
eisen kunnen worden gesteld wat betreft het benaderen van de meest rationele
productiewijze. Hier bevindt zich in de kostprijsberekening een dynamisch
element.
Algemene verbetering van de kwaliteit van zaad en plantmateriaal is een
probleem waarvoor een landelijke oplossing dient te worden gevonden. In de
bedrijfshuishouding houde men op een dergelijk punt slechts rekening met
de meest waarschijnlijke ontwikkeling. Diegenen echter, die zich voor een
zodanige ontwikkeling verantwoordelijk achten, zouden een taakstelling
kunnen ontlenen aan een voor dit doel in de toekomst geprojecteerde kostprijs- en rentabiliteitsberekening.
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3. De toerekening van de kosten aan de verschillende sortimenten
Het heterogene karakter van het product
Een belangrijk kenmerk van de houtteelt is, dat het als regel niet mogelijk
is voor de kostprijsberekening een bepaalde stam af te zonderen uit de totale
houtproductie van een areaal. De productiewijze houdt immers vaak complementaire teelt van verschillende houtsoorten in. Ook echter binnen een bepaalde houtsoort is er sprake van heterogeniteit. Men zal met verschillende
sortimenten genoegen moeten nemen. Alleen in het grensgeval, waarin de
waarde van het hout slechts wordt bepaald door inhoud of gewicht, geldt
dit probleem niet. In alle gevallen daarentegen waarin voor de waarde, naast
de houtsoort, ook conditie, vorm en afmetingen van de stukken belangrijk
zijn, ontstaat bij de kostprijsbepaling per sortiment een moeilijk toerekeningsprobleem.
Het probleem is zelfs theoretisch onoplosbaar. Niettemin zijn er technieken
om de totale kosten over de sortimenten te verdelen. Enkele zullen hier worden beschreven. Bij voorbaat worde echter gezegd, dat men alleen volledige
zekerheid heeft niet te vervallen in misleidende conclusies, wanneer de productie als een geheel wordt beschouwd.
Het omslaan van de kosten overeenkomstig de marktwaarde
Een in de bosbouw veel toegepaste werkwijze bij de verdeling van de
totale kosten is het omslaan over de verschillende sortimenten overeenkomstig
hun marktwaarde. Bij de op deze methode gebaseerde rentabiliteitsberekening,
is procentueel de winst of het verlies voor alle sortimenten gelijk. Als bezwaar
mag gelden, dat de kostenverdeling rechtstreeks wordt beïnvloed door wijzigingen op de houtmarkt.
Deze omslagmethode treft men ook in de volgende vorm aan. De totale
kosten van de opstand van een eenheid bosoppervlak worden uitgedrukt in
procenten van de totale opbrengst. Men spreekt dan van de relatieve kostprijs. Deze nu, wordt vervolgens ook tot gelding gebracht voor de verschillende sortimenten.
Het bepalen van een hypothetische kostprijs per sortiment
De volgende methode is ontleend aan de oplossing die Horring (1948) geeft
voor het probleem van het bepalen van de kostprijzen voor twee landbouwproducten die complementair voortgebracht plegen te worden. In het volgende
stelsel is sprake van een aantal sortimenten die complementair worden geproduceerd. Een even groot aantal vergelijkingen vertegenwoordigt een reeks
verschillende rationele productiewijzen. Onder een rationele productiewijze
moet dan in dit verband een productiewijze worden verstaan die economisch
aanvaardbaar kan worden geacht. Dit omdat het gecalculeerde bedrijfsresultaat van elk van deze productiewijzen niet méér van het meest gunstige
