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HOOFDSTUK I
DOEL, OPZET EN WERKWIJZEBIJ HET ONDERZOEK

§ 1.H e t d o e l

v a n

h e t

, IKDBL ING DER STUDIE

o n d e r z o e

In december I966 stelde de Cultuurtechnische D
,enstaan het L.E.I.
(afdeling Streekonderzoek) de vraag of het mogelijk
was inkorte tijd ongeveer eenhalf jaar - een onderzoek in te stelle^
naar de werking en
het effekt van de regeling tot 'bedrijfsbeëindiging
H het kader van het
Ontwikkelings- en Saneringsfonda. Tot op dat ogenbl
k bestond er alleen
een quantitatief inzicht inhet aantal aanvragen,
h o t aantal beëindigden,
het aantal afgewezenen enhet nog in behandeling zi
nde aantal aanvragen,
Uiteraard kende men ook de leeftijd en woonplaats
âotr aanvragers,terwijl
ook de oppervlakte van de betrokken bedrijvenbekene
was. Niet bekend
was echter waarom men inhet algemeen een aanvraag
• I D "t bedrijfsbeëindiging indiende.Wie zijn het die aanvragen,wat weet
men precies van de
inhet algemeen.
bedrijfsbeëindigingsmogelijkheid ?Hoe is de houding;
urt
ermet de bege(lie
tegenover bedrijfsbeëindiging via sanering ?Wat
f
t
kon
worden
ingedrijfshoofden en bedrijven van hen wier aanvraag ni
jityhedenof blijken
willigd ?Ontstaan daardoor onoverkomelijke moeili
deze inde praktijk mee tevallen ?Met betrekking
-o-it het waarom van
hoofdzakelijk bede bedrijfsbeëindiging, kon men zichafvragen ofha"
drijfseconomische factoren waren,die tot,een
aanvrj a.g tot bedrijfsbeB ziekte, ouderdom,
eindiging leidden, of dat ook sociale factoren,zoa»:
invaliditeit enz.daarbij een belangrijke rol spee
lic len. Andere belangrijke vragenwaren of erveel weerstanden tegen
becb i j f s b e ë i n d iiging b e komen deze. Eveneens
staanen,zo ja om welke redenen envan welke kant
•egén de voorwaarden,
belangrijk was de vraag of erveel kritiek bestond
»digingsregeling te
waaraan men moet voldoen,om het bedrijf via debe'éj
kunnen beëindigen.Kunhen eventuele wijzigingen in
<e beëindigingsregedan te weten waarling dezekritiek wegnemen ?In dat geval dientmen;
tegen de kritiek zichricht en waarom.
1et antwoord zonder
Zo waren er tal van vragen te stellen,waarop
ït,mede met het
onderzoek moeilijk te geven was.Men achtte het
gewiefcs
een belangrijk beoog op het feit,dat de bedrijfsbeëindigingsregelimé
leidsinstrument is, om in de hantering van dat installment te kunnen
kennis van de wersteunen op door onderzoek tevergaren inzicht in en
nadat er een aanking enhet effekt van deze regeling inde praktijk
tal jaren mee gewerktis..

§ 2. D e o

p z e t

v a n

h e t

o n d e-r z o e K

Volgens het tijdsschema voor het onderzoek mo
ongeveer inhet midden van het jaar 1967beschikbaair
lopige vorm. Tevens werd in overleg met de opdrac'
dat er drie categorieën van personen bijhet onder
worden-betrokken, te weten een groep,die het bedrijf
had inhet kader van de beëidigingsregeling van het
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>e«£ t ende resultaten
zijn in eenvoorht*£ e v e r vastgesteld
zfc e k zouden moeten
reeds beëindigd
0.- enS.-fonds.»

eengroepdieeenaanvraag totbeëindigingheeft ingediend.,maarwier
aanvrage afgewezenmoest worden;,eneengroepdiegeachtmochtwordenpotentieel inaanmerking tekomenvoor"bedrijfsbeëindigingvia debeeind.igingsregeling.Overelkegroep zouafzonderlijk ietsmoetenzijn
tezeggen»
Alsmethode vanonderzoekwerd gekozenvoordemondelingeenquête,,
omdat hetnietmogelijkwasomdein§1beschrevendoeleinden vanhet
onderzoek tebereikendoormiddel vanhetbestuderen vanbestaandegegevens; terwijl ookeenschriftelijke enquête niet geschiktkonworden
geacht omde complexe problematiek -meningen,houdingen,achtergronden,
redenen enmotieven-teachterhalen.Slechtshetvoerenvanpersoonlijke gesprekkenmet debetrokkenenkwam derhalve neginaanmerking«
Wat de tekiezenonderzoeksgemeenten betreft isafgewekenvaneen
zuiver proportionele verdeling,gezienvanuit het oogpunt vanhettot
1 januari 1967binnengekomenaantal aanvragen totbedrijfsbeëindiging.
Inditaantal aanvragen isde provincie Friesland, gezien tegende
achtergrond vandespreidingvanhetaantal kleinere bedrijveninNederland, veel sterkervertegenwoordigd danb.v.de provincies Overijssel
enGelderlandoIn i960werdenindeprovincie Friesland 346 aanvragen
voorbedrijfsbeëindigingingediend; inOverijssel eninGelderland resp„
202en323 - Hetaantallandbouwbedrijvenkleiner dan10habedroegin
1965inde3-genoemde provincies resp.5484, 10760en18809Uit hetoogpunt vaneenvandebelangrijkste doelstellingenvan
het onderzoek, nl* het opsporenvanweerstanden tegenderegelingis
daarom gekozenvooreenzodanige geografische verscheidenheid,dat
eenredelijk inzichtverkregen zoukunnenworden inde landelijke
situatie inhetalgemeen»
Naaruitbijlage 1blijkt is ongeveer dehelftvandeondervraagdenafkomstiguit dezandgebieden.Voorwatdetuinbouwbedrijvenbetreft
isgestreefd naarenige regionale spreiding,waarbijwat hetgekozenaantalbetreft gelet is ophetaandeel vandekleinere bedrijvenmetin
hoofdzaak tuinbouw, inrelatie tothettotaalaantal kleinerebedrijvenin
Nederland« Hiervanuitgegaanisongeveer eenvierde deel vandebedrijven
gekozenuit desector tuinbouwo
De overigebedrijven tenslotte zijngekozenuit deakkerbouwof
veehouderijsector«
§3« W e r k w i j z e

b i j h e t onderzoek

a„ Debijhet onderzoekbetrokkengebieden
In totaal zijnde 100gesaneerden gekozenuit 43gemeentente
weten 17uitdezee-enrivierkleigebieden,
9 uitdeweidegebieden,
49uitdezandgebiedenen
25uitdetuinbouwgebieden 0 4 , bedrijvenmet Inhoofdzaak
tuinbouw/fruitteelt inniet-tuinbouwgebieden«
Deafgewezenen-eveneens 100stuks-kwamenuit48gemeentente
weten 13uit dezee-enrivierkleigebieden,
9 uit deweidegebieden,
51 uit dezandgebieden,
27uit detuinbouwgebieden c.q.bedrijvenmet inhoofdzaaktuinbouw/fruitteelt inniet-tuinbouwgebieden.
3.33
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Eenongeveergelijke verdelingißgehanteerd tenaai
tiëleaanvragers.Zijkwamenuit 34gemeentenmetrt
(vorengenoemdevolgorde)15? 8,49en28stuks.Beha!
tiëleaanvragers zijnnogeens 29personenondervrai
van45-50 jaar,die infeitedus nietinaanmerki]
voorsaneringomdatzenogtejongzijn.Debedoelii
tezienofde jongere potentiëleaanvragers ineen
eventueel afwekenyanpotentiële aanvragers diewat
gaatreedsinaanmerkingkunnenkomenvoor"bedrijfsi
kadervanhet0.-en'S.-fonds.Zijkwamenuit 19gei
tievelijk2,2,18en7stuks.Voornaderebijzonde:
zegemeentenzijnaarbijlageIverwezen.
b.Het opsporenvandebetrokkenen
Nadat gebiedenengemeentenwarenvastgesteld,
metdedistrictsbureauhouders denamenenadressen
sonendiehunbedrijfreedsbeëindigd haddenenvan
aanvraaghebbeningediend,dochwieraanvraagisafj
Gesaneerdenenaanvragerswerdenvolgenseent«
deadministratie gelicht,waarbijhettoevalssysteei
d.b.h.zelfookweer toevalligwerdtoegepast.Heti)E
omaltijd tebeginnenmet dezelfde letter-zegA totmenhetvereiste aantal heeft.Overigensmoetvefi
ditsysteem nietaltijd gevolgdkonworden.Vaakmot
zoekinaanmerkingkomend geval genomenwordenomdai
eisteaantalindiegemeente,ofindatgebiedniet
c.Het opsporenvandepotentiële aanvragers
Konment.a.v.degesaneerden enafgewezenene
aanleggenomzetevinden,metbetrekking totdepo
moesten talvanzakenbekekenworden^ zoalsleeftij
bouw/tuinbouwer,sinds i960inadministratie,geen
A.W.W.ofBijstandswet genietend, sinds 1962niet v
zijonvrijwillig, terwijl detotale arbeidsbehoefte
menvan 1962berekend inprincipeniethogermocht
Nietteminkonhiernietaltijddehandaanwordengi
plaatskondezeberekeningvoortuinbouwers/fruitte!
dentoegepast eninde tweedeplaats zegt hetaantal]
urennietaltijd ietsoverde arbeidsproduktiviteit
drijven.Daaromwerdmetname intwijfelgevallenal
vanded.b.h.diemeestal welbijbenaderingkonze
dannieteenredelijkekansmaakte omvooreenbedri)
beëindigingsregeling inaanmerking tekomen.
Na opsporingvandebetrokken personenuitde
nognagegaan-metnamevoorgesaneerdenmoestdit
hetadres juistwas.Bijeventueleverhuizing ,wer
gespoord.

ienvandepotenpectievelijk
ve deze 100po-t-end indeleeftijd
kunnenkomen
hiervanwasom

ntal opzichten
|liun l e e f t i j d aanëindiginginhet
entenmet respecedenoverdekeu-

erdeninoverleg
rkregenvanperlersonendieeen
(wezen.
'Valssysteemuit
vand.b.tu tot
immersniet juist
•ndandoortegaan
•meldwórdendat
t elkvooronderanders hetverionwordenverkregen.
.voudigecriteria
ntiële aanvragers
I,hoofdberoeplandtkeringuitA.O.W.,
•kleindhebben,tenolgensV.A.T.-norjndan+3000uren.
ouden.Indeeerste
rsniet zogoedworbenodigde standaardpde individuele be-,
jdadvies gevraagd
•enofhet gevalal
fsbeëindigingviade
linistratieswerd
;eedsgebeuren-of
hetnieuweadresop-

d.Deenquête
Nadeverzamelingvannamenenadressenwerdaamdebetrokkeneneen
briefgestuurd,waarinmeldingwerd gemaaktvaneenpoorhetL.E.I.in
uitvoeringzijndonderzoekenwaarinmenwerduitgenodigdmee tewerken
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aandit onderzoekdooréénvandeL.E»I„-medewerkersvooreengesprek
teontvangenopeenbepaalde dageneenbepaalduur»
Overhetalgemeen isdedeelneming aandoenquête zeergoedgeweest;
intotaal werden 349mensenaangeschreven,waarvan329daadwerkelijkgeënquêteerdwerden.In20gevallenwerd geen vraaggesprek gevoerdwegens
weigering vandebetrokkene,ofwegens afwezigheid zonderopgavevanredenen ofomdatmennietaanwezigkon zijn-vanwege opname inhetziekenhuis ofwegens ziekenbezoek ofomandere dringende redenen.
Deproefenquêtewerduitgevoerd inde tweede helft van januari,de
eigenlijke enquête had plaats indemaand februari enduurde ongeveer
drieweken.

§4.D e i n d e l i n g

v a n de

s t u d i e

Na eeninleidend hoofdstuk Ioverdoel;,opzetenwerkwijze bijhet
onderzoek,volgt eenhoofdstuk overenigealgemenekenmerken vande
ondervraagden enhunbedrijven (il).InhoofdstukIIIenIVwordtachtereenvolgens naderingegaanopdegesaneerden endeafgewezenenvoorzoverzegelijke-vragenvoorgelegd gekregenhebben.Hoofdstuk Vgaat
daarna inopvragendieuitsluitend aandegesaneerden zijnvoorgelegd, terwijlhoofdstukVIhetzelfde doetm.b.t.deafgewezenen.
Aandepotentiële gegadigdenxvordtinhoofdstuk VIIaandacht gegeven.
Indit hoofdstuk iseenaparte paragraafgewijd aande potentiëlegegadigden jongerdan50 jaar.Hoofdstuk VIIItenslotte besluit deze
studiemet eensamenvattingeneenslotbeschouwing.
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!
j!

DEGEËNQUÊTEERDENNAARVERSCHILLENDEjkSPECTEN

Teneindeeeneersteindruk tekrijgenoverhetaantal,deaard
ensamenstellingvandegeënquêteerden zalindithoofdstukopeen
aantal algemenekenmerkenvan deverschillende grpepen geënquêteerden
worden ingegaan.
j

§ 1 . D ' e g e ë n q u ê t e
"bedrijven

erde p e r s o n p n

e n h u n b e-

a.Gebied enbedrijfstype
In.,onderstaande tabel isweergegevenhoeveeljbedrijfshoofdenin
deverschillende delenvanhetland zijngeënquêteerd.

Tabel1
GEBIEDENBEDRIJFSTYPE

Gebieden

Aantal Aantalbedrijfshoofdennaarbedrijfstype
bedr.- tuinbouw gemengd
veehoud.
akkerbouwhoofden
bedrijf
bedrijf
bedrijf
abs.i %l°
a b s . ! fo \ a b s . j f0
%
abs.

Friesl.+Gron.+Drenthe
Overijssel+Gelderland
Nrd.-+Zd.holl.+Utrecht
Zeel.+Nrd.brab.+Limburg

93
81
56
70

Nederland totaal

300

13
16
33
18

14
20
59
26

34 37 ; 45 48
10 12
2 4
21 37
49 70
1 1

53 66

80 27.__138 46

77 26

Intotaal zijn329personenondervraagd,teTfeten100gesaneerden,
100afgewezenen en 100potentiële aanvragersvan$0jaarenouder,en29
potentiëlen jongerdan50jaar.Daar erinhetvalledenrelatiefveel
aanvragen zijngeweestuit denoordelijke provinaies (43^vanalleaanvragen toteind 19651))>i s ^rnaargestreefdheiaantal indezeprovincies teondervragenpersonenrelatiefwat geringer tehouden,zodat•
thans 31%vandeondervraagdenuit dezeprovinciaaisgekomen.OverijsselenGelderland zijndaarentegenmetopzetwat sterkerbemonsterdmet
27^vandeondervraagden,uit dezeprovincies is 24^vandeaanvragen
binnengekomen.Bijna 20%isafkomstiguit deprovinciesNoord-enZuidholland enUtrecht:totenmet 1965was 12^>vanalleaanvragenuitdeze
provincies afkomstig.Ookhierheeftmetopzet eaiizwaarderebemonsteringplaatsgehad.Uit dedrie zuidelijkeprovincieskwam tot enmet1965
21^vanalleaanvragen.Hetonderzoekheefthierbijnauwaangesloten'
door 23%vanalleondervraagdenuitdezeprovinciastekiezen.

l)StichtingOntwikkelings-enSaneringsfondsvoor d4Landbouw.
Verslagover deperiode 1963-1965»
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Uitdetabelvaltverder telezen datongeveer eenkwartvande
onderzochtebedrijvenuit de tuinbouwsector afkomstig is.Van tevoren
isvianormenvoor dearbeidsbehoeftegeraamd dat detuinbouwbedrijvenmet eenarbeidsbehoefte 1)vanminder daneenhalfjaar,ongeveer
20à25!/ovanallebedrijven inNederlandmet eendergelijkearbeidsbehoefteuitmaken,Bovedienwashetnoodzakelijkminimaal 25%vande
bedrijvenuit detuinbouwsector tenemenom eventueelnogietstekunnen zeggenovergroteverschillenmetbedrijvenvan eenanderbedrijfstype.Detuinbouwbedrijven zijnvoor een deelgekozen in specifieke
tuinbouwgebiedeneneendeel ingebiedenwaar tuinbouw slechtsmeerincidenteel opdebedrijven eengroterol speelt„Uit gebiedenmetoverwegend glastuinbouw zijngeenbedrijvengekozen.Bedrijvenmetglasop—
standenwelkegeziendevoorwaardenwelvoor dezeregelinginaanmerkingkomen,bleken,nainformatiebijenkele d.b.hiswegensinsolvabiliteitvanhunbedrijven,nietin staat te zijneenaanvraag intedienen.Bovendienwashet zeermoeilijknormen tehanterenvoor hetopsporenvanpotentiële aanvragers indeze categorie bedrijven.DegemengdebedrijvenkomenvooraluitOverijssel enGelderland.Dezuivereveehouderijbedrijven zijnvoorbijna dehelftafkomstiguitde
drienoordelijke provincies.Gezien inhet geheel zijn zeerweinig
akkerbouwbedrijvenbijhetonderzoekbetrokken.Vooralle driede
groepenvanpersonenwashetmoeilijk akkerbouwbedrijventevinden
in degebiedenwaar denamen enadressen zijnverzameld.Ditondanks
hetfeit dat indezegebieden dearbeidsbehoeftevoor akkerbouwvrij
groot totgroot was.Dit zalverbandhoudenmethet feit datvanalle
bedrijven inNederlandmet eenarbeidsbehoeftevanminder daneenhalfjaar slechts 8foakkerbouwbedrijvenzijn.
Globaalgezienlijkt een zodanige spreidingvanbedrijven enbedrijfstypenverkregen te zijn,waarbijoverigenshier endaarmetopzetwat zwaardereaccenten gelegd zijn,dat eenredelijke afspiegeling
van delandelijke situatiebereikt is.Voor zoverhetom potentiële
bedrijven gaat,zijnopditpunt deonzekerheden groter,*omdatniet
bekend ishoeveelbedrijven indeverschillende gebieden eventueel
voorbedrijfsbeëindiginginaanmerking komen.Inelkgeval isvoor
elkbedrijf indecategorie "potentiële aanvragers"dearbeidsbehoefte
berekend om zodoende niet tegrotebedrijven inhetonderzoekopte
nemen.
b.Landbouwgebied encategorieënvan geënquêteerden
Intabel 2iseenindeling gemaakt naargrote landbouwgebieden,
waarbij isaangegevenwaar deonderscheiden categorieën,vangeënquêteerden gevestigdwaren.

1)Ineersteaanleg isvoor eenmogelijkebeëindigingsnorm degrensvan
10haaangehoudenvoorniet-tuinbouwbodrijven, evenals dat gebeurt
indedoorhet L.E.I.gemaakte sociaal—economische schetsenvoor
ruilverkavolingsgebieden.Bij dedefinitieve keuzevanpotentiëleaanvragersvoorbedrijfsbeëindigingisgewerktmetnormenvoor dearbeidsbehoefte.

333

- 11 -

Tabel 2
GEBIED EN CATEGORIEËN VAN GÈËNQUÊTEEBtDEN

Landbouwgebieden

Aantal
Aantal geënquêteerden i/d categorie
geënquê- gesaafge- potentiële aanvragers
teerden neerweze>5cf j a a r
<50 j a a r
inen
den

m

Zee-enrivierkleigeb.
(Veen)weidegebieden
Zandgebieden
Tuinbouwgebieden+
tuinbouwbedrijven

167

Alle.gebieden

329

47,
28'

87

9
49

13
9
51

15
8
49

2
2
18

25
100

27
100

28

7
29

,17

100
_i

De bedrijven op de zandgebieden maken ongeveer de helft van de
onderzochte bedrijven uit, de tuinbouwbedrijven m^ken ongeveer een
kwart uit van het totaalaantal onderzochte bedrijnen. In deze tabel
is ook aangegeven uit welke landbouwgebieden de potentiële aanvragers jonger dan 50 jaar gekozen zijn.Deze categorievan personen is
voor bijna twee derdedeel uit de zandgebieden gerfecruteerd.

§ 2 . D e b e d r i j v e n n a a r b e d r i jf s g r o o t t e ,
a r b e i d s b e h o e f t e
en b e d r i j f s t y p e
a. Bedrijfsgrootte naar categorieën van geënquêteerden
In tabel.3 is debedrijfsgroottevan debedrijven van de geënquêteerden weergegeven exclusief de tuinbouw/fruitta^ltbedrijven.

Tabel 3
BEDRIJFSGR00TTE EN CATEGORIEËN VAN
Bedrijfsgrootte
in ha

Aantal
personen

GEËNQU|TEERDEN

Aantal geënquêteerden naar categorie
gesaneerden afgewezenen potentiële
aanvragers
abs.'~l ^~

1 -3
3 •-5
5 -7
7 -10
10 -15
M5
Totaal

Gemiddeldebedrijfsgrootte 1)

50
16
3

14
19
23
14
4
1

220

75

49
45
•57'

5,79

1)Exclusiefbedrijven >15ha.
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19
25
31
19
5
1
100

6,16

zT

abs

27
13
9

37
18

.12,

6
2

22
8
3

73

100

16 '

5,[13

-50 .1 aar
abs.

f°

8
13
25
20
6

11
18
35
28
8

—

72 100
6,29
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Het percentage zeerkleinebedrijven<5haisbijalle groepen
van geënquêteerdenvrijgrootjmaarbijdeafgewezenen duidelijkhet
grootst.Letmenop degroterebedrijven (<7ha)dan treftmen dezehet
minst aanbij degesaneerden enhetmeestbijdepotentiëlegegadigden,,
Wat degemiddeldebedrijfsgrootteaangaat ontlopen degesaneerden ende
potentiële aanvragers elkaarnauwelijks.Debedrijfsgroottevan debedrijvenvan deafgewezenen isechterbeduidend kleiner danbij deandere
groepenvangeënquêteerden,
V/atdetuinbouwbedrijvenbetreft; deze zijnuiteraardveel geringer
inoppervlakte,,eenderdedeelvan debijhetonderzoekbetrokken bedrijvenwaskleiner dan 1ha,379^viel indegrootteklassevan 1-2 ha,11/w
indegrootteklassevan 2-3 ha.Deoverigebedrijven [J\lcfo) waren groter
dan3ha.Ookinditgevalv/arendetuinbouw/fruitteeltbedrijvenbijde
afgewezenenbeduidend kleiner danbijdegesaneerden enpotentiëleaanvragers,
b.Bedrijfsomvangnaar categorieënvan geënquêteerden
Daar hetoppervlaktecriterium inverbandmet deopveel kleinere
bedrijvenvoorkomendeveredelingsproduktie enookinverbandmethet
voorkomenvanveel fruitteelt/tuinbouw opbepaaldebedrijven teweinig
inzicht geeft,isinonderstaande tabel dearbeidsbehoefteinstandaardurenweergegeven.
Tabel4
ARBEIDSBEHOEFTE1)NAAR CATEGORIEVAN GEËNQUÊTEERDEN
Arbeidsbehoefte
perbedrijf
in standaarduren
per jaar
1000
1500
2000
25OO
3000

<
^

Aantal
personen

1000
1500
2000
25OO
3000
4000
4000

Totaal
Gemiddeld aantal
standaarduren perbedrijf 2116

Aantal geënquêteerden naar categorie
afgepotentiële
wezenen
aanvragers
-50 jaar

47
60
46
50
40
36
21

12
21
18
17
11
14
7

29
28
11
10

300

12

5

9

100

!00

100

2147

I76O

2442

5

1)Gemetennaar arbeidsbehoeftevolgensV.A.T.-normenmet speciaal
door hetL.E.I.ontwikkelde normenvoor tuinbouw/fruitteelt.
Ookvolgens dezerangschikking houdtmen een soortgelijkbeeldvan
debedrijven alsintabel 3oGemiddeldhebben debedrijvenvan deafgewezenen eengeringere produktieomvangdandievan degesaneerden ende
potentiëlen.Het is zelfs zodathetverhoudingscijfervandebedrijven
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17
23
24
10
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vandeafgewezenentenopzichtevan dievan deges^neerdenbijoppervlaktemeting inha83bedraagt enbijmetingvolgensdearbeidsbehoefte
82.Debedrijvenvan depotentiëlenwijkenmeer af!danbijmetingvolgensdeoppervlakte.Volgenslaatstgenoemdemaatstafkomthetverhoudingscijferop 102uit,volgens demaatstaf arbeidsbehoefteop114.
Opmerkelijk isdat ereen zeergrote spreidingisomhetgemiddelde, evenalsdathetgevalwasbijdeweergavevan4 ebedrijven inha.
Zelfsbedrijvenmet eenarbeidsbehoeftevanmeercL^n3000 standaarduren
per jaar zijnniet zeldzaam.Het lijkt inelkgeval]onmogelijkviahet
oppervlaktecriterium endemaatstafvandearbeidstjehoeftebinnennauwe
grenzenaantegevenwelkebedrijvenhet zijndievfoorbedrijfsbeëindigingvia desaneringsregeling inaanmerking zouden(komen.
c.Degeënquêteerdennaarbedrijfstypevanhunbedrfijvenvergelekenmet
hetbedrijfstypevan deNederlandsebedrijven.
DoorhetMinisterievanLandbouw enVisserijijseenindelingvan
allebedrijven inNederlandnaarbedrijfstype gemaejet(V.A.T.-typologie),
Indien Sofoenmeervan detotalearbeidsbehoefteaakleenbepaaldbedrijfsonderdeelkanworden toegerekendwordt indeß|etypologiehetbedrijfgekarakteriseerd naar ditbedrijfsonderdeel.[Indienaangeenvan
debedrijfsonderdelen 60/0ofmeervan detotalearbeidsbehoeftekanwordentoegerekend,wordt hetdesbetreffendebedrijf ijieenrestgroepingedeeld.Degemengdebedrijven zijnveehouderijbedrijven,waarvan 10$of
meervande totalearbeidsbehoefte aanvarkens en/ojfkippenkanworden
toegerekend.In tabel5i s hetbedrijfstypevan debedrijvenvan deondervraagdenvergelekenmet dievanalleNederlandse)bedrijven.
;..

Tabel5

BEDRIJFSTYPEVANDEBEDRIJVENVANGEËNQUÊTEERDEN
ENALLEBEDRIJVEN INNEDERLANDl!)
Bedrijfstype

Weide
Gemengd
Akkerbouw
Tuinbouw
Restgroep
Totaal""""

Percentagevanjdebedrijven
totaal falie
geënquêteerdennaar categorieën
ifge- jpotentiële
Neder- jgeënquêgesaland |teerden
neerden! rezenen jaanvragers
32
34
33
37
29
34
24
29
30
8
2'
3
4
3
20
22
• 23
22
25
13
9
14
15
...3..
100
100
100
100
ÏÖÖ

1)Bedrijvenmet eenarbeidsbehoefte --J-manjaar.
Groteverschillenworden tussendeverSchillenjlecategorieënvan geenquêteerdennietaangetroffen.Alleenhetgemengde)typeisbijdegesaneerdenbelangrijk sterkervertegenwoordigd danbijideafgewezenen.De
oorzaakhiervan isdatvarkens enkippenbijdegrobpafgewezenen een
minderbelangrijkerol spelendanbijdegesaneerdeh,waardoorindegroep
eenhogerpercentageweidebedrijvenwordtaangetroffen.Bedrijven inde
restgroepwordenbijdepotentiële aanvragers indefeelfdemateaangetrof-
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- 14fonalsingeheelNederland; zowelbijgesaneerden als"bijdeafgewezenen isdeze groep sterkervertegenwoordigd.Degroep potentiëleaanvragersbenadert inhaarbedrijfstypcsamenstellinghet dichtst dievanallebedrijven inNederland» Degroepakkerbouwbedrijvenisonder alle
categorieënvan geënquêteerden zwakker endegroep tuinbouwbedrijven
sterkervertegenwoordigd danbijallebedrijven inNederland» Ditis
voor deakkerbouvbedri.jvenverklaarbaars daar dezegrotendeels totde
groterebedrijvenbehoren,
S3»L eoftijds b u r g e r l i j k e s t a a t , o n d e r w ijSj i n f o r m a t i o . n i v e a u e n a f k o m s t
a.Deleeftijdvan de geënquêteerden
Tabel6
LEEFTIJDNAAR CATEGORIEVANGEËNQUÊTEERDEN
Leeftijdsklasse

! Aantal
Categorie van geënquêteerden
potentiële
afge'personen i g e s a !neerden

<55jaar
55~öOjaar
6O-65jaar
-65jaar
Totaal"

47
98
126
29
300

wezenen
5

36
51
7

31
46
18

ïöö

Too

aanvragers
36
31
29
100

De leeftijdsopbouwvan depotentiële aanvragers exclusief degroep
jonger dan50jaarwijktnogalwat afvan dievan degesaneerden enafgewezenen: clepotentiëlen zijn.nogalwat jonger.Immers 36^t>van depotentiëleaanvragers is jonger dan55jaar tegen slechts5à,6°/ovancle
gesaneerden enafgewezenen.Laatstgenoemde groep isduidelijk hetoudst
met I8/0personenvan 65jaar enouder.Ermoet evenweiopworden gewezen
dathet tijdstipvan enquêtekortere oflangere tijdnahet tijdstipvan
indienenvan deaanvraag heeft gelegen,zodat eenvergelijking zoals
boven isgegevenniet helemaal objectief is;degesaneerden endeafgewezenenwarenophet tijdstip dat zeeenaanvraag totbeëindigingindiendenjonger enhet isdat tijdstipwaaropmenhenmoetvergelijkenmetde
potentiëlen.Ook danblijven depotentiële aanvragers echter gemiddeld
jonger dandegesaneerden endeafgewezenen.Daar komtnogbijdatgeen
potentiële aanvragers ouder dan 66 a 6'] jaar geënquêteerd zijn,omdat
men indienmenouder isvrij spoedignietmeeraan debeëindigingsvoorwaarden kanvoldoenvanwege dehoogtevan deA.0.U.-uitkeringindien
het gehuwde personenbetreft (f.8000,-per jaar,meer dein50^inkomen
uit de landbouw,,minimaal f. 2500,-uit de landbouw).Het lijkt derhalve
waarschijnlijkdat deleeftijdwaaropmen gemiddeld eenaanvrage totbedrijfsbeëindiging indient,,watgaatdalen.
b.Burgerlijke staat
Wat deburgerlijke staatvan degesaneerden enafgewezenenbetrefts
ishet ongeveer zodat+ 1Q°/oongehuwd is,waarbij innoord enoost
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duidelijkmeer ongehuwdenvoorkomen daninhetzuide^iofhetwesten.Het
zuidenkentzelfs"bijzonderweinigongehuwden,hetgefenook"bijdenietaanvragers hetgeval is.Hetpercentage ongehuwden"blijftvoordeoostelijke provincieswaarschijnlijk ookonderdepotentiëleaanvragershoog.
Tussende"burgerlijkestaat enhetaldannietindiepenvaneenaanvraag
totbeëindigingblijkt geenduidelijkverband tebeslaan.
c.Onderwijs
Wathetonderwijsvandegeënquêteerdenbetreftjzijnerweinig bijzonderhedengevonden.Hetpercentage datuitsluitend!lageronderwijs
heeftgehadbedraagt inalledriedergeënquêteerdekroepenongeveer55
à 60,waarvan 3fodelagere schoolnietvolledigheeff doorlopen.Doorgemiddeld 37^vandeondervraagden isnadelagere schoolnogcursusonderwijsgevolgd.Agrarischdagonderwijs isdoor5$ à.er ondervraagdengenoten
enniet-agrarischdagonderwijs slechtsdoor 2%.
De potentiële aanvragersverschillen inhetgevolgdeonderwijsin
grote trekkennietvandegesaneardenofafgewezenen^ erisslechtssprakevaneenfractiemeercursus-endagonderwijs,hetgfenzal samenhangen
met dewat.jongereleeftijdsopbouwvande categorie totentiëleaanvragers.Voordepotentiëlen jongerdan50jaarzet deaflijnzichdoor;het
percentage datuitsluitend lageronderwijsheeftgeh^dneemtietsaf,
terwijl degroepmetvervolgonderwijsietstoeneemt.;
Alsmendeafkomstvandeondervraagdenindebeschouwingvanhet
onderwijs betrekt,danvaltopdathetgevolgde cursus-enagrarisch
dagonderwijsvoorveruithetgrootstedeelvoorrekeningkomtvandie
geënquêteerden,wiervaderzelfstandigagrariërwas.;Hethoogstepercentagemetalleenmaarlageronderwijs treftmenaanoi^derhenwiervader
ofeenonzelfstandigagrarisch ofeenagrarischverwantberoepuitoefende.
Letmenuitsluitend opvervolg-dagonderwijsdanzijn[hetdieondervraagden
wiervader ofzelfstandigagrariërofwiervadernia-p-agrariërwasdie
dezevormenvanonderwijshetmeest hebbengevolgd.|
De conclusiehieruitkanzijn,datdegeënquêteerdenmetvadersdie
reeds zelfstandigboeroftuinderwaren,quakwaliteit hetbesteonderwijshebbengenotenendatzijwiervadereenagrarischberoepinloondiensthaddenhetminste onderwijs hebbengevolgd.
d.Afkomst
Hetisopvallend dater-quaafkomstvrijwel geei|verschil bestaat
tussendeverschillende groepenvangeënquêteerden* (fngeveer70à 75^
inelkegroepisvanagrarische zelfstandigeafkomstj 10à 15^isvan
agrarische onzelfstandige ofvanagrarischeverwantelafkomst,terwijl
eveneens 10à 15^vanniet-agrarische afkomst is.Hexpercentage van
agrarische zelfstandige afkomstislagerdangemiddeldhet gevalisbij
deNederlandsebedrijfshoofden.Ookzouditpercentagenogwatlagergeweest zijnalsheteersteberoepvandevadervande|geënquêteerdenals
bepalend voordeafkomst zouzijnbeschouwd.Er zijn^nl.personendie
alshoofdberoepvandevader"zelfstandigagrariër"Rebbenopgegeven,
ookalsdezedeeerstehelftvanzijnlevenb.v.landarbeiderisgeweest.
Naderonderzoek zouuitkunnenwijzenofdegenendie;eenaanvraagtotbedrijfsbeëindigingindienden,wellichtquaafkomsteerigeringere binding
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metdelandbouwhebbengehad«
e»Hetinformatieniveau
Nagegaanisookinhoeverremenaldanniet lidvaneenstandsorganisatie v/aseninhoeverre mendaarnaast aldannietvak-en/of dagbladen
ontving.Vanalle ondervraagden bleek61%lidvaneen standsorganisatie
(geweest)tezijn.Voordegesaneerden enafgewezenenwaren dezepercentages respectievelijk69en54.Voorde potentiëlen ouderdan50
jaarwasditpercentage 60«Menkanderhalve zeggendat deafgewezenen
watminderlidwaren dandeandere categorieën.Indezelfde richting
wijst ookhet feit dat onderdeafgewezenen tegelijkertijd 11%nochlid
vaneenstandsorganisatie wasnocheenvak-nocheendagblad las» Hier
issprakevan eengebrekkiginformatieniveau.Het overeenkomstige percentagevoor degesaneerdenwas3envoordepotentiëlen 2S hetgeenduswat
lageris.
Indiennagegaanwordt wie zowel lidvaneenstandsorganisatie is
(geweest)alseenvak-eneendagbladleest danblijkt datditvoor62%
bijdegesaneerden,voor60%bijde potentiëlen envoor54%bijdeafgewezenenhetgevalis«
Verderzietmenvrijduidelijk dat onderwijs en informatieniveau
metelkaarverband houden.Als ergeenvervolgonderwijsisgenoten,zien
werelatiefvaakdatmengeenlidvaneenstandsorganisatie is (geweest)
engeen vak-endagblad wordt ontvangen.Iserwelvervolgonderwijsgenoten,dan zienweverhoudingsgewijsvakerdatmenlidvaneenstandsorganisatie is (geweest)enzowel eenvak-als eendagblad ontving» Men
stuithier opdereedsveel vakergevonden correlatie tussenhet gevolgd hebbenvanmeer onderwijs endebehoefte aaneencontinu enbredereoriëntatieo
Wordt uitsluitend gelet ophet ontvangenvanvak-en/of dagbladen
danontvangt 73%vandeondervraagden zowel eenvak-alseendagblad»
13%ontvangt alleeneendagblad^ terwijl 9%uitsluitend eenvakblad ontvangt. Tenslotte iserdannogeenkleine groepvan5%die noch eenvak—
nocheondagblad leest.Ledenvanstandsorganisaties haddenzonderuitzondering eenvakblad envrijwel altijd ookeendagblad (87bvandegevallen geendagblad).Niet—ledenvanstandsorganisaties ontvingen in 32%
vandegevallen geen vakblad enin 11%geendagblad.
Samengevat kanwordengezegd dathet aldannietlid (geweest)
zijnvaneenstandsorganisatie vanbetekenis isvoorhetniveauvaninformatie.Zoblijkenledenbetergeïnformeerd-gemetennaarhet ontvangenvandag-envakbladen-dandeniet—leden.Tussendeverschillende
groepenvangeënquêteerden bestaat indit opzichtenigverschil;zoblijkendeafgewezenen hetminst lidvaneenstandsorganisatie (geweest;te
zijneninverband daarm.eeookhet geringste aantal vak-endagbladen
telezen.Binnendeverschillende groepenwerd echtergeenzondermeer
homogeen tenoemen informatieniveauaangetroffen.Het ismogelijk datde
verschillen ininformatieniveauverband houdenmethet al ofnietlid
(geweest)zijnvaneen standsorganisatie.
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§4. N e v e n b e r o e p
Op de kleinere bedrijven is het nevenberoep a|eedsvrij lange tijd
een niet onbelangrijke factor geweest voor het veajwervenvan aanvullende inkomsten.Uit een niet-gepubliceerde L.E.I,-si|udievan december
1964bleek dat op de zandgronden ongeveer 10%vanide bedrijfsnoofden
een nevenberoep,had. Sen zelfde percentage werd in het onderzoek gemiddeld ookvoor de categorie gesaneerden gevonden. Jn de veehouderijsector blijkt het percentage bedrijfshoofdenmet eenbevenberoep echter
duidelijk hoger te zijn onder de gesaneerden.Wegepasde geringe aantallen kan hier echter nietsmet zekerheid worden gezeigd.Bij de afgewezenen en.potentiëlenwas het percentage bedrijfshooïden met eennevenbe--roep duidelijk hoger dan bij de gesaneerden. Voor
de categorie potentielenwas het 17%envoor de afgewezenen zelfs22%.
Met name op de gemengde bedrijven had men in de laatstgenoemde categorie geënquêteerden
relatief vaak een nevenberoep.Bij de categorie potentiëlen kwam een
nevenberoep relatief het meest voor op de tuinbouwbedrijven en het
minst,op de gemengde bedrijven.
Er is een zekere relatie tevinden tussen bedtrijf'sgrootte en nevenberoep in die zin, dat over het algemeen bij bedrijven van '10ha of
groter vrijwel geen nevenberoep meer wordt uitgeoejfend tegen relatief
gezien het meest bijbedrijven kleiner dan 3ha.VJoorde afgewezenen
ligt de situatie wat anders: bij bedrijven tot 10ha ziet men het neven-'
beroep in alle grootteklassen min of meer even frejquentvoorkomen en zoals reeds isvermeld gemiddeld meer dan bij de gesaneerden en potentiële aanvragers.
Reeds kan hier wordenvermeld dat erbij de potentiële aanvragers
geen verband tevinden is tussen het voorkomen vanjleen-nevenberoep en
meer animo hebben om het bedrijf te beëindigen en het niet-uitoefenen
van een nevenberoep en een geringere animo hebben bm te beëindigen.
Wat.deleeftijd betreft is het zo, dat het nevenberoep bij het
ouder.wordenminder frequent voorkomt.lïetname boVen de 65 jaar wordt
slechts in uitzonderingsgevallen een nevenberoep uitgeoefend. Het feit
dat men op deze leeftijd A.O.W.-uitkering heeft enjdat de gezondheidstoestand van zeer veel ondervraagden, naar nog zal;blijken, niet al te
i;
florissant is, zal hieraan niet vreemd zijn.