bedrijfsresultaat verschilt, dan toelaatbaar is op grond van een hiertoe gestelde
grens. In het stelsel worden bekend geacht: de totale kosten K van elke
productiewijze, alsmede de te produceren hoeveelheid van elk sortiment bij
elke productiewijze, aangegeven door a. De „kostprijs" per sortiment, aangegeven door k, is nu bepaald.
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Het symbool n geeft hier dus het aantal onbekenden en het aantal vergelijkingen aan. Om misverstand te voorkomen wordt opgemerkt dat in de andere
formules deze letter de omlooptijd van een houtopstand weergeeft.
Het probleem was, hoe een toerekeningsbasis te vinden voor de kosten, bij
de uit rentabiliteitsoogpunt meest rationele productiewijze. In het stelsel is
echter niet sprake van één rationele productiewijze, maar van n rationele
productiewijzen. Wanneer de afwijkingen van het optimum beperkt blijven
wat betreft het totale rendement, is dit echter op zichzelf geen onoverkomelijk
bezwaar. Vaak zal evenwel blijken, dat er sprake is van een groep of van
enkele groepen vergelijkingen die onderling grote gelijkenis vertonen. Het
vinden van een betrouwbare oplossing voor een dergelijk stelsel is bijzonder
moeilijk. Wel kan worden gesteld dat de mogelijkheden om tot een oplossing
te komen groter worden naarmate er meer essentieel verschillende productiewijzen zijn die als rationeel aangemerkt kunnen worden, en verder naarmate
het aantal sortimenten waarvan de kosprijs moet worden bepaald kleiner is.
Het meest essentiële knelpunt in deze redenering is, dat zij is gebaseerd
op de hypothese dat het zin heeft gelijke kostprijzen per sortiment bij verschillende productiewijzen te veronderstellen. De realiteitswaarde van deze
hypothese is bepalend voor de waarde die aan de methode kan worden toegekend.
Het toespitsen van de berekening op het belangrijkste sortiment
Tenslotte wordt de methode genoemd, waarbij de berekening zich geheel
richt op het belangrijkste product. De speciaal aan de zogenaamde bijproducten te besteden kosten buiten beschouwing latend, worden alle kosten
geacht te worden gemaakt voor het hoofdproduct. Een bedrag dat de waarde
van de bijproducten vertegenwoordigt wordt op dit kostenbedrag in mindering
gebracht.
De methode is aantrekkelijk, wanneer het hoofdproduct uitgesproken
dominerend is en de bijproducten relatief van weinig belang zijn. In de industrie komt dit veelvuldig voor en deze rekenwijze vindt daar ook ruime
toepassing. In de akkerbouw calculeert men eveneens vaak op deze manier.
Mogelijkheden in de houtteelt zal men bij uitstek daar moeten zoeken, waar
de teelt geheel is ingesteld op een bepaald sortiment, waarvan de specificatie
ruim kan worden gesteld. Dit zal in het algemeen het geval zijn bij de teelt
van hout voor desintegrerende verwerking. Omdat in de Nederlandse bosbouw een ontwikkeling in deze richting voor de hand ligt, is wellicht ook
een steeds ruimere toepassing van de betreffende rekenwijze op zijn plaats.
De denkwijze van deze methode vindt men terug in berekeningen waarbij
in eerste instantie alle kosten drukken op het meer of minder volgroeide hout,
terwijl de kosten voor het vellen, uitslepen en opwerken van het typische
dunningshout buiten de berekeningen worden gehouden om'afzonderlijk te
worden beschouwd. Het is duidelijk dat in de kostprijs- en rentabiliteitsbe-

188

rekening van het volgroeide hout dan de waarde van het dunningshout op
stam moet worden verwerkt. Men zal er rekening mee hebben te houden, dat
deze waarde ook negatief kan uitvallen.
4. Het rente-element in de kostprijs- en rentabiliteitsberekening
Berekeningen waarbij het rente-element buiten beschouwing blijft
Er wordt een situatie verondersteld die als belangrijkste kenmerk heeft,
dat het rente-element ontbreekt in het zakelijk denken van de houtteler. Een
bosbezitter exploiteert een bos dat bij benadering kan worden verdeeld in
evenveel percelen, als het aantal jaren dat de omlooptijd omvat. Voorts wordt
aangenomen dat de opstand van elk perceel uit een afzonderlijk jaar dateert,
zodat er geen discontinuïteit in de leeftijdsopbouw is. De exploitant is van
oordeel, dat hij in deze situatie alleen hoeft te letten op de inkomsten en de
uitgaven van het lopende jaar. Hij stelt zich tot doel uit de opbrengst de herplant alsmede het onderhoud en de verbetering van het bos te bekostigen.
Voorts streeft hij er naar een gedeelte van de opbrengst te reserveren voor te
verwachten fiscale heffingen. De bosbouwer werkt zo doelmatig als hij kan,
om de netto opbrengst zo groot mogelijk, of het verlies zo klein mogelijk te
doen zijn.
Hoe moet dit beleid nu worden beoordeeld? Er valt ongetwijfeld veel goeds
van te zeggen, althans wanneer geen ander bedrijfsplan zou worden gekozen
wanneer de exploitant met inbegrip van rente zou calculeren en wanneer
voorts de uitgaven binnen de normen van een volledige kostprijs plegen te
blijven. Wel dient hieraan te worden toegevoegd, dat het bedrijfsresultaat
onjuist wordt beoordeeld wanneer de rente van het kapitaal dat het bos vertegenwoordigt niet in het resultaat is verwerkt en ook niet op andere wijze
bij de beoordeling wordt betrokken. Bovendien moet door het buiten beschouwing laten van de rente het zakelijk inzicht in het productieproces
beperkt blijven.
Een voorbeeld van een rekenwijze die betrekking heeft op een productieproces in de tijd, waarbij geen discontering plaats vindt, is voorts de bepaling
van de zogenaamde waarde-omloop. Dit is die omlooptijd, waarbij de gemiddelde opbrengst minus kosten, per jaar, maximaal is. Het gaat dus om die
waarde voor n, waarbij
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maximaal is. Hieraan wordt dus niet toegevoegd, zoals bij de formules uit
paragraaf 2, dat er nog een correctie moet plaats vinden in de vorm van een
herleiding tot contante waarden op een zelfde tijdstip. De waarde van deze
berekening is dan ook niet groot. Toch kan zij wel eens enig nut hebben. De
op deze wijze berekende omlooptijd is langer dan de bedrijfseconomisch optimale, de financiële omlooptijd. Overweegt men nu de kringloop te verlen-
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gen boven de optimale, bijvoorbeeld ter verhoging van het natuurschoon, dan
kan men houtteeltkundig een beschrijving geven van de situatie op het punt
waarbij de omlooptijd gelijk is aan de waarde-omloop.
De junctie van de rente in de calculatie