§ 5 « A . f v l o e i i n g s p a t r o o n

•

Voor zover de geënquêteerden kinderen haddenfiiereeds een beroep
gekozen hadden, isnagegaan of deze kinderen (zoonaen schoonzoons) primair 1)of secondair zijn afgevloeid en in hoeverre zij kinderen hebben
die in de landbouw zijn blijven werken.
'
Het afvloeiingspatroon is nogal gecompliceerd^ In de eerste plaats
is er een groep bedrijfshoofden van wie alle kindeken in de landbouw werken enwaar in de gezinnen geen afvloeiing heeft plaatsgehad. Dit komt
zeer zeldenvoor (5%)« In de tweede plaats is er ain groep gezinnen waarin a 1 1 e kinderen s e c o n d a i r zijn afgevloeid ( 9 % ) . Vervolgens
zijn er gezinnen waarbinnen sommige kinderen nog secondair maar andere
kinderen reeds primair zijn afgevloeid (22%). HierSnauwbij aansluitend
zijn de gezinnen waar een deel van de kinderen in <^elandbouw werkt, een
1)InfeiteisprimaireafvloeiingeenminderjuistetermomdateenbijnavolledigeberoepscontinuTteit
nergensmeerwordtaangetroffen.
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ander deel secondair isafgevloeid eneenderde deelprimair afvloeide
(29%)« Tenslotte zijn ernoggezinnenwaara l l e kinderen uitsluitend
primair zijnafgevloeid (35A>)° Metname indelaatstgenoemde gezinnen
istijdigonderkend datmenzeermoeilijk een"blijvend"bestaaninde
landbouw zoukunnen.vinden.Secondaire afvloeiingkomt"bijzonderveel
voor.Menkanberekenendatdithet geval isgeweest in 6öfovanalle
gezinnen, zijhetdanookdatgelukkignieta l l e kinderen in''
diegezinnen secondair zijnafgevloeide Aangenomenmoetworden dateen
dergelijke grote secondaire afvloeiing totgevolgheeft gehad datweer
vele jongerenuit delandbouwzonderenig"beroepsonderwijs toegetreden
zijn tot'eenniet-agrarisch beroepsleven.
Erbestaan tussendedriegroepenvangeënquêteerden vrijwel geen
verschillen inhet afvloeiingspatroon.l/eliserenigverbandmetde
afkomst vandeondervraagden;vooralle driegroepenlijkt heternl.
opdatkinderenmet grootvaders die eenberoep inloondienstuitgeoefend haddenmeer primair enminder secondairuitdelandbouwafvloeien dankinderenmet grootvaders die eenzelfstandig agrarischberoepuitoefenden.Dat zouduskunnenbetekenendat personenuiteen
geslacht datnogslechts één ofhooguit tweegeneraties zelfstandig
agrarischwerkzaam isgeweest,eengeringere bindingaandelandbouw
hebben danpersonenwier voorgeslacht al van oudsheragrarischzelfstandigwas«Ishetlaatste het geval danzietmenvaker dat dekindereneerst allemaal nogeen tijdindelandbouwblijvenwerken.Voor
zover zedannogafvloeienheeft dezeafvloeiinguitsluitend secondair
plaats.
Hetafvloeiingspatroonvertoontwel enige relatiemet deoppervlaktevandebedrijven vandegeënquêteerdenmetnamewatdeprimaire
afvloeiing enhet-uitsluitend-kinderen-in-de-landbouw-hebbenbetreft.
Zoisopdekleinere bedrijven de primaire afvloeiing duidelijkgroter
danopdegroterebedrijven, terwijl men eenvolkomenregelmatigoplopend percentage gezinnenaantreftmet allekinderenindelandbouw
naarmate deoppervlakte vanhetbedrijf toeneemt,nl.van ¥puitsluitendkinderen indelandbouwbijbedrijven kleiner dan5^ a "tot \¥fo
uitsluitend kinderen indelandbouwbijbedrijven groter dan10ha.

§ 6 . E i g e n d o m - e n pachtverhou dingen
De eigendom-enpachtverhoudingen onderdegeënquêteerde categorieënvanpersonen gevenweinigaanleiding tot commentaar, omdatook
opdit puntdegroepen sterkhomogeen zijn.Gemiddeld isdegrond volledigeigendom in39/"vandegevallen.Voor deafgewezenen isdit 42^,
voorde gesaneerdenishet eveneens 39c/>terwijl hetvoordepotentiële
aanvragers 37/&is.Hetvollediginpacht zijnvandegrond isvoorde
afgewezeneneveneenshet hoogstmet 22e/'.Voorde gesaneerdenwasdit
percentage 14,voorde potentiëlen 18terwijl hetgemiddelde vooralle
groepen geënquêteerden eveneens 1 &fobedroeg.V/atdeze gemiddeldepercentages "volledigeigendom1'enwvolledigpacht"betreft iservrijwel geen
verschilmet delandelijke situatievoorbedrijvenkleiner dan 10ha.
Vandezebedrijven isnl. 43^volledig eigendom en21fjvolledigpacht.
Erzijnookgeënquêteerden die tendele grond pachten, tendele
grond ineigendom hebben.Als de onderscheiding gemaaktwordt tussen
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hetvoormeerofminderdan50$degrond ineigende**hebbendankomthet
eropneerdatdeafgewezenenrelatiefhetmeest (77??)voormeerdan50$
eigenaarsvandegrond zijnendepotentiëlenhetm^nst (68$).Hetverschil isdusbetrekkelijkklein.Inverbandmethet(voorgaandeisechter
wel de conclusie gewettigd datdecategorie afgewezenenhetmeestde
grond ineigendomheeft.
:
De gebouwenzijngemiddeldvoor07$eigendom eri'dit percentage
looptvoordedrie categorieëngeënquêteerdennauwelijksuiteen.Depotentiëlenzijnookhierdemensendierelatiefhetsjeestdegebouwen
pachten (15$)« Ookde combinatie pachtenvanzoweldrondalsgebouwen
komt hetmeestvooronderdepotentiëlen (11$), ookjalzijnopditpunt
deverschillenmetdegesaneerdenenafgewezenenniejtgroot.
Voorzovernogzalblijkenofhetnietkunnenvjerkrijgenvande
medewerkingvajideverpachterbijbedrijfsbeëindigingeenduidelijke
belemmerendefactorisbijhetafwijzenofweerintrjekkenvandeaanvraag totbedrijfsbeëindiging,kanreeds thanswordeJB.vastgesteld,
dat ceteris paribus,dezefactorindetoekomsteenietsbelangrijkere
rolzalkunnengaanspelen,omdatonderdepotentiële aanvragershet
percentage datgronden/ofgebouwenvolledigoftendele pacht,iets
hogerisdanbijhendie totopditogenblikhunbedrijfbeëindigdhebben.
§7« D e p r o b l e m a t i e k

v a n de

o p v o l g i n g

Aanallegeënquêteerden iseenaantalvragengepteld overdemogelijke opvolging,ookaandegesaneerden,voorwie(lezekwestieinmiddelsgeenprobleemmeervormde.Aanlaatstgenoemden (isgevraagd ofzij
vóórdesaneringaldannieteenopvolgerhadden.
Aandeafgewezenenisnietalleengevraagd ofijLjaldannieteen
opvolgerhadden,maarook-indegevallenwaarindejpekwestie nogonzekerwas-ofopvolgingalswaarschijnlijkofonwaarsfchijnlijkmoestwordenaangemerkt.Inhetonderstaande iseenwaarschijfilijkeopvolginggelijkgesteld met opvolgingeneenonwaarschijnlijkeoWolgingmet nietopvolging.
Hetblijktdandatgesaneerden in92$vandegetallen geen opvolgerhaddentegendeafgewezenenin89$endepotentialenin70$vande
gevallen.Voordeafgewezenenwasdeopvolgingin2$jvandegevallen
onbekend,voordepotentiëlenwaaditin13$vandegevallennogonbekend.Dat opvolgingbijdepotentiëlenin30$vandagevallenzekerof
waarschijnlijkwas,hetgeendusnogalwatvakerwas^.anbijdegesaneerden, kano.i.niet alseenabsoluutvaststaand gegevenbeschouwdworden.
Met name bijde jongerepotentiële gegadigdenkanopyolging nog eenonzekere zaakzijn,omdat nognietzekerbehoeft tezijnoftezijnertijd
eenzoonzalwillenenkunnenopvolgen.Uiteennog|tietgepubliceerde
L.E.I.-studieisgeblekendatnogveel oudershetopjprijsstellenals
éénvanhunkinderenboerzouworden.Inditonderzoekzijndeouders
ondervraagd.Alshetvraagstukvandeopvolging concreetaandeorde
gesteldmoetwordenzalhetpercentagevandebedrijyen,datwerkelijk
opgevolgd zalworden,waarschijnlijkwatlagerzijnianophet tijdstip
vanhetonderzoekkonwordenvastgesteld.
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Hoedit allesookzij,de conclusie lijkt gewettigd dateen'aantal
vande zogenaamdepotentiëlebedrijven zeker zalworden opgevolgd endat
daaronder ook eenaantalbedrijvenvoorkomt datwatoppervlakte enarbeidsbehoefte"betreft,niet afwijkt.van reedsgesaneerdebedrijven,
m.a.w.ookindetoekomst zullennog tekleine en structureel zwakkebedrijvenworden overgenomen.
Uit degegevensblijktverder dathet percentage opvolgersgroteris
naarmatehetbedrijf groter is,hetgeen teverwachtenwas.Dit geldtvoor
alledrie degeënquêteerdegroepen,zijhet duidelijkvoor depotentiëlen
enonduidelijkervoordegesaneerden ende.afgewezenen.
Neemtmenhetbedrijfstype inbeschouwing, danblijkt datbijdegesaneerden enafgewezenen opdeveehouderijbedrijven hetpercentageopvolgersrelatief hetgrootst is.Voordepotentiëlen blijktdat juist opde
gemengdebedrijven hetgrootste aantal opvolgers aanwezigis,terwijlook
het aantalgevallenwaarinnognietbekend isofer aldannieteenopvolger zalzijnrelatiefhetgrootstis.
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HOOFDSTUKIII
DE GESMEERDEN EU DE AFGEWEZENEN
DE AANVRAAG TOT BEËINDIGING, BELANGSTELLBjG
EN WEERSTANDEN, GEWENSTE WIJZIGINGEN
Aan de g e s a n e e r d e n en afgewezenen z i j n zowel g e l i j k l u i d e n d e a l s v e r k i l l e n d e v r a g e n g e s t e l d . Voor z o v e r ' h e t e e r s t e h e t g e v ^ l i s g e w e e s t , l e e k
;n g e l i j k t i j d i g e "behandeling en weergave van d e z e gegevens z i n v o l t e z i j n ,
iden waarom i n d i t h o o f d s t u k deze h e i d e groepen t e g e l i j l | aan de orde w o r in g e s t e l d , w a a r b i j u i t e r a a r d aan de v e r s c h i l l e n t u s s e n tjfcide g r o e p e n a a n icht z a l worden g e g e v e n . Voor z o v e r de v r a g e n of de p r o b l e m a t i e k v o o r b e i >, g r o e p e n n i e t g e l i j k i s g e w e e s t , wordt d a a r o v e r i n de fcjoofdstukken IV en
apart gerapporteerd.
1. R e d e n e n v a n d e
b e ë i n d i g i n g

a a n v r a g e

t o t
,

t j e d r i j f s -

De p r i m a i r genoemde redenen
I n t a b e l 7 z i j n de r e d e n e n w e e r g e g e v e n , w e l k e d o o r dej o n d e r v r a a g d e n a l s
f r s t e werden genoemd, waarom men z i j n b e d r i j f h e e f t b e ë i n d i g d of w i l ( d e )
[eindigen.
/.

Tabel 7

REDEEN AANVRAAG SAKERl HG
erstge noemde redenen
Aan- ou- bep. j a l g .
uitdr. geen [slechte
tal der- z i e k - j s l e c h - dokbe- [grond
dom te o f j t e ge- ters- staan|
înva-izondadbedr.j
lldl-jheld
!
vies jte
telt |
!kleinI
2 "1"TT~
1
5 I 6 | 7
100 7
1
18 12
17
1
100 11
19
23
3
10
1
100 9
18 17
2
13
1
•E

itegorio

isaneerden
:
gewezenen
itaal%

.

„,

van (aanvraag t o t j j sanering.
s
om
slechte geen • om I *
verka- ophogarf'. „zekerveling, vol- meer >. der
in- [
afwager
intering
koman)
komen
8
5
2

9
28
6
17

^10 f

- 11-•'"•/<

5 '
9
7

5""•'
1
3

! veel het beu love|te-

zijn,

| g e % v/d

| slag zorgen
I
af
i
i v'
willen
I 12
13
\ H
1
• 1
4
6.
6 ...
1
5
3

De kwestie van de ouderdom en gezondheid s p e e l t eenj zeer d u i d e l i j k e
ol b i j de redenen, om t e s a n e r e n . Neemt men de kolommen I2 t/m' 5 samen, dan
peelden algemene of bijzondere gezondheidsredenen b i j ' 4p gesaneerden i n
Sfc van de g e v a l l e n een r o l , b i j de afgewezenen 56/°. Het! v e r s c h i l t u s s e n
eze beide groepen i s opvallend groot en komt met name voor rekening van
e t f e i t , dat de afgewezenen b i j n a tweemaal zo vaak d e f i i l g e m e n e
ezondheidstoestand a l s reden voor de aanvraag opgeven aj.s de gesaneerden.
e t l i g t voor de hand h i e r aan " i n t e r v i e w - e f f e c t " t e denden in d i e z i n ,
a t de ondervraagden bewust of onbewust hebben v e r o n d e r s t e l d dat de i n t e r -
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viewerwellicht nogiets zoukunnendoenaandeafwijzingvandeaanvraag.
Erzijnechterookandereverklaringsmogelijkheden* Indeeersteplaats
kanhetnoemenvangezondheidsredenen bijdegesaneerdenv/atopdeachtergrond zijngeraakt doorhunduidelijkverbeterde positie nuzenietmeer
behoeven tewerken» Veel ziekte-enouderdomsverschijnselenverliezenhun
onmiddelijkebeïnvloedingseffect opdemensenalsmen netzoveel rustkan
houdenalsmenwil.Daarmee gerakendenadelenendelastvandezekwalen
opdeachtergrond, hoewel ineenenkel geval ook juisthet tegendeelkan
gebeurenoInde tweede plaatskandegezondheidstoestand vande afgewezenen
afwijkenvandievandegesaneerden, ondanksveel overeenkomstige kenmerken
vanbeide groepen.Alsmenb„v„ deredenenvanbedrijfsverkleiningbeschouwt,dankan datgebeurd,zijn juist door deslechtegezondheidstoestand.«
llietteminkaneen•dergelijkeonontkoombare verkleining deredenvandeafwijzing zijngeweest.Erzijnduidelijke aanwijzingen gevonden datverkleiningen omgezondheidsredenen hebben plaatsgehad, ookalkan deomvang-hiervanniet exactworden vastgesteld.Ookalishetpercentage (56)bijdeafgewezenen datgezondheidsredenen inclusief ouderdom alsprimaire oorzaakvan
deaanvrage noemtwellicht iets tegeflatteerd, tochmenenwe temoetenbeklemtonen d.atdeoverhetalgemeen slechte gezondheidstoestand vandeoudere,kleine boerennietmoetworden onderschat:eend.erde totdehelftvan
deboeren diebedrijfsbeëindigingaanvraagt heeft eenslechte gezondheid.
Aanwijzingen hiervoor zijn tevindeninhetfeit datvande45afgewezenend.ieuitsluitend omgezondheidsredenen wilden sanerenreeds 24personen (=meerdan50$)hunbedrijf tochbeëindigd hebben, terwijlbovendiennog 12personen (=27$)plannenhebben omdit tedoen.Ditkomterop
neerdat ongeveer 70$van.hendieprimair gezondheidsredenen noemenvoor
deaanvraag,hunbedrijf vrijkorte tijdnadeafwijzing ofbeëindigt of
vanplanis tebeëindigen.Steltmenhiertegenover allendie niet inde
eerste plaats gezondheidsredenen als oorzaakvandeaanvrage noemen,dan
heeftvandezegroepnogmaar187bhetbedrijfbeëindigd tegen53$vande
groepdie omgezondheidsredenen aanvroeg.Overigens ishet percentage van
deafgewezenen datniet primairde gezondheid alsreden totdeaanvraag
heeft opgegeven endat plannenheeft omtebeëindigen eveneensvrijhoog
(38).In feitezijndegenoemde percentages (27en38)vanpersonendie
willenbeëindigenniet onderlingvergelijkbaar.Menzouvandeoorspronkelijke groepeneerst degenenafmoeten trekkendiealbeëindigd hebbenen
daarnahetaantal datplannenheeft omtebeëindigenmoetenbetrekkenop
nogovergeblevenen.Pastmendezeprocedure toe,danheeftvanhendie
primair omgezondheidsredenen bedrijfsbeëindigingaanvroegen endienog
nietbeëindigd hebben 57$plannen omtebeëindigen tegen47/ivanhendàt
alsreden,vandeaanvraagniet primairdegezondheid noemde.
IIadezeuitweiding overdegezondheid alsprimaire redentotaanvragevoor sanering,laat tabel 7nogandereverschillen zien tussengesaneerden enafgewezenen voorwatbetreft deredenen omhetbedrijfte
beëindigen.Eenvanded.uidelijksteverschillen tussenbeide groepen
vindtmen indered.en "geen opvolger".Bijd'egesaneerdenwerd ditin 28%
vande gevallen alsprimaire red.enopgegeventegenslechts 6c/ovandegevallenbijdeafgewezenen.Hetgroteverschil kan tendelewordenverklaarduithet feitdat debedrijven derafgewezenen duidelijkkleiner
waren dandebedrijvenvand.egesaneerden? zowas 37%vandebedrijven
vandeafgewezenen kleinerdan3ha,tegen 19$"bijdegesaneerden.Dij
deafgewezenen speelde zoalsreeds isvermeld, eenslechte gezondheid
eenveel grotererol«
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Eenderde groepvanprimair genoemde redenenheajftbetrekking ophet
bedrijfendeproductieomstandigheden-slechte grond^ slechteverkaveling,
ontwatering,bedrijf teklein,geenbestaanmeer,geai^toekomstmeerzien-.
Bijdegesaneerdenwerdendergelijkeredenoiin l8/£va^degevallengenoemd,
bijdeafgewezenenwashet overeenkomstigepercentage=16,hetgeenongeveer
evenhoog is.Binnendezegehelegroepvan redenen zithetverschil tussen
gesaneerden enafgewezenen inhet feit,dateerstgenanntenvaker alsreden
opgavendat zegeenbestaanmeer zagendande afgewea^men.
Tenslotte isernogeenvierde groep redenendiaimenkan kenschetsen
alsdewens omvandezorgenaf tezijnen omeenvaatenbeter inkomente
hebben.Zowel afgewezenenalsgesaneerdenverschillen(hierinweinigvan
elkaar (resp.16$en 14$).
Alsmenhetbedrijfstypeindebeschouwingvan d<>redenenbetrekt,dan
valtopdatbijdeafgewezenen degezondheid ende ouo).er(iomvooral inde
tuinbouw zeerfrequent deredenenvormdenvan deaanvraagtotbedrijfsbeëindiging.Hetniethebbenvan eenopvolgerwas opda(gemengdebedrijven
demeestgenoemderedenbijdegesaneerden.Ookopda[gesaneerdebedrijven
met tuinbouw offruitteeltnam deze redennogeenbelangrijkeplaatsin.
Afgezienvandezeerfrequentgenoemde gezondheidsredenbijdetuinbouwbedrijvenvandeafgewezenen zijnerquabedrijfstype[geenduidelijkeverschillen indeprimairgenoemde redenenvoorde (aanviaagtot)beëindiging.
Haaroppervlaktederbedrijven zijnergeenkenmerkendeverschillen
indeprimairgenoemde redenen aanwezig,behalvehet ^eitdathetnietde
kleinstebedrijven zijnwaarhetmeestfrequent als redenisgenoemd
"geen opvolger",maardebedrijvenvan5-10ha.Deallerkleinstebedrijven
wordenkennelijknietmeeropgevolgd.Wegensdeklein^aantallenmogenhier
evenwelgeen conclusies aanwordenverbonden.Bijbedrijvenbovende 10ha
werd slechts in 1vande 15gevallendeafwezigheidVfjneenopvolgerals
redenvanaanvraaggenoemd.
b. Deeerste enlatergenoemderedenennaarfrequentie
Veelalhebbendeondervraagdenmeerdere redenenopgegeventermotiveringvanhunaanvraag omsanering (gemiddeld ruim t^ee).Hetbeelddat
reedswerdverkregenwordt ingrote lijnenbevestigd,[zoals tabel 8laat
zien.
Tabel8
FREQUENTIEVERDELING EN RANGORDE VAN DEREDENEN
Categorie en
rangorde

Gesaneerden
Rangorde
Afgewezenen
Rangorde
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Aantal
genoemde
redenen

248
214

geen opvolger

24
1
14
4

De redenen in % en naar rappor
ziekte_
het beu z i j n , meer, beter
bedr. te klein
geen bestaan
gezondheid v/d zorgen af zekerder
j slechte grond
willen
slecht
inkomen
slecht verkaveld

18
2
16
2

17
3
29
1

15
4
9
6

13
5
16
3

ouderdom joverige
î

! redenen

8
6
10
5

4
7
5
•"
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Terwijl"bijdegesaneerdenhet niet-hebbenvaneenopvolgerhet
meestwerd genoemd,wasditbijdeafgewezenendegezondheid.Ditgegeven
levertweinignieuws op.V/elisechter interessant dat thans zowel bijdegesaneerden alsbijdeafgewezenen hetgeen-toekomst-meer-zien,hetteklein-of te-slecht-zijnvanhetbedrijf opde tweede plaatskomenmet16
à 18%vanallegenoemde redenen.Dezeredenenkomenbijd_egesaneerden
vóórdievandeslechte gezondheidoMenkanbijdegesaneerden genoemde
vierde reden-hetbeuzijn,vanhet geploeterafwillen zijn-envijfde
reden-dewens naar eenbeterenzekerder inkomen -heel goed alseen
verlengstuk vandeinde tweede plaats genoemde redenbeschouwen,omdat
zeallemaal het gevolgzijnvanhethardmoetenwerken en toch geen redelijkbestaanwetenteverwerven« Dezefactorzoudaninbijnadehelft
(46%)vanallebeweegredenendie ertoeleiden omeenaanvraag totsaneringintedienen,eenrolspelen.
Bijdeafgewezenenligthet ietsanders;ookdaar speelthet slechte
oftekleine bedrijf eenzeerbelangrijke tweede rol,maar dewens naar
eenhoger enzekerder inkomen speelt eenevenbelangrijke rol5 terwijl de
factordatmenhet zorgenenploeterenbeuisbijdeafgewezenen pasop
dezesde plaatskomt (totaal41%)«
Zeerruwsamengevat spelendus drie complexenvanfactoren debelangrijkste rolbijdeaanvraag omte saneren:ziekte enouderdom, geenopvolgerhebbenend.ewensvooreenredelijkerbestaandan totnutoe.
Devolgorde bijdegesaneerden is;l)eenredelijkerbestaan (46%);
2)ziekte enouderdom (25%)en3)geen opvolger (24%).Bijdoafgewezenen
isdevolgorde eveneens 1)eenredelijker bestaan (41%)5 2)ziekte en
ouderdom (39%)en3)geenopvolger (14%), alleenliggendeaccenten duidelijkanders,omdat ziekte enouderdom endewens naareenredelijkerbestaanbijdeafgewezenen vrijwel evenvaakhetmotief totdeaanvraag
vormen,
Sr isindeze paragraaf enigverschil geconstateerd tussendeprimair genoemde redenendiemeerdirect enmeer concreet de aanleiding
vormen tothetaanvragenvanbedrijfsbeëindiging-ziekte,invaliditeit endeintweede instantie genoemde redenen.Dezelatergenoemdebeweegredenenleggenhetaccent opminderacute problemen.Zijlatenietszien
vandeduidelijkewens omeeneinde gemaakt tezienaanalle zorgenvan
eentekleinbedrijf eneenonzekere toekomst inruil vooreenredelijk
enzekerbestaan.
§2.K e n n i s n e m i n g v a n de b
l i n g en i n i t i a t i e f to
a a r z e l i n g e n b i j d e e»a
r i n g

e e i n d
t e n 0
11 v r a a

i g i n g s r e g
P g e t r e d e n
s a n e
E t o t

a»kennisnemingvande''beëindigingsregeling
Aandegesaneerden endeafgewezenen isgevraagd opv/elkewijzemen
destijds kennisheeft gekregenvandemogelijkheid totbedrijfsbeëindiging.Menkanzeggendatditvoordezebeide groepen opongeveeridentiekewijze heeft plaatsgehad.Suimdehelft (55%)v a n degesaneerden enafgewezenennoemt de pers-dagblad en/ofvakblad-alsdebelangrijkstebron
waaruitmenheeft geput.De tweedebelangrijke informatiebronwordtgevormd,d.oorkennissen encollega's:20à23%vanhenheeftvoorheteerst
demogelijkheid totbedrijfsbeëindigingvernomen.Dederdebronvormende
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standsorganisaties (+8$).Verderwerdennoggenoebdradio ent.v. (3$),
dedistrictsbureauhouder (3%), devoorlichting (3w)enfamilie (3%).
Hetisvanbelangoptemerkendatkennissenpn collega's ietsvaker
genoemdwordendoormensendie geen lidvaneenst^indsorganisatiezijnen
doormensendiegeenvakblad ofgeendagblad lezen).
Bovenstaandevraagisookvoorgelegdaanden|iet-aanvragersvan50
jaarenouder.Hetisopvallend datdepersbijhejrnieteengrotere
plaats inneemtdankennissenencollega'salsbronlvaninformatie (beiden
355°)•Voorhetoverige isookdezegroepdoorprecn.esdezelfdeinformatiekanalenbereikt endanooknoginvrijwel gelijkepate»
b.Het initiatief totdeaanvraag
Hoewel hetinitiatiefinveruit demeeste gevbllenbijdebetrokkenenzelfheeft gelegen,ishetineenaantal gevallen tochiemandanders
geweest diedestoot tothetaanvragenheeftgegeven.Bijde gesaneerden
heeft nl.in.5$vandegevallendedistrictsbureauhouder het initiatief
genomen.Indergelijke gevallenishetded.b.h.gpweest,diedebetrokkenenheeft opgezocht ofaangeradeneenaanvraagt|btbedrijfsbeëindiging
intedienen.Bijdeafgewezenenishetinitiatief;inzelfs 12$vande
gevallenvanded.b.h.uitgegaan,terwijl voor4$t^andegevallenniet
duidelijkwasôfdeboerôfded.b.h.deeerste statopenhadgedaan.
Opvallend isookdat onderdeafgewezenen ongeveer evenveel personen
voorkomenvoorwiedeafwijzingvolkomenonverwachtisgekomen,alspersonendiereedsvantevorenwistendatereenredstijkekanswasdathun
aanvrage zouwordenafgewezen (resp.41$en 42%). Voor15$vandeafgewezenenkwam deafwijzing tamelijkonverwachts,terwijl 2$zichnietgerealiseerdheeftofzealdannietveelkans zoulopeç,omtewordenafgewezen.
c.Debijdeaanvrage opgetredenaarzelingen
!
Indeeersteplaatskanwordenvastgesteld da^erbijde gesaneerden
duidelijkmeeraarzelingen zijnopgetredenbijdefanvraagdanbijdeafgewezenennl.inresp.50$en29$dergevallen.Mei.zalvoorditgrote
verschil deverklaringmoetenzoekenindeverschillendemotiveringenvoor
deaanvraagvanbeide groepen.Hetniet-optredenvfnaarzelingenstaat
duidelijkinverbandmethetalsprimaire redenvaàdeaanvraagnoemenvan
ziekte, ouderdom endoktersadvies.Zogafdehelft[vandeafgewezenen,die
geen aarzelingenhebbengehad,als redenvandeaaàvraagde slechtegez'ondheid op.Bijdegesaneerdenwashetovereenkomstigedeelruimeenderde.
Degevondenrelatiebenadrukt opnieuwhetfeitdatveel afgewezenen
minofmeergenoodzaaktwarenomhunbedrijf tebeëindigen,hetzijviasanering,hetzijdoorverkopenofverpachten,omdat^ehetlichamelijkniet
meervolkondenhoudenboerteblijven.Ookondercjßgesaneerdendeden
dezegevallenzichvoor,dochmindervaak.Andere *edenenwaarom geenaarzelingen optradenwareno.m.datmen tochgeenopvolgerhad (12$), datmen
hetbeuwasenvandezorgenafwildezijn (15$)> 4 a t ^etbedrijfteklein
ofteslechtwasengeenbestaanmeerbood (18$)ofdatmen insanering
alleenmaarvoordelen zag(7$).
Deleeftijd speeltbijhetaldannietoptredenvanaarzelingen geen
rolsinalleleeftijdsklassenaarzelendeafgewezenenminderdande gesaneerden.
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Het met h a r t en z i e l "boer z i j n , het g e h e c h t ' z i j n aan het boerenvak
en het boerenbedrijf (zowel b i j gesaneerden a l s bij afgewezenen) vormden.,
de b e l a n g r i j k s t e redenen van de aarzelingen om t e beëindigen (40$). Een
tweede b e l a n g r i j k e reden voor aarzelingen was gelegen in de gehechtheid •
aan do grond en aan de plek, d i e v e e l a l a l meerdere geslachten van vader
op- zoon in handen-van dezelfde familie z i j n geweest. Gemiddeld werd d i t
in 16/0 van de gevallen a l s de reden, waarom men had geaarzeld sanering
aan te vragen, genoemd. Andere a a r z e l i n g e n werden veroorzaakt doordat men
bang was z i j n v r i j h e i d t e v e r l i e z e n (8p) of omdat men de u i t k e r i n g e n
aanvankelijk te laag vond (6$) of omdat men zich nog wat te jong of nog
gezond voelde (3$) of omdat men vreesde dat de grond n i e t genoeg zou opbrengen (yfo) »
De aangevoerde redenen z i j n voor de gesaneerden vrijwel dezelfde g e weest a l s voor de afgewezenen en komen voornamelijk neer op gehechtheid
en h e t h o e r - z i j n en aan de grond en het f a m i l i e b e z i t .
§3. A d v i e s b i j
en
r e a c t i e s
op
t o t
b e d r i j f s b e ë i n d i g i n g

a a n v r a a g

Hetligtvoor dehanddatveelbedrijfshoofdenhijeenzoingrijpendebeslissing alshetbeëindigenvanhetbedrijfhetnodige overlegplegen enreactieskrijgen ophunplannen totsanering.Teneinde eenindruk
tekrijgenwelke categorieënpersonenhet zijndiebijdezebeslissingen
betrokkenworden endoorhunreactiesinvloeduitkunnen oefenenisnagegaanof eroverlegheeftplaatsgehad enmetwie enwat deaardvande
reacties isgeweestvanuitdenaaste omgevingvandebetrokken aanvragers.
a.Overlegenadvies
Tabel 9laat zienwie inhet overleg enadviesbetrokkenwerdenen
inwelke frequentie.Opvallend isdat erhijdegesaneerden en afgewezenen
maarheelweinigverschil optreedt inde categorieënvanpersonen die adviesgaven.Het enigeverschil is,datdevoorlichtingsmensen hijdegesaneerden watvaker inhetoverlegbetrokken zijngeweestdanhijdeafgewezenen.
Tabel9
OVERLEGENADVIESBIJ DEAANVRAAGTOT SANERINGIN
Categorie

Gesaneerden
Afgewezenen
Totaal
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Aantal
sane—
ringsaanvr.