Elke activiteit in de loop van de houtteeltcyclus, voor zover deze in geld
pleegt te worden uitgedrukt, dient met berekening van samengestelde interest
tot op een bepaald tijdstip te worden herleid, willen de bedragen hanteerbaar
zijn voor gezamenlijke verwerking. Meestal herleidt men tot het begin van de
omloop, of tot het jaar waarin de eindkap plaats vindt. Men kan echter ook
zeer wel een ander tijdstip kiezen, bijvoorbeeld dat waarop een belangrijke
dunning plaats vindt.
Evenwel, vanuit welk standpunt men het kostenverloop ook bekijkt, de
kosten wegen zwaarder naarmate zij op een vroeger tijdstip zijn gemaakt en,
vanzelfsprekend, naarmate de rentevoet waarmee men rekent hoger is. Bij
een omlooptijd van verscheidene decennia zullen als regel kosten in het begin
van de omloop gemaakt, aan het einde van de cyclus geaccumuleerd zijn tot
een veelvoud. Deze overweging richt er de aandacht op, dat verbetering van
de rentabiliteit van het bos niet alleen moet worden nagestreefd door het
rationaliseren van vellen en snoeien, hoe belangrijk dit ook is, maar ook door
op de economisch meest doelmatige wijze de jonge aanplant tot stand te
brengen en te verzorgen. Het is duidelijk dat voor het opbrengstverloop een
analoge benadering vereist is. Vroege opbrengsten wegen zwaarder dan die
welke in een laat stadium worden verkregen.
Richten wij nogmaals de aandacht op het voorbeeld van een bos met een
continue leeftijdsopbouw. Van de betreffende rekenwijze kan worden gezegd
dat zij geen recht doet aan de hier belichte functie van de rente, waardoor
minder inzicht wordt verschaft in het probleem van de rationele houtproductie
dan mogelijk is. Hieraan kan nog worden toegevoegd, dat de opbouw van het
houtbestand in werkelijkheid vaak veel minder evenwichtig is dan in het
voorbeeld. Dit heeft tot gevolg, dat bij een groot aantal bedrijven aan deze
rekenmethode bovendien slechts een geringe actualiteitswaarde kan worden
toegekend.
Berekeningen op basis van een te lage rentevoet
De bosbouwer die geen rekening houdt met het rente-element in de kostprijs,
werd reeds ten tonele gevoerd. Dergelijke exploitanten treft men veel aan bij
kleine en middelgrote houtteeltbedrijven. Bij de grote particuliere bosbouwondernemingen en de publiekrechtelijke bosbouwbedrijven calculeert men
daarentegen vaak met een duidelijk te lage rentevoet. De argumentatie is dan,
dat in het verleden gebleken is dat in kapitaal, geïnvesteerd in grond en houtopstand, zeer veel mogelijkheden tot waardevermeerdering zijn geïncorporeerd. Men denkt blijkbaar aan de waardestijging van de grond, de waardedaling van het geld en de relatieve prijsstijging van het hout, die zich in het
verleden inderdaad vrij algemeen hebben gemanifesteerd.
Tegen deze redernering kan echter terdege iets worden ingebracht. Allereerst moet worden gesteld dat wanneer men op goede grond zou menen, dat
door met een meer realistische rentevoet te werken de rentabiliteitsberekening een lager financieel resultaat zou opleveren dan zakelijk juist moet wor-