Geen
overleg
gepleegd

100
100
200

15

Onbekend

41

1
17

Dat heeftgesprokenmet
voor— colle- familie
lich- ga's
tingsmensen

d.b.h.

-

44
43

24
16
20

11
8
10

3
3
3

ovorigo

totaa
inah
solut
aant.

6
8
7

111
95
206
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Dedistrictsbureauhouder isdepersoondiehetèeestveelvuldig om
adviesgevraagd wordt,hetgeen inverband met zijn tfakbijde aanvraagprocedurebegrijpelijk is.Nietteminishet inditverbandvanbelang te
vermelden dathijondanks zijn officiële functie,zeofvaak ookvertrouwensman isvande.boeren inzijndistrict« Ookingaàprekkenmetded.b.h.'s
bijdevoorbereidingvan de enquête isveelvuldig gopleken dat zij een zeer
nuttige schakelvormen tussenhetbeleid endemensa«,opwie hetbeleid is
gericht.Een tweedeaspect isdatde functievande-Voorlichtingsdiensten
bijde advisering even sterk isalsdievan de.overife categorieënvan
personen samen.De conclusiehieruitkan derhalve zijn,dat inelkgeval
ongeveer tweevan dedrieboeren» die saneringhebb^iaangevraagd, deskundig advieshebbeningewonnen engekregen.
Het isin zekere zinmerkwaardigdatgemiddeld hog \~jiovandeaanvragershierover metniemand heeftgepraat enniemani.om adviesheeftgevraagd, ookalzalhethierwellicht inhoofdzaak gaanommensen die zonderenige aarzelingvoor zichzelfreedsbeslisthebbendat zehetbedrijf
willenbeëindigen.
Hoewel collega's in talvan gevallen zeerbelangrijke contactenvoor
deboeren zijn,hebben zebij deadvisering tocheenfvrijgeringe rolgespeeld.Het zalnogblijkendat zijnietteminwelvakerhunmening over
de aanvraag tekennenhebbengegeven.Datmenaan collega'sweinig advies
heeftgevraagd kan.alsredenhebbendatmenbang is-fooreennegatieve
reactie, ofomdatmen elkaarte goedkent,of omdatfaenniet graagwil
toegevendathetbedrijfniet zo goedgaat.
Overde aardvan deverkregen adviezenkunnen wfekort zijns gemiddeldwarendeze in88$vande gevallenpositief en aanmoedigendm.b.t.
sanering.Slechts 2$raadde sanering afterwijl 10$pfeen neutraal
standpunt innam ofzowelvooralsnadelen inhet.liefetstelde.
b.Reactiesuit denaaste omgeving
'
De gesaneerdenhebben in98$vande gevallen reactiesgehad ophun
aanvraag totsanering tegendeafgewezenen in79$va|ide gevallen.Waarschijnlijkkan ditverschil inverband gebrachtwordfenmetdehoudingvan
de afgewezenen zelf.Wehebben nl* geziendat ongevepr40$van deafgewezenen eenredelijke kans opafwijzing aanwezig achats.Voor zovermen
danpachterwas,zalmenveelalweinig ruchtbaarheidjaan de aanvraaghebbengegeven omniet gedwongen teworden alvan tevorendeverpachter in
telichten,datmendepacht zouwillenbeëindigen.|tenachtte de kans
nietuitgesloten dat degoedeverhoudingen eronderpoudenkunnen lijden
endat deverpachter mogelijkerwijs albijvoorbaatfcouzeggennietmee
te zullenwerken.Alsde aanvraag laterwerd afgewegbnwashetbeterdat
deverpachter dan ooknietwist,datdepachter saneringhad aangevraagd.
In degesprekken metdebetrokkenen zijnoverwegingep.vandeze aard meer
daneens gehoord.
'>
De reacties opde aanvraag zijnvan allerlei zijjdegekomen.Inde
eerste plaatsmaakten de ondervraagden meldingvan u i t g e s p r o k e n
reactiesuithet eigengezin? inongeveer 60$van alle gevallenhaddenvrouw
en/ofkinderen ofhuisgenoten eenduidelijk standpunt t.o.v,de sanering
ingenomen.Innegenvande tiengevallen stonden ioao' huisgenoten positief tegenoverde aanvraag.Bijde gesaneerden stondpn in9$vandegevallenvrouw en/ofkinderen negatief tegenoverbeëindiging.Bijde afgewezenenwasditpercentage geringer (3 ) ,maardaar*warenweerwat meer
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afwachtende enneutrale reacties (6/1-),
¥atde frequenties derreactiesbetreft;,,moeten inde tweedeplaats
denaaste"burenen"buurtgenotengenoemdworden,die"bijdegesaneerden in
21/0van degevallen commentaargaven opde aanvraag tot sanering.Bijde
afgewezenen reageerdende"burenofbuurtgenoten slechts in &fovandegevallen.Vanaldezereactieswasruimdehelftpositief terwijleenderde
negatiefwas.De overigenwarenneutraal enafwachtend.
Verdere reactieskwamen inenkelegevallennogvan overige familieleden ofvankennissen.
Overhet algemeen ishet "klimaat"waarinmenverkeert alsaanvrager
vrijpositiefengunstigvoorhetbeëindigenvanhetbedrijfviasanering» voor zovermen aanneemtdat'zijdienietreageren of commentaar
gevengeenoverwegendebezwaren tegenbedrijfsbeëindigingvia sanering
hebben.Inveruithetmerendeelvandegevallenkomtmen als aanvrager
niet onder socialedruk testaanvan eigengezinsleden, collega-boeren
ofoverige familieleden omniet tesaneren.Eenbelangrijkpunthierbij
isock ofhetbeëindigen eveneensdoordeomgeving alsurgentwordtaangevoeld,hetgeenvaakhetgevalis.
Vanuitdebuurtiserkennelijkweleenssprakevanenige tegendruk
enman zoukunnenverwachten •-nader onderzoek zoudate,anhet lichtkunnenbrengen--dat.dezehetsterkst iswaarde samenlevingnog sterkagrarisch isenwaarnog iets tevinden isvaneen zekere geslotenheid.Als
iemand al aarzelt om aantevragen,kan juistinditsoortgebiedende
tegendrukeenrolgaanspelenom tochmaarniet tebeëindigen.Hetis
niet onmogelijkdatvooreenkleindeelhet achterblijvenvan deaanvrageninde oostelijke zandgebieden hierinzijnoorzaakvindt.
c.Demotiveringen achterhetpositief ofnegatief reageren
Voor zoverhet omdepositieve reacties gaatdie debetrokkenen aanmoedigden om eenaanvraag totbeëindiging in tedienen,wasvolgensde
ondervraagden eenderde deelingegevendoor "hetnoodsprongkarakter"vandebeëindiging? men zagdat ergeenandere oplossingmeerwas,doorgaan
was onmogelijk.
Tabel10
MOTIVERINGENVAIDEREACTIESUITDSOMGEVINGVOLGEUSDEONDERVRAAGDEN
Positieve reacties

Geenidee,onbekend
Ze zagendathetniet anders
kon
Zevondenhet eengoedeoplossing
Zozou tenminste eenbescheidenbestaansinkomenverzekerd
zijn
Menvond datwij gelijkhadden
inonsgeval
Overige reacties
Totaal

333

Aan- In
tal #
personen

4
71
73
15
40
11
221

Negatieve reacties

2 Geen idee,onbekend

Aan- Ir
tal #
personen
2

32 Zewarenjaloers enkonden
het-,niethebben
Men
vindthet opkostenvan
33
degemeenschap leven
Het isvernederend
.7 Jehebtnietsmeer tedoen
Uit sentimentele overwe18 gingen
r Overige reacties
)
100

10

c

2
0

3
o

17
47

.
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Een anderderdedeelvondhetvoorde"betrokkeneneenmooieoplossing,terwijlnog eens 25%(7+18)debetrokkenen gelijkgavendatze
aanvroegen temeerdaardanookbestaansinkomenszekerheidverkregenwerd.
Demotiveringen voorpositieve reacties zijnindi1jgevalnietzoerg
interessantevenminalszedatzijnvoordenegatiew reacties,omdatze
nietrechtstreeks opgetekend zijnuitdemondvanhejaadiepositiefof
negatief reageerden,.
.
;
Denegatieve reactieszijngeringinaantal.Zeilatengeenduidelijk
patroon zien.Zoblijktb.v.degedachte datmenbedrijfsbeëindigingvia
saneringverraad aandeboerenstand zouvinden ernietuit.Welziteriets
invangevoelsmatigebezwaren-verliesvanhetboeaj-zijn,gebondenheid
engehechtheid aande grond,aanhetbedrijf-enerefcLjdsenvanbezwaren
datdegemeenschap moetbetalen of.datmendaarvanti|oetlevenanderzijds.

§ 4 .D e v e r w a c h t e
b e l a n g
drij f s b e ë i n d i g i n g

t e 1 1 i 'n g

b e-

v o o r

a. Het kennen van p o t e n t i ë l e candidaten voor sanerinjg
In t a b e l 11 i s weergegeven in hoeverre men-meenft dat e r in de omgeving boeren z i j n , ' d i e voor b e d r i j f s b e ë i n d i g i n g i n aanmerking komen.
Tabel 11
HETKEINENVANPOTENTIËLECANDIDATENVOOR^ANEBING
Geënquêteerden Aantalbedrijfshoofdendatboerenofjtuinderskentdie
zoudenkeimen
niet
bekend
ja
geen
totaal
neen
3
antwoord
weet hetniet
43
8
Gesaneerden
100
49
2
38
42
18
Afgewezenen
100
Totaal

200

26

91

81

Gemiddeld durft 13%erniet over teoordelen of!erinhunomgeving
boerenoftuinders zijndievoorbedrijfsbeëindiging)inaanmerkingkomens
menzegtditniet teweten.Ongeveer 45%meentdatefcrinderdaadboeren
zijndienogvoor sanering inaanmerking komen,terwfijlgemiddeld 41%
meent datditniethetgeval is.Eenbelangwekkend'etepectvan deze cijfersis,datheteenindicatievormt m.b.t.hetoordeeloverde algemene
situatievandelandbouw inde omgeving..Inz'ngeheplbezien'moetmen••
tochconcluderen datnogeenvrij grootdeeli;^an.,.deï,(ondervraagdendeze
algemenesituatie nognietzoongunstigbeoortleeït,^aoewelzevoorzich
zelfdesituatieniet zogunstigachten--dat,zedoor!willengaanmethet
bedrijf.Anderzijds iserookeenvrijgrote groepdflewelvanmeningis
dathet ernietzogoedvoorstaat.
. . - . ' •
Laatmenhen,diezeggenhetniet tewetenofexinhun omgeving
bedrijfshoofdenzijndievoor saneringinaanmerking komenbuitenbeschouwing (25%inde tuinbouwgebieden,+.9%indeoverigegebieden)dan
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"blijktdat deoverigenvakerwel dannietmensenkennen dievoor sanering
inaanmerkingkomen (45";^tegen41%).Metname isdithetduidelijkst in
de tuinbouwgebieden enbijhendieveel tuinbouw offruitteelt hebben
(42%togen31%)«Inde zee-enrivierkleigebiedenzegt'menrelatief gezien
hetmeest frequenx datmengeenmensenkentdievoor saneringinaanmerkingkomen (33%wel,57/>geen).Indezandgebieden zijndeverschillen
minder groots 50%kentwelmensen dievoorbedrijfsbeëindiginginaanmerkingkomen,,41%kent zulkemensenniet,Indeweidegebiedenligtdezeverhouding ookvrijwelzo.
b.Debelangstellingvoor sanering inde toekomst
Hoewel ooktenaanzienvandozevraagdeinterpretatie moeilijkis
-wat isveel ofweinigbelangstelling precies?-magmende antwoorden
opdozevraag tochalsminofmoer representatief zienvoerdatdeelvun
dokleinere boerenentuinders die zelfpositief staan tegenoversanering„
Hieruitmagnietacontrariowordenafgeleid datdemeningderniet-ondervraagdennegatief istegenoverbedrijfsbeëindigingvia sanering» Hierover
isnlo nietsbekend,Wewetenslechts dat deondervraagden -gesaneerden
en"afgewezenen-zelf oenaanvraag totbedrijfsbeëindiginghebbeningediend endusnietafwijzend staan tegenoversanering.
Alswede""'gaanmening'1antwoordenbuitenbeschouwinglaten (12%bij
degesaneerden, 25%bijdeafgewezenen)meent gemiddeld 56%vandeondervraagdendaterveelbelangstelling voorsaneringverwachtmag (blij/en)
worden; 22%denktdat erniet zoveelbelangstelling (meer)zal zijn,terwijl eveneens 22%verwacht datdebelangstelling zondermeer geringzal
zijn.
Ooktenaanzienvandit puntlopen demeningen dusnogaluiteen:een
groot deelverwacht veelbelangstelling, eenkleiner,maarbeslistniet
gering deelverwachtniet zoveel ofslechtsweinigbelangstelling.Menzal
bijdezeuitsprakenwellicht rekeningmoetenhoudenmet hetaantalboeren
en/of tuinders indiebetreffende omgevingdatreedszijnbedrijfbeëindigdheeft enhetgrotere ofgeringere potentieel aanbedrijfsnoofdendat
noginaanmerkingkomtvoorbedrijfsbeëindiging.Slechtsverder onderzoek
zouhieroveruitsluitsel kunnengeven.
Omditalgemene beeldwat nader toe tospitsen isgekekenraarhetstandpuntvandegesaneerden endoafgewezenen indeverschillendegebieden.Hieruitbleekheel duidelijkdatgeënquêteerden indetuinbouwgobledenenbedrijfshoofdenvanbodrijvenmetveel tuinbouw offruitteelt
oenveel groterebelangstellingvoor saneringverwachten dandogeënquêteerdeninboV.dezandgebieden, dit ondankshot feitdat degeënquêteerdepersenen indetuinbouwgebieden relatief ookhetmeest frequentzoggen,
dat ze ergeenidee overhebbenoferveel ofweinigbelangstellingvoor
saneringvervachtmoetworden,Inde tuinbouwgebieden zettendomeningen
zichdusvast intwee richtingen;•ófmen spreekt ergeenoordeel overuit
ofr:enverwacht erveelbelangstellingvoor sanering.Inde zandgebieden
daarentegen is45%vendegesaneerden enafgewezenenvanmeningdater
niet zoveel ofzelfsweinigbelangstellingvoor saneringverwachtmoot
worden:erzijnmeermensendievrijweinigdandieveel belangstelling
verwachten.Hetzelfde geldtvoordozee-enrivierkleigebieden envoor
deweidestreken.
Jlenduidelijke aanwijzingwaarommenbijdeondervraagde tuinders
meerbelangstelling verwacht ism o t zondermeeruit,deredenendiemen
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daarvoor noemt afteleiden.Welword* doordetuinders alsreden voor
veel "belangstelling, "belangrijk vakerdandoordeo\|erige ondervraagden,
genoemd; deongunstige landbouwsituatie,hetniet helbbenvaneenopvolger
enhetvan-de-kopzorgen-af-willen-zijn.Ditkanworden uitgelegdals een
enigszins kritischer instelling tenaanzienvandebestaansmogelijkheden
vandekleine tuinbouwbedrijven.
Tabel 12
VERWACHTE BELANGSTELLING VOOR SANERING NAAR GEBIEDENIN%
Aantal
bedrijfshoofdeh

Gebieden

Tuinbouwgebieden+ tumo.-oi 1 rruitteeltbedrijven
Zee-+ rivierklei-+weidestreken
Zandgebieden

Bedrijpshoofdendie belangstelling verwachten v.sanering
weethpt nietveelIniet
weigeenijdee
Izonig
veel

52
481)
100
200

Totaal

2?:
Hl
15
;-

63
37
40

2
25
22

8
21
23

181

46

1i

Té'

1)Wegens de geringe aantallen samengevoegd«
c. Redenen voor het al dan niet verwachten van belangstelling voor
sanering
1. In de eerste plaats kan worden opgemerkt dationder de geënquêteerden die in hun omgeving mensen kennen die voor sanering in aanmerking komen, relatief veel vaker mensen voorkomen metïvervolgonderwijs
dan mensen met uitsluitend lager onderwijs.Zien eer|;sgenoemde mensen
door hunmeerdere onderwijs de problemen van het kleine bedrijf duidelijker dan de mensenmet uitsluitend lager onderwijs? In het onderstaande
overzicht zijn de redenen weergegeven die volgens onflervraagden ertoe
leiden dat voor bedrijfsbeëindiging in aanmerking kokende personen geen
aanvraag daartoe indienen.
Tabel 13
REDENEN VOOR HET NIETVERWACHTEN VAN BELANGSTELLING
VOOR BEDRIJFSBEËINDIGING

«+-

f
1.Ze zijn gehecht aan het boerenbedrijf.
2. Ze willen hun bezit niet verkopen; ze zijn trots op wat ze
hebben.
3. De uitkeringen vinden ze te
laag.
4. Men wil vrij blijven; je bent
jevrijheid kwijt en men mag
niets meer.
5. Er zijn nog opvolgers.
6. Grond en opstanden zijn slecht
te verkopen.
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7. Ze zijn niai;met de regeling op
de hoogte.!
8. Ze voelen 3ich nog te jong/goed
om op te houden.
16 9. Toestemming van verpachter
moeilijk ta krijgen.
10 10.Geen idee operde redenen van
niet-aanvra,j?en.
11.Overige redenen
8
6
20

6

Totaal

*
3
3
2
13
13

100

32

.Globaalkanmen.eenonderscheidmaken tussenemotionele enzakelijke
redenenvoorhetniet-aanvragen vansanering.De redenen 1.gehechtheid,
2- trots opbeziten4.vrijheid,zijnredenendie indegevoelssfeerliggenendievolgens deondervraagden in42%vandegevallen eenrolspelen.
Doredenen3.deuitkeringenlaag- 5°opvolgers" 6. slechtverkoopbaar;..
8.nog te jong;9» geen toestemming,liggenduidelijk inhet zakelijke
vlakt'dezemaken 27>»uitvande opgesomde redenen.Verderheeft 13% geen
mening over doredenen vanniet-aanvragen, 26/Sgeeft andere redenen ops
waaronder hetniet-op-de-hoogto zijnmet dere.geling(3%)°
Opmerkelijk is,,datmennietmeent datd-eredenen omnietaante
vragenliggeninlietzich-emoiioneel-kerentegen sanering enhetduidelijkeafwijzenvanhethelebeleid.Veeleerishetzodatderedenentot
hetniet-aanvragenvan-sanering gezochtmoetenwordenineensterke emotionele'bindingaanhetbedrijf.,aanhetboerenleven.M.a.w.de oorzaken
vanhet niet-aanvragen liggenindeverhinderingen binnen depersoonzelf.
2, Aande'ondervraagden die indenaaste toekomstveelbelangstelling
voorbedrijfsbeëindigingvervrachtenisgevraagdwaarom zeditdachten.
Vrijalgemeen ismenvanmeningdat ôfdeongunstige situatie ophetbedrijf (+40%)ofdeslechte situatie indelandbouwinhet algemeen
(+10/''o)deredenzalvormenvoordegrotebelangstelling voorsanering.
Een tweedeniet onbelangrijkeredenisvolgens de ondervraagden datdo
uitkeringen aantrekkelijkzijnbijdesanering (+ 20%); ooknet-zonder-opvolger-zijnvormt eenredenwaarom inde toekomstveel belangstelling
voor saneringvervrachtkanworden (+15/")°Reedshierkanwordenvermeld.,
datmetnamedepotentiëlendezeredennogalrelevant achten (+ 30%).
Do overige redenenzijnuiteenlopend,vanaard.
'3. Hiernaastkanmendannogdemeningv/eergevenvanhendie inde
toekomst niet zoveel ofslechtsweinigbelangstellingvoorbedrijfsbeëindiging'verwachten.Devoornaamste redendiedeze categorie ondervraagden daarvoornoemt ishet feit, dat eral-eenzekerea.fromingheeft
plaatsgehad; omdat degenendieabsoluut nietsandersmeerkondenhetbedrijfalhebbonbeëindigd (ruim 40%). Ongeveer 14%meent datdebelangstelling geringzal zijn omdat deuitkeringen telaag zijn, ofomdat-veel
bedrijvennogeenopvolgerhebben (7%) 5 ofomdat deregelingnietgoed
toepasbaar isoptuinders (6%),ofomdatvelekleine bedrijvennietaan
devoorwaardenkunnenvoldoen (6%)„Andere redenendie eenenkelekeer
genoemdwordenv/arendatmendetijdonteonzekeracht (werkloosheid)„
ofdatmen tegehecht isaanhetboerenbedrijf, ofdat ergeenkleine
bedrijven indeomgevingzijn.
Veel duidelijkheid ishieruit niet teverkrijgen.De enige reden
dienogal eensgenoemd isvoorde toverwachten geringe belangstelling
voorbeëindiging isdat demeesturgente gevallenhunbed.rijvenalbeëindigd,hebbenvia sanering.Fet name deafgewezenen noemen deze reden
bijzondervaak(51%)«
Samengevatkomthet eropneer,dat ietsminder dandehelftvande
ondervraagdenbedrijfs-ioofdcnmeent tekennendievoor saneringinaanmerkingkernen,,cat-eveneens ietsminder dandehelft indetoekomstveel
belangstelling voor saneringverwacht^ met name vanwege deongunstigesituatie opdekleine bedrijvenoNiettemin ook35%vail de-ondervraagden
meent datergeringebelangstellingverwachtmoetworden,waarbij.danals
voornaamste redenwordt aangevoerd datdomeesturgente gevallenalgesaneerd zijn.Datvoorbedrijfsbeëindiginginaanmerkingkomende personen
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tochdaartoe geen aanvrageindienen? zouvoorongeveer40%liggenin
emotionele"bindingenaanhetboerenlevenenboerenbestaanenvoorruim
25%aanzakelijkebezwaren tegenbedrijfsbeëindigingfvia sanering.
§ 5•De u i t k e r i n g e n ? e e n v o l d o e i i d e
tot b e d r i j f s b e ë i n d i g i n g ?

p r i k k e l
l

Intabel 14iseenoverzicht gegevenvandemeningenvandegesaneerdenenafgewezenen overdevraagofdeuitkeringen g^en,eenmatige ofeen
sterke stimulansvormen totsanering.
Tabel 14
MENINGENOVERHETALDANNIETSTIMULERENDE^ARAKTER
VANDEUITKERINGEN
Categorie

Gesaneerden
Afgewezenen
Totaal

Aantal
bedr.hoofden
100
100

200

Aantal enperc.bedrijfshoofd^ndiedeuitkeringen
prikkel totsaneringachten
sterke matige !geen ]geenijgeen
prikkel prikkellprikkel[meningjantwoord

57
58
5'S

23
16

12
8

19

10

6

2

5. .....

.4
•

'

.

Globaal gezieniserweinigverschil inmeningtfgemiddeldmeenteen
duidelijkemeerderheid datdeuitkeringeneensterkenprikkel totbedrijfsbeëindigingvormen.Gesaneerden vindendeuitkeringchvakergeenof
slechts eenmatige prikkel dandeafgewezenen,dieEp-chwatminderduidelijkuitspreken dandegesaneerden.
Deredenwaarommendeuitkeringeneen sterke pfrikkelachtisbijde
gesaneerdenvoormeerdandehelft gelegeninhetfejit,datmendeuitkeringenhoogacht.Verderwordt ineennietonbelangifijkaantal gevallen
aangevoerd dateruitdeboerderijnietveel tehalejnvalt,zodatdeuitkeringenmeeropleveren (28%)ofomdatmengeenandejrekeusheeft (3$)of
ookomdatmennaastdezeuitkeringennogaanvullendjinkomenmagverwerven
(10%). Somswordtgeenredengegeven (12%).
Deafgewezenennoemeneveneens dehoogtevande(uitkeringenzelfeen
sterke prikkelvoorsanering (53%).Opgroteafstancjdaarachterwordtdan
noggenoemd,datmenaanvullend inkomenmagverwerven (12%), datmendan
eenvast.inkomenkrijgt (12%), datf. 1200,— boven •de A.O.W.aantrekkelijkis (10%), datmennietmeerbehoeft tewerken^ntocheeninkomen
heeft (10%).Inenkele gevallenwordtdannoggesteld datmenmetdoorboerenminderverdient,ofdatmenhetanderstochliietvolkanhouden.
Samenvattend kanmenduswel zeggen,datdehoogtederuitkeringen
volgensmeerdandehelftderondervraagdenaantrekkelijkgenoegisomte
gaansaneren.I
Deredenenwaarommen deuitkeringen slechtseétimatige stimulans
totbedrijfsbeëindiging vindt-deaantallen zijnhierzeergering-is
vooral datmen gedwongenisernogwatbijteverdiinen, omdatmener
nietvankanleven,metnamenietwanneermennogntf-arnet50jaaris.
Degenendieindeuitkeringen geenprikkel totfsaneringzien,voerenaandatmenvandeuitkeringennietrondkankofcenofdatmente
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zeeraanhet"bedrijfenaandegrond gehecht is,omdeuitkeringen een
prikkel tot"bedrijfsloeëindigingte.achten.
Opvallend isvoorts nog,datderedenwaarommen zelf eenaanvraag
totbedrijfsheëindigingheeft ingediend vrijwel geenverband vertoontmet
demening overhet feit ofdeuitkeringen eensterke,matige ofinhetgeheel geen prikkel vormen totsanering.Slechts zij,die omredenenvanouderdom saneringaanvroegen,menen sterker danzij,die omandere redenen
wilden saneren,datdeuitkeringen eensterke prikkel vormen» Ondereerstgenoemdenwas erniemand,dievanmeningv/as,datdeuitkeringen inhet
geheel geen stimulans vormden omte saneren.Inverbandmet §4kanhier
nadervermeldv/ordendatvandeondervraagdenwelkemenendatdeuitkeringengeenofslechts eenmatige prikkel totsaneringvormen,eenderde
deelmeent daterinde toekomstveelbelangstellingvoor saneringiste
,a-cdezebelangstelling gering
verwacnxen eenkwartvanhenisvanmeningda'
zalzijn.
§ 6»Gew enste w ij z i
g i n g s r e g e l i n g

g i n g e n

in de

b e ë i n d i

a.Veranderenofnietveranderen?
Een"belangrijkpunt inhetkadervanhet saneringsbeleid isdevraag
inhoeverre debetrokkenenvanmening zijndatderegelingmin ofmeer
voldoet ofwijzigingbehoeft.Tabel 15geefthieroveruitsluitsel.
Tabel15
MENING OVEBWIJZIGINGVANDEBEËINLIGINGSREGELING
Categorie

Gesaneerden
Afgewezenen
Totaal

Aant. bedi •hoofden daxvindt datde beëindigingsvoorwaarden. ....of geen mening of geen antwoord
geeft/heeft
totaal
geen
geen
z omoeten moeten
antwoord
mening
blijven veranderen
100
100
200

54

42

26
00

54
96

4
15
19

5
5
10

Er tredenduidelijkemeningsverschillen optussende gesaneerden
endeafgewezenen.Be gesaneerdenhebben deduidelijkste mening over
deze zaak:meer dandehelftmeent datderegeling zomoet blijvenals
zeis.Menkanhierbijaantekenen datzijoverhetalgemeenhetmeeste
belanghebbenbijhetbehoudvandebestaande toestand.Naarhunmening
zouwijziging immers ookhunpositie zwakkerkunnenmaken;,zcdatmenbeterkanhoudenwatmenheeft.We zullen straksnogzienomwelke redenen
eenniet onaanzienlijkpercentagevanhen tochwijzigingenwenst.
Bijdeafgewezenen zienwehet omgekeerdesdaarwilmeer dande
helft (54?î>)wijziging, terwijl slechts eenvierdedeelvanmening isdat
de toestand zomoetblijven.Zijhebbenhetmeeste belangbijverandering
met namevandevoorwaarden, omdat zehebbenwillenbeëindigen,maardit
omeenofandereredenniethebben gekund.Eenvijfde deelvanhenheeft
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ôf geen mening ôf geeft geen antwoord op de vraag na^r eventuele noodzakelijke wijzigingen. Dit in tegenstelling tot de gèsaneerden waar
slechts jfo geenmening had of geen antwoord gaf. <
"b.Aard van de gewenste veranderingen
Bij een zo gecompliceerde zaak als bedrijfsbeëindiging, waarbij tal
van aspecten bekeken moeten worden en waarbij de omstandigheden van geval tot geval wat anders liggen, magmen niet verwachten dat er duidelijk
uniform gedacht wordt over gewenste wijzigingen.
Ten einde aan alle voorgestelde wijzigingen recht te laten wedervaren is in devolgende tabel een frequentieverdeling gegeven. Daarbij
blijkt dat 42% van de gesaneerden 59 x eenwijziging)heeft voorgesteld,
terwijl 5.4$van de afgewezenen 79 x een verandering Menselijk achtten.
Tabel 16
DOOR GESANEERDEN ÈNAFGEWEZENEN GEWENSTE VERANDERINGEN
IN DE BEËINDIGINGSREGELINGEN
Gewenste wijzigingen door de'ondervraagden

De persoonlijke omstandigheden meer in aanmerking nepen
Verhoging van de inkomensgrens van f. 8000,-—
|
Verlaging van de inkomensgrens van f. 2 5 O O , —
Opheffing of verandering van de verkleiningsclausule!
Hetmogen verkopen aan iedere koper
Dat je helemaal niets meer mag houden van jebedrijf]
Verlaging van de 50% clausule m.b.t. inkomen uit detl.b.
Verandering van de 50% bestemmingsclausule
Dat de gebouwen aan de agrar.bestemming onttrokken,
moet worden
Dat de uitkeringen periodiek oplopen en voor iederee^i
op dezelfde leeftijd hetzelfde zijn
Verpachten i.'p.v.verkopen zoumogelijk moeten zijn
Dat je verplicht bent r.v.k.-gebieden aan S.B.L. te
verkopen
Hét duurt allemaal te lang, uitkering blijft te langjuit
Verandering of opheffing clausule2ononderbroken ondernemersschap
;
Pachter moet niet afhankelijk zijn van toestemming"^an
verpachter
Overige wijzigingen
.,
Geen antwoord
!•
Totaal
ik
Totaal aantal personen dat wijzigingen wenst
Totaal aantal gewenste wijzigingen
1
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In percentages
gesa-lafge- geneer-jweze- saneerden inen
den +
afgewezenen
13
23
12
17
5 .
4
13
9
6
4
9
6
7
9
16
4
10
2
4.
3
—
2
3
11
5

1
2

7
3

5
4

1
3

3
3

4.
16

4
4
1
100

4
10
1
100

15

!-»