190

den geacht, men beter doet in de berekening aan kosten- en opbrengstzijde
op de juiste plaatsen correcties aan te brengen.
Aan deze tegenwerping van theoretische aard, kunnen nog enkele meer
aan de praktijk ontleende opmerkingen worden toegevoegd. Het is in onze
sterk aan verandering onderhevige samenleving niet mogelijk om tendenties
in de waarde-ontwikkeling in het verleden, zonder meer ook voor de toekomst
te doen gelden. Ook in het betreffende geval moet een groot aantal onzekerheden tegemoet worden getreden. Aannemend dat de schaarste van de grond
in ons land blijft toenemen, is het toch niet duidelijk welke invloed beperking
van de beschikkingsmacht over bosgronden op de waarde zal hebben. Ook
het hout belooft schaarser te worden, maar er bestaat veel onzekerheid over
de ontwikkeling van de houtmarkt. Hoe zullen de vrachtkosten zich ontwikkelen, tegen de achtergrond van verschillen in groeimogelijkheden en loonkosten in verschillende gebieden. In dit verband is voorts de onzekerheid
met betrekking tot toekomstige invoerrechten, subsidies en dergelijke belangrijk. Ook is het weinig duidelijk welke rol de ontwikkeling van de techniek
zal gaan spelen, waaronder begrepen de productie van substituten. Als gezegd, lenen verwachtingen op deze punten zich in principe zeer wel om in
kostprijs- en rentabiliteitsberekeningen te worden ingevoegd. Dit zal echter
gedetailleerd en als zodanig gemotiveerd moeten geschieden.
Tenslotte geeft het als uitgangspunt gestelde algemeen gunstige resultaat
in het verleden aanleiding tot twijfel. Dit zou namelijk inhouden dat in de
meeste gevallen de in het verleden in grond en opstand geïnvesteerde bedragen meer dan voldoende gewaarborgd zijn gebleken, zowel wat betreft het
stamkapitaal als wat de bijbehorende rente aangaat. Dit dan mede als gevolg
van genoemde waarde-ontwikkelingen. Overweegt men evenwel dat bij dergelijke berekeningen ook de vele mislukkingen en tegenslagen in rekening
moeten worden gebracht, dan kan in eerste instantie aan de uitspraak slechts
weinig overtuigingskracht worden toegekend.
De bepaling van de juiste rentevoet
Bij de bepaling van de rentevoet waarmee zal worden gerekend, basere
men zich op de rente die wordt gemaakt bij een alternatieve risicovrije belegging met vergelijkbare liquiditeit. Een alternatief dat strikt aan deze voorwaarden voldoet zal moeilijk zijn te vinden. Als regel speelt het risico-element
wel een rol, terwijl de looptijd van de meeste leningen korter is dan de gemiddelde omlooptijd van bijvoorbeeld naaldhout. Niettemin zal men in veel
gevallen een beleggingsvorm kunnen vinden die de omstandigheden van investering in de houtteelt benadert, het risico-element buiten beschouwing
latend. Bijvoorbeeld langlopende hypothecaire leningen met de grootst mogelijke zekerheid.
Voor de overheid spreekt de idee van de alternatieve beleggingsmogelijkheid minder aan. Op de kapitaalmarkt is zij immers een dominerende partij
aan de vraagzijde. Mogelijk doen de bosbedrijven van de overheid daarom
beter de calculatierente vast te stellen overeenkomstig het rendement op
staatsleningen. Hiertegen zou kunnen worden aangevoerd, dat de gunstige
positie van de overheid als geldnemer voor de overheidsbedrijven moet worden beschouwd als een toevallige omstandigheid die bij de kostprijsberekeningen van deze bedrijven niet tot uitdrukking mag worden gebracht in de prijs
van de productiefactor kapitaal. Het voordeel laat men dan aan de overheid
en niet aan het overheidsbedrijf toevallen.
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De gevonden rente heeft de neiging om op vrij korte termijn te variëren.
Het is in de bosbouw echter niet goed mogelijk bij elke verandering de berekeningen en bijgevolg de bedrijfsplannen te herzien. Daarom is het nodig
een „gemiddelde in de tijd" te bepalen.
5. Practische uitwerkingen
De bepaling van de grondverwachtingswaarde
De grondverwachtingswaarde is de contante waarde, aan het begin van
de eerste omloop, van opbrengsten minus kosten van een oneindige reeks
economisch optimale houtteeltcycli, voor een bepaald areaal en een bepaalde
opstand. De traditionele manier om deze te berekenen bestaat uit de sommering van de financiële resultaten van een oneindige reeks identieke cycli
bij een constant prijsniveau. Schrijven wij voor de opbrengsten (y.p) en de
kosten (x.q) achtereenvolgens Y en X en bedraagt de rentevoet waarmee wordt
gecalculeerd r *), dan is deze grondverwachtingswaarde:

G

A
Yi '—

=

X-i

(1 + r)
i =

\1

1

1

/

1

1

/

1 —
(1 +

V

waarin de omlooptijd n zo gekozen is, dat G maximaal wordt. De grondverwachtingswaarde zoals deze hier in formulevorm wordt weergegeven, valt in
twee delen uiteen. Het tussen haken geplaatste deel vertegenwoordigt de
contante waarde van de eerste omloop. Dit bedrag wordt vervolgens vermenigvuldigd met een factor die het gewenste resultaat moet opleveren. Voor
practische toepassingen doet men er goed aan deze factor te schrijven op de
door Schrevel (1954) gegeven wijze:
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Het is ook mogelijk om uitgaande van een zich overzichtelijk ontwikkelend
prijsniveau de grondverwachtingswaarde te berekenen. Hierbij moet in gedachten worden gehouden, dat onder invloed van zich wijzigende economische
omstandigheden het meest rationele bedrijfsplan er in elke cyclus weer anders
uit zal zien. In de thans volgende formule komt dit tot uitdrukking in een
verschillend symbool voor de omlooptijd van elke cyclus.
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De optimale omlooptijden zijn die waarden voor n, m, s, . . w a a r b i j G
maximaal wordt.
De hier opgestelde reeks is oneindig. Hierbij moet evenwel worden aangetekend, dat de onzekerheid met betrekking tot de prijsontwikkeling groter
wordt naarmate het tijdstip verder is verwijderd. Hiernaast is er de omstandigheid, dat de invloed van het bedrijfsresultaat op de grondverwachtingswaarde
afneemt naarmate het op een later tijdstip is behaald. Een en ander kan tot
de volgende practische aanpak leiden. Men kiest een tijdstip, waarna de
marktsituatie stationair wordt verondersteld. Op de periode tussen het heden
en dit tijdstip wordt vervolgens de beschreven dynamische analyse toegepast.
In dit verband wordt tenslotte nog het door van Soest (1959) geïntroduceerde, op berekeningen van Se venster gebaseerde, begrip „geïntregeerde
grondverwachtingswaarde" vermeld. Hierbij gaat het om een opstand die te
zijner tijd zal worden vervangen door een meer productieve beplanting. Wil
men deze grondverwachtingswaarde met behulp van de laatst gegeven formule tot uitdrukking brengen, dan moet hierbij worden aangegeven dat de
opbrengsten en de kosten, die bij het eerste sommeringsteken horen, betrekking hebben op een andere opstand dan die onder de volgende sommeringstekens.
Beschouwing van de financiële draagkracht van de exploitant
Men zou kunnen stellen, dat bij een rationele houtteelt de exploitant voor
een te beplanten perceel die opstand kiest, welke de grootste grondverwachtingswaarde oplevert. Bij een aldus tot stand gekomen beslissing wordt echter
geen rekening gehouden met de betekenis die mogelijke verschillen in kapitaalintensiteit van verschillende cultures hebben voor de financiële draagkracht
van de ondernemer. De kostprijsberekening veronderstelt als het ware, dat
kapitaal onbeperkt beschikbaar is. Zijn de betreffende verschillen echter
noemenswaard, dan zal ook een rekenwijze gekozen moeten worden waarin
dit probleem een plaats krijgt.
Bij de tot nu gevolgde methode vindt de winstcapaciteit zijn weerslag in
de grondverwachtingswaarde. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk deze tot
uitdrukking te brengen in het rendement van het geïnvesteerde kapitaal. Beschouwing van de financiële draagkracht heeft dan zin, wanneer bij de keuze
van houtsoort en productiewijze een hoger rendement samengaat met een
grotere kapitaalbehoefte. Het verband tussen rendement en kapitaalbehoefte
kan worden beschouwd als een weergave van de vraag naar kapitaal. Het
aanbod wordt bepaald door de financieringscapaciteit van de ondernemer.
Gesteld kan worden, dat naarmate hij meer kapitaal moet fourneren, dit met
grotere offers gepaard gaat. Hij zal het kapitaal aan steeds winstgevender
beleggingen moeten onttrekken, dan wel op steeds ongunstiger voorwaarden
moeten lenen. De optimale productiewijze ligt nu daar, waar vraag en aanbod
zo goed mogelijk in evenwicht zijn.
Dit zal met een voorbeeld worden toegelicht. Een stuk grond met een voor
de landbouw geringe productiviteit, kan door de eigenaar worden benut als
weidegrond, voor populierenteelt met korte omloop, alsmede voor die met
lange omloop. Ook kan hij de grond verpachten. Zowel de kapitaalbehoefte,
als het rendement neemt in deze volgorde toe: verpachting, graslandexploitatie,
populierenteelt met korte omloop, idem met lange omloop. Een en ander als
weergegeven in onderstaande grafiek. Verder worden er enkele ondernemers
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in het beeld gebracht, elk met een verschillende financiële draagkracht. Aangenomen wordt dat de offers die voor het fourneren van het kapitaal moeten
worden gebracht, aanvankelijk zeer geleidelijk maar later sterk progressief
stijgen bij toenemende kapitaalsbehoefte; dit met inachtname van schaalverschillen bij de verschillende ondernemers.
VRAAG EN AANBOD VAN KAPITAAL
bij verschillende cultures
procenten
per jaar