100....
42
59
•

W"
79

9*5""
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Uit detabel"blijktdater.zeerveelverschillende wijzigingenwordenvoorgesteld enookdat gesaneerdenandereveranderingen wensendan
afgewezenen» Desituatie waarinmenverkeert speelt eenheel duidelijke
roloZo zeggendegesaneerden geen enkelemaal datmeermet depersoonlijke omstandigheden'rekeninggehouden zoumoetenworden.Zijhebbenimmershet"bedrijfreeds"beëindigd,dusdezekwestie speeltvoorhengeen
rolmeer integenstellingtot'deafgewezenen,waar 23%vanalle gewenste
wijzigingen"betrekkinghebben opdeze persoonlijke omstandigheden.
Belangrijk voor-degesaneerdenis,juist omdatzena beëindiging
ditpasgoed gaanvoelen,dat zehelemaal geenboermeerkunnen zijn:
16%vandedoorhenvoorgestelde wijzigingen gaatinderichting vanverzachtingvandiebepaling.Zezoudenwat ruimeremogelijkhedenwillen
hebbendandiewelke thans nogtoegestaanzijn.
Baastmeeraandacht vooriedersbijzondere omstandigheden heeft een
niet onbelangrijk percentage vangewenste veranderingen betrekkingop
wijzigingvandegehanteerde inkomensgrenzen: 17%betreftverhogingvan
debovengrensvanf. 8000,—, 13%verlagingvan deminimumgrens van
f. 25OO,—. Heteerstgenoemde percentage duidterop dat erookbovendeze
grenzenbelangstelling voorsaneringbestaatdieniet i:gehonoreerd"kan
worden.Kennelijk zijn somsdeomstandigheden voorbepaalde betrokkenen
zoklemmend dat zijbereid zijnmet eenlagerinkomen genoegen tenemenwanterzijnmaarweinigmensen die eenandere volledagtaak aanvaarden
na;sanering-alszijhunbedrijfmaarkunnenbeëindigen.Daarbijwensen
zijde zekerheid dat daneenminimumbasisinkomenverzekerd is.Menacht
degrensvanf. 8000,— aandelagekant.
Eenanderpuntdat deafgewezenen aanroeren isdebenedengrens van
f. 25OO,— oHoewel ditbedraghetabsoluteminimum lijktwaarbeneden
beslist andere inkomstenmoetenwordengenotenwil ernogvaneenminimumbestaan gesprokenkunnenworden,blijktuithet onderzoek dat 37%van
deafgewezenen omredenvandef. 25OO,— en/of omredenvande50%-ofmeer-landbouwinkomensclausuleisafgewezen» Van deze 37%hadmeninongeveereenderde deel (13%)vandegevallen eennevenberoep^ zodatmenhier
indemeeste-gevallenwaarschijnlijkmet C-grondgebruikers temaken
heeft;nl.mensenmet eenhoofdberoep buitendelandbouw diemeerdan 50%
vanhuninkomenvanbuitenhetlandbouwbedrijfverkrijgen.Daarnaast zijn
ernogeenaantalmensen dieouderzijndan65 jaarendusÀ.O.W.genietenendie derhalve om dieredenmeerdan50%vanhuninkomenvanbuiten
hetbedrijfverkrijgen (eenvierdedeel of9%)° Menhoudtdannog ^ g e vallen (15%)overdie geennevenberoep engeenA-.0.V.engeenf. 25OO,—
uit delandbouwhebben;menheefthierdan tedoenôfmetmensendieuit
vermogenmeerdan50%v a n huninkomenverkrijgen,hetgeenniet ergwaarschijnlijk is,oferissprakevanmensendie inderdaad geenofvrijwel
geenandere inkomsten genieten danuithetgeen zeuithunbedrijfverkrijgen, ofhet zijnmensen dieuitkeringenkrijgenkrachtens anderewettens
invaliditeits-,bijstandswet.Metname inlaatstgenoemde gevallenkaner
bijafwijzingeenzekere onbillijkheid optreden,welke niet isbedoeld.
Erisdanimmers tenvolle sprakevaneenlandbouwbedrijf, ookalwordt
def. 25OO,— norm niet gehaald. Tevens isergeennevenberoep, zodathetgeenmenmet arbeidverdientvoormeer dan50^iuit hetlandbouwbedrijf
komt.Erisechter sprakevaneen"noodinkomen" (invaliditeitsrente, bijstandswet),waardoormende 50%normgaat overschrijdenenwaardoormen
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nietvia de saneringkanbeëindigen.Voor deze getallenkanmenstellen— evenalsvoor degevallen datmen inderdaad^uitsluitendvanminder danf. 25.OO,-per jaarmoetbestaanals ergetenuitkeringen zijn
- dat zedoor erte slecht aantoe te zijnniet hjunbedrijf kunnen
beëindigen,hoewel ditbedrijf inwezenhun enige)reguliere bronvan
inkomstenvormt enhoewel zijookuitsluitend inde landbouw werkzaam
zijn.Het isvooralvoor dezemensen datmen wen$|t,dai;meer rekening
gehouden zalwordenmet depersoonlijke omstandigheden.Ten delewordt
hetniet-kunnen-sanerenindeze endergelijke gevallenalsonrechtvaardig enonjuist ervaren,naarbij gesprekkenisgepleken.
Eenanderewijziging dienogal eens gewenstWordt door deafgewezenen isveranderingofopheffingvan deverkleialngsclausule (9$)»
want geringeverkleiningen tot eenhalvehakomemjzeerregelmatigvoor.
"Daarkom jeniet onderuit",zoals eenvan deafgewezenenopmerkte.
Ookverkleiningen opgrondvan ziekte eninvaliditeit ófandereonontkoombareomstandigheden, zouden toegestaanmoeten!zijnomdat in feite
dezeverkleiningen overhetalgemeenookdoordebetrokkenennietgewenst werden.
Zowel eenaantal gesaneerden alsafgewezenen!(gemiddeld Tfo) zou
willen datmen zijnlandaan elkewillekeurige koier zoumogenverkopen.Hiervoorwerden doorgaans tweeredenen aangayoerd.Ten eerste is
het niet altijdmogelijk gebleken een "aanvaardba^'e"koper tevinden.
Metnamewasditmoeilijk alsmenmeerdere aanvaardbarekopers diende
tehebbenwegensdeverspreideliggingvan depercelen.Inde tweede
plaats-en dithangtvaak samenmet hetvorigebezwaar-meentmen
vaak eenminder goedeprijsvan een "aanvaardbarefkoperofvanhet
S.B.L.teverkrijgen danvan eenwillekeurigekop^r,welkelaatste een
veelmindermonopoloïdepositiebezit dan deaanvaardbarekoperofhet
S.B.L.
Bij degesaneerden moet nog gewezenworden03Jdewens datmen de
eisdat degebouwen aan deagrarische bestemmingonttrokkenmoetenworden, graag ingetrokken zouwillen zien.Men heeft^hiervoorverschillenderedenen.Sommigenhebben er zowel financieel ajfsemotioneel moeite
mee dat degebouwen langzaamvervallen ofvolledig»nutteloos enongebruikt staan.Menmeent dathet jammeris dat redelijke stallenmoeten
wordenontmanteld als erbelangstelling isvoorht|urvan deze gebouwen
doorniet-gesaneerde collega's.Ook zijnermenserjdie zoudenwillen
datmen ergoederen in zoumogen opslaanvanandexfenofvan zich zelf
tenbehoevevan deagrarische handel.
'
Eenlaatstepuntwaarop inditverbandmoet«fordengewezen isde
door degesaneerdenvoorgestelde wijziging in debpëindigingsvergoedingen.
Ongeveer 15$vandevoorgesteldewijzigingen komtIeropneer datmen een
periodiek oplopendvergoedingssysteem wenst,waarbCLjallen diehetbedrijfbeëindigd hebbenop dezelfde leeftijdhetzelpdebedrag ontvangen,
ongeacht devraagopwelke leeftijdmenhetbedrijn destijdsheeftbeëindigd.Niet deleeftijdop het tijdstipvanbeëindigingmoetmaatgevend zijnvoor dehoogtevan deuitkeringen indedaarnavolgende jaren,
maar deuitkeringenmoetenuitsluitendverband hotmenmet de leeftijd.
Menwenstwel differentiatie indie zin,datmenhdk juistachtdatiemandvanb.v. 50jaar eenlageuitkering krijgt,opdatmen erdannog
eenvolledig loonkanbijverdienen.Men achthet *Venwelonjuist dat de
enepersoon opb.v.60-jarige leeftijd f.489,-petmaand krijgt als
hijindat jaarhetbedrijfheeftbeëindigd,terwifjliemanddie 3jaar
eerderophieldop 60-jarige leeftijd f. 329,-pertiaandontvangt.Men
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gaaterni« vanuit datmenbijhet ouderwordenniet alleenmoeilijker
werkkanvinden,maar ookdatmen gevondenwerkmoeilijker kanverrichtenen"behouden«Kenwenst dusinfeite dat allendie ouderwordenminder
afhankelijkwordenvanhetaanbod vanwerk enhetverrichten vanxrerkin
eenvolle dagtaak, ongeacht ofmenkort oflanggeledenhetbedrijfheeft
"beëindigd.Indienperiodieke verhogingen plaatshebbenbijhetouderworden,komt ookvoordegenendie op jongeleeftijd hetbedrijfbeëindigd
hebben,hetverrichtenvanpart time oflosx/erkalsmogelijkheid inaanmerking, terwijl hunsociale zekerheid toeneemt,omdat eeneventueel ontslaghenminder zwaar treft.Dergelijke voorstellen kunnen ooknogstructurele effectenhebbenalszezoudenwordenaangenomen»
De conclusieuit allevoorgestelde wijzigingenkan indeeerste
plaats zijn datgesaneerdenopgrondvanhunandere omstandigheden,veelal
ookanderewensenhebben dandeafgexrezenon« Inde tweede plaatskan
vastgesteld worden datmendesanoringsmogeiijkheidvrijduidelijkals
eensociale aangelegenheid verstaat,opgrondwaarvanmenderhalve sterk
sociaal gerichtewijzigingenvoorstelt,metnamevande zijdevandeafgewezenen» Indederde plaats ishet zeerwaarschijnlijkdat dedoorde
afgewezenen geuitewensen ineenvroeger stadium voor eendeel ookx-rensen
vanthans gesaneerden zullenzijn geweest,,terx^ijlthansafgewezenenals
zewel gesaneerd zoudenzijngeweest,waarschijnlijkookwensennaarvo-•
rengebracht zoudenhebbenwelke thans doorgesaneerden zijngeuit» Tenslottekanwellicht geconcludeerd wordendateenanderuitkeringssysteem
(periodiek)gekoppeld aanwijzigingvandeboven-enbeneden-inkomensgrens,belangrijknieuwe categorieënvanaanvragersvoorsaneringzou
kunnen aanboren,waardoorhetstructurele eneconomische effect vansaneringmisschien duidelijkernaarvorenzou.komen*
e«Aangevoerde redenen voordegewenste wijzigingen
Vooreenbelangrijk deelhoudendevoorgestelde wijzigingen reeds
deredeninwaarommendewijzigingvoorsteldeoWezenlijk nieux/eelementenwerdenniet toegevoegd,wel gafmenhierendaarnogeennaderebekrachtiging vandegexrensteveranderingen» Zomeendemendat ookmeergeletdiende tev/ordenopdevraagofenvoorwie sanering eendringende
noodzaakx/as/isenvoorwieniet (l5/^)> wantzosteldemens "Mensendie
hetnodighebbenkunnen somsniet saneren11 of"Mensendienooit echt
boerzijngeweest,moetennietkunnen saneren" (16$).Men zoude sanering
meerperbedrijfmoetenbekijken;men zoub.v» moderne ennieuwebedrijvennietmoetenopheffen,maarslechts hetbedrijfshoofdmoetensaneren.Verdermenen sommigendatbijdemoderneverkeersmogelijkhedende
afstand vandekavels nietmeer vanbelangis,zodat allekopersaanvaardbaar geacht zoudenmoetenworden.Menvindt ineenaantal gevallen
deprijs,diede8.B.L.voor degrond geeft telaag {lfo)<, hetgeen ookredenisomaandeverplichting totverkoop aandeS.B.L.tetornen- Tenslotte zijnernogeenpaarpersonen die depachters achtergesteld vinden
t.o.v.deeigenaars,terx^ijlooknogeenaantal ondervraagdendeuitkeringen niethooggenoegvindt omervan tekunnenleven»
d.Doelvandesaneringsregeling volgens de ondervraagden
Eriseigenlijkmaar opéénpuntverschil vanmening tussengesaneerden enafgewezenenm.b.t.het doel vandesaneringendat isdat
slechts 5/^vandegesaneerdenmeent dat'het erdeoverheid omtedoenis
omdekleineboeren eruit tewerken, terwijl 14/^vandeafgex^ezenendeze
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meningistoegedaan.Reedshierkanwordenvermeldtatdepotentiële
aanvragersvoorsaneringzichindeze opvattingnau*aansluitenbijde
afgewezenenmet16$„
Hetmeestgenoemdedoelis.structuurverbetering:gemiddeldwordt
ditin 75$vandegevallengenoemd doorgesaneerdenenafgewezenen.Dit
percentagemagopvallendhooggenoemdwordenalsmefchetziet tegende
achtergrond vandenogal eensgehoordegedachte datmetnamedekleine
boerenzichemotioneel sterkkerentegenelkoverheidsbeleid, datbetrekking,ophenheeftenvooralwanneerhetbetrekkingheeft opbeëindiging.'
'._
•.-'>.'^•
Èenderdedoeldatnogméteenzekerefrequentiegenoemdwerd,
warende;'socialeoverwegingenwelkeaandesaneringsregelingtengrondel...
slaghebbengelegennï.hetwillenhelpenvanvastgelopenboerenopperspectieflozebedrijven.
Anderedoeleindendienogaandeoverheidwerdentoegeschrevenwaren
dat deoverheid opdezewijzeaangrond probeerde ±4 komenofdatmen
kleinebedrijvenlaatbeëindigen,omdatdeboerenadderstochookbijde
overheid zoudenaankloppen.Dezedoeleindenwerden^lechts.eenenkele
maal genoemd.
Structuurverbeteringwordtveruithetbelangrijkstemotiefgeacht
vanderegeling totbedrijfsbeëindiging. Opgroteaflstanddaarachterworddendannogalsdoeleindenvandeoverheid genoemd,shetdoenbeëindigen:
vande;kleinebedrijven-"deoverheidwildekleintjeseruit hebbeden.socialeoverwegingen.
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'HOOFDSTUKIV
DEGESANEERDEN (VERVOLG)
POSITIEVROEGER ENTHANS,WERKEN,VRIJE TIJDENWONEN

Speciaalaande gesaneerden isgevraagdwat zegedaan zoudenhebben
als zehunbedrijfniet zoudenhebbenkunnenbeëindigen,hoe hunfinanciëlepositie thans is,invergelijkingmetvóór de sanering, ofzenog
werken,hoe zedoorgaanshunvelevrije tijdbestedenenhoe zethans
'woneninvergelijkingmet voor debeëindiging« Achtereenvolgens zalin
dithoofdstukhieropwordeningegaan»

§ 1.De p o s i t i e
a.

voor

en na de

saneri.ng

Vermoedelijk gedragbijniet doorgaanvan sanering

Deopdezekwestiebetrekkinghebbende vraagheeft interessantegegevensopgeleverd, ookalmoet menerbijbedenken,dathet slechtsom
vermoedelijk gedraggaat.Vanalle gesaneerden zou 18%hetbedrijftoch
beëindigd hebbenenwel zospoedigmogelijk. Dat zouvoor 10'vandeze
18%gebeurd zijndoorverkoop,voorts doorpachtbeëindiging (3%),opvolgingdoorfamilie (slechts 1/0,doorverpachten (1%)viadeSJI-regeling
beëindigen (1%)ofopanderewijze (2%)terwijldewijzevanbeëindiging
in4%vande gevallen,niet duidelijkwerd.
In78%vandegevallen zouhetbedrijfvoorlopigzijnvoortgezet:
in30%vande gevallen zeimenniet totwelke leeftijd, enindeoverige
gevallen zoumendoorgegaan zijntot aanhet65e jaar (45%)0I" ^°^ e e n
jongere leeftijd (3%). Wat deproduktieomvangvanhetbedrijf indeze
gevallenbetreft,zei slechts6% dat zedeze zoudenvergroten,terwijl
47% dezetot aandebeëindiging gelijk zouhouden. In25%vandegevallenzoumen deze ingekrompenhebben» Opvallend hierbijisdathet inhet
laatste geval intwee derdedeelvandegevallen gaat ommensenvan60
jaarenouder,zodat ouderdoms-engezondheidsredenen hier eenbelangrijkerol zullenspelen.
Dat demogelijkheid tot sanering inveelvandeze gevallenkennelijk
eengelukkige oplossinggeweest is,mogeblijkenuit het feit,dat18%
zosnelmogelijknaeeneventuele afwijzing zouhebbenbeëindigd,terwijl
25%welvoortgezet zouhebben,maar danmet eenverminderde produktieomvang
voorbijna eenderdedeelvandegevallenwas spoedigebeëindigingof
inkrimpingkennelijk eendringende aangelegenheid.
Dathet verkrijgen vaneeninkomenopgrond vandeA.O.W.ookeen
belangrijke rol speelt inhetbeëindigenvanhetbedrijf,blijkt uithet
gegeven,dat45%vanalle ondervraagden zei,dat zehetbedrijfop65_jarige leeftijd zoudenbeëindigd hebben,als saneringnietmogelijk zou
zijngeweest.Het lijkt ons inditverbandniet altegewaagd teveronderstellen,datmenookhiermet eengroep temakenheeft voorwiehet
kunnenophoudenmetboeren eenuitkomst was,ondankshet feit datreeds
opmeerdere plaatsen indit onderzoek gebleken is,datmenaanhetboerenbedrijf enhetboerenleven gehechtis.
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- 41 Neemt men hen die zo snel mogelijk wilden beëindigen (18$)en de
groep van4 5 $ üie, pas als zij ander inkomen krijgen, gaat beëindigen op
65-jarige leeftijdj,alsmede de 3$ die nog vóór hun Ë 5 e jaar wil beëindigen samen, dan,Jcomtmen op een,totaal percentage v&n 669 ofwel twee derdedeel van alle onderzochte gesaneerden voor wie d©''mogelijkheid tot sanering niet alleenbijzonder welkom was,maar tevehB meer ofminder ge-'
wenst waSj,waarbij net-meer gewenst dan betrekking Jieeftop-25$van dé''•••-'
ondervraagden s die zeiden het bedrijf qua produktiëèmvang tehebben willen Verkleinen als saneringniet plaatsgehad zou hepben«
'
Opgemerkt kan nog worden dat zij die wilden verkleinen, dat voor
een derdedeel wilden doen door extensiever grondgebruik envoor ruim een
vierde deel door geleidelijke pachtbeëindiging.Verjeoopkwam pas als m o gelijkheid op de derde plaats.Andere mogelijkheden'die nog werden g e noemd waren verpachten en het afstoten of inkrimpen;van deveredelirigsproduktie.
b .'Inkomenspositievoor en na sanering
Over het algemeen waren de gesaneerden niet optimistisch•m.b.t. de
vraag hoé hun inkomen zou zijn'geweest,gerelateerd'aan hun inkomen-na
sanering, als bedrijfsbeëindigingvia de saneringsregelingniet mogelijk
zou zijn geweest* Gemiddeld zei slechts 23$van de «esaneerden,dat het
inkomen ingeval bedrijfsbeëindigingniet mogelijk geweest zou zijn^,redelijk geweest:zou zijn.Bijna de helft (47$)wasvanjmening dat het krap
zou zijn, terwijl 30$ zei dat het onvoldoende geweeèt zou zijn.
Naar oppervlakte van het bedrijf was er in deafmeningen geen verschil, terwijl er naar leeftijd gezien, een lichte "tendentiewas, dat de
gesaneerden jonger dan 60 jaar relatief vaker het inkomen krap of onvoldoende noemden dan zij die ouder waren.Verder leka4pachters iets-optimistischer over dit inkomen te zijn dan zij die gedeeltelijk of geheel
eigenaar warenvan de grond. Ook blekenmensen met <fenhevenberoep de
financiële positie wat rooskleuriger te beoordelen.
Gevraagd of hun inkomenspositie na desaneringverbeterd, gelijk gebleven ofverslechterd was,gaf 45$ "tekennen dat deijeverbeterd was, 35$
zei dat deze gelijk gebleven was, terwijl 17$zei d4t deze verslechterd
was.Veel relatie met de bedrijfsgrootte was in dezg meningen niet te
vinden.
Interessant,is het om na te gaan,wie'het zijnsdie spreken over verbetering ofverslechtering van hun inkomen na sanering.
Tabel 17
INKUMEN VOOR
Verwacht inkomen vóór
de sanering
Redelijk
Krap
Onvoldoende