rendement geïnvesteerd kapitaal
offers voor kapitaalfournering

investering in een
gegeven areaal

De grafiek toont aan dat voor de ondernemers A en B de culture met het
hoogste rendement van het geïnvesteerde kapitaal, in casu de populierenteelt
met lange omloop, het meest aantrekkelijk is. Gedeeltelijke beplanting van
het areaal buiten beschouwing latend, kan worden gezegd dat voor ondernemer D en wellicht ook voor C, een minder kapitaalintensieve culture het
meest rationeel is.
Calculaties welke op resterende opstanden betrekking hebben
Het is goed even stil te staan bij een kostprijs- en rentabiliteitsberekening
voor een opstand die reeds een deel van de omloop heeft doorlopen. Deze
berekening omvat weliswaar theoretisch weinig nieuwe gezichtspunten, maar
de ruime toepassingsmogelijkheid wettigt een nadere beschouwing.
Het kernprobleem is hier de bepaling van de waarde van grond en opstand
aan het begin van de te beschouwen periode, dus op een tijdstip dat de opstand reeds een bepaald volume heeft bereikt. Is de betreffende culture voor
dat areaal het meest winstgevend, dan ligt de oplossing voor de hand. Men
berekent de reproductiekosten van deze opstand, en wel als gegroeid onder
omstandigheden die aan het begin van de te beschouwen periode gelden.
Werkt men niet met het begrip grondverwachtingswaarde en zal men de grond
tegen de waarde in de calculatie op moeten nemen, dan wordt hiervoor de
waarde bij de beste alternatieve aanwending genomen.
Vertegenwoordigt het lopende productieproces echter niet de meest ratio-
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nele gebruiksmogelijkheid van de grond en zal vroeg of laat op een meet
rendabele houtteelt worden overgegaan, dan waardere men de opstand op
basis van de actuele verkoopwaarde van het hout. Vanzelfsprekend kapt men
pas, wanneer de leeftijd van de oorspronkelijke opstand de optimale omlooptijd, als aangegeven in de formule voor de geïntegreerde grondverwachtingswaarde, heeft bereikt.
Men kan zich tenslotte afvragen welke kosten gemoeid zijn met het instandhouden van een uit bedrijfseconomisch standpunt kaprijpe opstand. Een
antwoord krijgt men door het verschil te nemen tussen de normale grondverwachtingswaarde en een grondverwachtingswaarde ontstaan uit een berekening waarin de eerste omloop met de betreffende periode is verlengd. Het
gevonden bedrag kan worden beschouwd als de contante waarde van de
kosten, verbonden aan het gedurende deze periode instandhouden van de
houtopstand.
Beslissingen op grond van zich wijzigende verwachtingen
Tenslotte nog een opmerking die in hoofdzaak de rentabiliteitsberekening
betreft. Wanneer het ogenblik nadert waarop de eindkap moet plaats vinden,
gaat een nieuw element een rol spelen bij de beslissingen van de exploitant.
Een verschuiving van de datum van velling over enkele jaren heeft bij stabiele
opbrengstprijzen in het algemeen slechts weinig invloed op de rentabiliteit.
Het prijsverloop op korte termijn kan voor hout echter aanzienlijk zijn. De
ondernemer of de bedrijfsbeheerder zal nu het beleid ten aanzien van de
velling zoveel mogelijk in overeenstemming brengen met zijn verwachtingen
ten aanzien van de ontwikkelingen op de houtmarkt. Wordt op korte termijn
prijsstijging verwacht, dan zal dit een stimulans zijn voor het uitstellen van de
velling. Ligt een prijsdaling in het verschiet, dan noopt dit tot vervroegde kap.
6. Conclusies
Het blijkt dus, dat het gangbare kostprijsbegrip uit de bedrijfseconomie
zonder bezwaar kan worden toegepast op de houtteelt. De centrale gedachte,
dat de kostprijs die en dan ook alleen die opofferingen omvat waarbij de
productie gecontinueerd kan worden, komt hier evenzeer tot zijn recht als
bij andere productieprocessen. Ook voor de houtteelt late men dus gelden
dat voor de vaststelling van de kostprijs van recente producten, omstandigheden uit het verleden niet opportuun zijn. Voorts treedt het probleem van
de complementariteit bij de productie, ook in andere productiesectoren niet
onbekend, bij de houtteelt sterk op de voorgrond. De manier waarop dit probleem tegemoet getreden dient te worden, zal afhangen van de vorm waarin
het zich aandient.
Voor de renteberekening blijkt een realistische rentevoet te moeten worden
gekozen. Aan een bedrijfsbeheer waarbij het rente-element niet in ogenschouw wordt genomen zijn reële bezwaren verbonden. Aanpassing van standaardvoorschriften aan de actuele situatie kan pas goed geschieden wanneer
niet alleen inzicht is verkregen in de verschillende kosten- en opbrengstelementen, maar ook in het gewicht dat zij voor het bedrijfsresultaat hebben
door de noodzakelijke bijberekening van rente. Op deze wijze is de houtteler
tevens in staat de urgentie van rationalisatiemaatregelen in verschillende productiestadia te beoordelen.
Een niet onbelangrijke conclusie is nog, dat het in het geheel niet noodza-
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kelijk is de calculaties in de houtteelt te beperken tot statische situaties. Het
blijkt zeer wel mogelijk te zijn trends en structuurveranderingen in de berekeningen op te nemen. Bij de aanpassing van de economische berekeningen aan
de werkelijkheid liggen de beperkingen niet bij de mogelijkheden van de
methoden, maar veeleer bij het nog vaak gebrekkige inzicht in de dynamiek
van deze werkelijkheid.
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