.Aantal
bédrijfshoofden
23
..:'47 •••
'30

EN NA SANERING

Percentage bedrijfshoof
di^ndat inkomen .,,(acht)
verbeterdjgelijk
mindergoed|'geenantwoord
[gebleven gewogen
fgaf
30
30
. . . ;.3o' •
9
38.
. 4 5
'M7
".
67
23
7
3

Hoewelhetaantalpersonenvrijkleinis,istojchweleenduidelijke
tendentie'zichtbaar.Zoliggendemeningenbijhen,dp.ezonderbedrijfsbeëindigingeenredelijkinkomenverwachtten,duidelijkgespreid:evenveel
personenachtten definanciëlepositie'gelijkgeblevfenaanvroegerof
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verbeterdofverslechterd» Zijdie eenkrap inkomenverwachtten als"bedrijfsbeëindigingniet hadkunnenplaatshebben,achttenhet inkomenna
de saneringvoorbijnadehelft (45%)°°k'nogkrap,maar voor deoverigenisdetoestand tochverbeterd,,want ruim tweemaal zoveelmensen (38%)
achttenhunfinanciële positie verbeterd, alsverslechterd (17%)> zodat
het eind-resultaat positief isvoor21/:vandeze categorie» Eennogveel
beterresultaat isbereikt voorhen,diehun financiëlebasis zonderbedrijfsbeëindigingonvoldoende achtten,want67%'vanhenmeent,dathun
inkomenverbeterd is,terwijl slechts 7%zichernogverder opachteruitgegaanvoelt» Hier ishet eindresultaat voor 60%positief.
Geconcludeerd kanworden dat45%v a n ^ e gesaneerdennade'bedrijfsbeëindiginghunfinanciële toestand verbeterd acht,invergelijkingmet
de situatie zoals die zou zijngeweest alsmenhetbedrijfniet inhet
kader vandeS.I-regeling hadkunnenbeëindigen.;17%vande ondervraagden
acht definanciële toestand verslechterd, zodat volgens de ondervraagden
infeitevoor 28%vanhendefinanciële positiewerkelijk isverbeterd»
Voorts zijnerdoordebedrijfsbeëindigingtweekwalificaties voorwat
betreft de inkomenspositie bijgekomen n.1. van "redelijk" (voordesanering)naar "goed" (nade sanering)envan "onvoldoende"(voor debeëindiging)naar "slecht" (nadebeëindiging)» Voor degroepals geheelzou
het inkomensniveau thans ongeveer zijns
7%goed, 25%redelijk,48%krap, 15%onvoldoende,2%slecht en3%geen
antwoord.Alsbedrijfsbeëindigingnietmogelijkgeweest zouzijn,dan
waren dezepercentages geweest - ziebeginvandeze sectie-23 redelijk,47• krap en30 onvoldoende» Saneringheeft dusduidelijkeverbeteringgebracht,maarnogbijnadehelft vande gesaneerden achthet
inkomenkrap en 17%acht het onvoldoende»
c.

Tevredenheid over deuitkeringen,diemenontvangt
1ovoorhet65e jaar
Ondankshet feit,datnogeen zogroot aantal gesaneerden
spreekt overhunkrappe inkomen,isdetevredenheid over deuitkeringendiemenontvangt alsmenbeëindigd heeft groot,-want 79%van
degesaneerden gaftekennen,dat zegoedtevredenwaren overde
uitkeringen» Slechts 13%wasmatigtevreden,ofniet helemaaltevreden (37°)• Tenslotte was slechts 2%helemaalniettevreden.
De conclusie lijkt gewettigd, dat dehoogte deruitkeringenvoorveruit het grootste deelvan dekandidaten geen belemmering
behoeft tevormenomtebeëindigenalsaangenomenmagwordendatde
gesaneerden indit opzicht eenminofmeer getrouwe afspiegeling
vormenvanpotentiëlekandidaten» Eenextra,stimulans indehoogte
deruitkeringen lijkt derhalvenietnodigte zijnomtotbeëindiging
tekomen«
Demate vantevredenheid houdt geen ofweinigverbandmetde
redenen,waarom eenaanvraagtotbeëindigingword ingediend» Personendie "matig"of"niet helemaal"tevreden zijnover deuitkeringentreft menaanzowelondermensen diewegens ziekte ofinvaliditeitbeëindiginghebbenaangevraagd, als onderhendie geenopvolger
hadden,als onderhendie geen inkomensperspectiefmeer haddenop
hunbedrijven.
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Weliserverbandmetdemeningoverhet jjikomenals sanering
nietmogelijkzouzijn-geweest.Zo"bleek1.3$veilhen,diehetinkomenredelijkgevonden zoudenhebten-alssanerinfeniet doorwasgegaan,niet ofmatigtevredente zijnoverdehopgtevandeUitkeringen.Ditpercentagewas'19.voor'hen diehetkr^.p'gevondenzouden
hebbenen27 voorhendiehet'onvoldoende gevondenzoudenhébben.
Hetwonderlijke hierbijis,datmenveeleerhetjomgekeer.debeeld
zouhebbenverwacht,m l , datmensen die zeideiiL dathun.inkomen
onvoldoende souzijngeweest,alsmen.niet hadkunnenbeëindigen,
nuhuninkomen-hoger zoudenhebbengevondenenjiabeëindigingzoudenzeggen'dathuninkomenverbeterd zouzijn.teeftijd,nochbedrijfsgrootte,nochbedrijfstypekunnenhieresjiverklaringgeven.
Menzoub.v.voorwathetbédrijfstypebetreft Jiebbenkunnenveronderstellen dat tuinderswatmeergeneigd zouden zijnaanhogereinkomensterefereren,dananderebedrijfshoofden;endaarom wellicht
deuitkeringenniet erghoogzoudenachten.
'.
Eriseengedeeltelijkeverklaringtevindenin.hetfeit,dat zij
dievindeneropachteruit gegaante zijn,relatiefmindervaak
nogvolledigofpart-timewerken,danzijdievinden.dat hunfinanciëlepositie verbeterd is.Erblijft evenwelvéoreendeeliets
onverklaarbaars indezegegevens,tenzijhetom'mensengaatdie
uitsluitend vandéuitkeringenmoeten levenenbovendieneventueel
uitstaande schuldenniet hebbenkunnenvoldoent|itverkoopvande
inventaris eneventueeluitverkoopvangrond art/ofgebouwen.
Deredenen,die zevoorhun "matig"of"nigt-over-de-uitkeringen-tevreden-zijn"aanvoeren, geven ookgeenna4ereverklaring;
dehelft vanhenzegt datmenerniet ofslechtgmet veelmoeite
vanrondkankomen.,terwijleenpaarmenseneroverklagen,daternogzoveelA.O.W.eninkomstenbelasting afmoet,jendat alsmenop
relatief "jonge"leeftijd hetbedrijfbeëindigt,tdeuitkeringenzo
laagzijn.
2.

nahet65e jaar

r

Er isgrote-uniformiteit opditpunt,metd|emeningdiemen
heeft overdeuitkeringendiemenvoorde65_jartlge.leeftijdontvangtsookindit gevalvindt 79$v a n degesaneejprden.dezeuitkeringengoed. Slechts 15$komtniet verderdan"redeslijk",terwijl4$
ze "matig"vindt.Uitgesproken slecht achtniemand ze,zodat deconclusiekan luiden,dat demeningoverdeuitkeringen:diemennahet
65e jaarontvangt nogpositiever is,dandieovepdeuitkeringen,
X'/elkemenvoorhet65e jaarkrijgt.
Dezepositieve meningoverdeuitkeringdiejïmenna zijn65ejaar
ontvangt zalmeeveroorzaakt zijndocrhet feit,j;dat74$vandeondervraagde gesaneerden,zenderde'extrauitkering,nahet65ejaar,
tochhetbedrijfbeëindigd zouhebben.Endatmsjiookzonderdeze
extrauitkeringbeëindigd zouhebben,wordt veroorzaakt..,door'het
feit dat veelvandegesaiieerden*geenenkeleanderekeuzehadden
Volgenshun'eigenzeggen;-32$vandeze groepvoerde'n,1. aandat
zeziekwarenofeen.zwakke,gezondheidhaddenofteoudwarenom"
dcortegaan,ofxiiet"meermochtendoorgaan,7$feidat ze:geenbestaanmeerhaddenofnogverder,achterop zoudenfakenalszedoorgingeri.Voor41$was.hetdus.eenabsolutenoodzaak'om optehouden
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methet"bedrijf,met ofzonder extrauitkeringnahet65e jaar.
Andere belangrijke motieven omookzonder extra,uitkeringtebeëindigen lagenmeer inhet "welbegrepen"eigenbelang zoalss"een
uitkeringnüacht ikhet belangrijkst,want ikweet immersniet
ofikooit65 jaarword"(19%)of"het pensioenna65 jaar isop
zichzelfookalniet slecht"(14%)of"ikwilde ertochalmeeophouden"(15%)- Eenargument vanweer eenandere ordewas,datmen
geen enkele redenhad omdoortegaanmet hetbedrijf,omdatmen
tochgeenopvolger had (8%)„ Samengevat blijken ertweehoofdmotievenwerkzaam te zijngeweest,alsmen zegt,da.tmenookbeëindigd
zouhebben alsernahet65c jaar geen extrauitkering gegeven
z.ou iijn
endat zijndehardenoodzaak omte saneren (41%)
enhet-cr-niet-slechter-van-wordcn (56%)- insommige gevallenzelfs
het-er-beter-van-worden- zelfs inhet gevaldat er geen extrauitkering gevolgd zouzijn.,
Demotievenvanhendie n i e t beëindigd zoudenhebben (16%)
alsernahet65e jaargeenextrauitkeringaanverbonden zouzijn
geweest,kwamenerongeveer opneer,datmenhet danniet aantrekkelijk genoeggevonden zouhebben zondernadereverduidelijking.
Opvallend wasookhierweer,dat er,integenstellingtot.watmen
zouhebben-verwacht,tweemaalmeermensenwarendie zeidendatze
eenonvoldoende ofeenkrap inkomengehad zoudenhebben,alsze
niet haddenkunnenbeëindigen,danmensen die zeiden,dat ze inhet
•laatstgenoemde gevaltochnogeenredelijk inkomen zoudenhebben
gehad»
d.

Voor-ennadelenvande sanering
Intabel 18 zijndevoordelenvansaneringweergegeven, zoalsdeze
door deondervraagden zijngenoemd.
Tabel18
VCOEIJSLEÖ VAN m SASSEIÏTG

Inhoudvandevoordelen van sanering
Î Zondermoeilijkhedenenzorgentocheen("vasi
2Eengemakkelijk leven
3'Jewordt niet meer opgejaagd, geenkopzorgenmeer
4 Een inkomenhebben zonder tehoevenwerken
5 Geenrisico'smeer
6 Ondanks slechte/zwakke gezondheid tocheenbestaan
7 Meervrije tijd
8 Verhogingvan inkomen
9 Structuurverbetering
10Overige voordelen enonbekend/geenantwoord
Totaal

Frequentie
aantal!inJT
inkomen
er

aan

58

12

8
6
6
5
5

•9

9
4

2

11
167

Hoewel erverschillende formuleringengebruikt zijnenhoewel eraccentsverschillen liggen,iscentraal de gedeichte,da.tmenuit demoeilijkheden
isgekomen door debedrijfsbeëindiging,waarbijdiemoeilijkhedenwarens
hardploeteren,altijd kopzorgen,altijd gejaagd,groterisico's lopen,
slechte gezondheid,bepaalde ziektes,waarbijvoortshet inkomenvrijwel
altijdkleinbleefenvaak zelfstegeringwas.,Menwaardeert hetdat
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35
14

23
21
12
10
10

7
100
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men-nu.;eenvast inkomenheeft,ondankshet feitdatimen ziekis,en.'niét•:
meerwerkt engeen(ondernemersJrisico'smeerloopt^ Menmaguit deformuleringenniet afleiden,dat onder dezegesaneerdçji,.vrijveelmensen
voorkwamen,die,lieverniét wildenwerken,hetgeen
fcemakkeli
jkgeconelu-;
deer-d-.zou.kunnenwordenuit:deantwoordens"een:gem,a.|tkelijkleven",-en:
"inkomenhebben zondertehoevenwerken".Hier zitVeelmeerdegedachte
achterdatmenerzichoververwondert,datmeneeninkomenheeft,;dat
menkan leven,zonderdatmenwerkt enploetert.Juj.sthetvertrouwd
zijnmethetaltijdop jebedrijfbezigzijn,brengjthenindemeeste
vandezegevallen,,tot eendergelijkeuitspraak.
Erwordenookenige.nadelengenoemdvansanering,maarhet isopvallenddaterveelmindernadelendanvoordelenopgea^mdwerdenn.l„ 50nadelentegenover167voordelen.Vande100ondervraagdengavener60eenvoudigwegtekennen,dat zeaansaneringgeennadelenverbondenzagen.
Wat déaardvandenadelenbetreftbestond ereenweiniguniformemenings'
hetmeestwerdnoggehoord,..datmenhet-eennadeelfonddatmenhelemaal
opmoet houdenmetboerenenzelfsniet eenheelkl^inbeetjeboermeer
magzijn (I1x). Verder,datmen zijnvastebezitmoét verkopen (5-0,dat
degebouwenaandeagrarische bestemmingonttrokkenmoetenworden (3x),
dat degebouwennutteloos.leegstaan (3x), dat deuitkeringniet aande
persoonlijke omstandigheden,isofwordt aangepast(|x)endat jezolang
moetwachten opdeuitkering(4x)„

§2.W e r k e n
a.

h a s a n e r i n g

Arbeidsaanbod enaardvanhetwerk

Gezienhet feit,datbedrijfsbeëindigingvoorgenniet onbelangrijk.-.
deelvandegesaneerden,eenhardenoodzaakwasvanwegede leeftijden/of
degezondheid, ligthetvoordehand,datvelenvan:hénnadébedrijfsbeëindiginggeenanderwerkmeerhebbengezocht.Nietteminishetpercentage,dat inhet geheelgeen(betaald)werkmeerverrichtmet63 vrijhoog,
alsmenbedenkt,datdegezondheid ende'ouderdom irj'38$vandegevallen
deprimaireredenenvandebeëindigingwerdengenoemd»
Door 37$. v a n degesaneerdenwordtnogwerkverdicht. Geconstateerd
werd datvanhendieouderwarendan65 jaarniemand)meerwerkte,terwijl
vanhendie j-ongerwarendan60 jaar,nogmeer dan äß helft werkzaamheden
verrichtte.Er isduseenduidelijkverbandmet de'lpeftijdteconstateren,
Ruim dehelft vanhen,dienogwerken,verrichtjslechts loswerk,
werkt zoafentoe zowel indeagrarische,alsagrarischverwantesektor,
als indeniet-agrarische sektor,zijhet inde laatstgenoemde sektor
duidelijkhetminst.Deoverigenhebbeneenregelmatigdienstverband 17$vanalle gesaneerden- ,maar daarvanheeft slechtsdehelft eenvolledigedagtaak (8$).Deanderehelft (9$)heeft eenpart-timedienstverband,hetzijhalvedagenofenkeledagenperweek ofl;bepaaldeurenper
dagenz.
Uiteenoogpunt vanarbeidsaanbod kanmenstellendatv a n 'alle-gesaneerden,""als_mendepart-timers alshalvekrachtenrekeiijt,12à13$alsvolledigearbeidskracht inhetproduktieproceswerkzaamife.Vandeze Î2à13$'
werkt danietsminder dàndehelft indeagrarische Çfagrarischverwante
sektor,deoverigenindeniet-agrarische sektor.
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Degenendie eenvolledigewerkkringhebbenaanvaardnadebedrijfsbeëindiginghebbenwerkgevonden indefa/briek(3x)indebouwvakken (3x)
eninde landbouw (2x).Depart-time en lossewerkzaamheden hebbenop
eengroteverscheidenheid vanwerkbetrekking, zoalshooien,tuintjes
bijhouden,monstersnemen,hooibroei controleren,drager zijnbijbegrafenisvereniging, krantenwijk lopen,-schilderwerkverrichten,kippehokken
schoonmaken,bijrijder zijnbijeenmeelhandel,werkbijhetwaterschap,
kwitantieloper,enz.
b.

Voor-ennadelenvanhetwerk
Vanallepersonendienogwerken,hetzijhele ofhalve dagen,hetzij-dat slechts lossewerkzaamhedenwordenverricht,istwee derdedeel
vanmeningdat het huidigewerkvoordelenheeft bovenhet vroegerewerk»
Slechts eenenkeling ziet inhet huidigewerkmeernadelen,dan inhet
vroegerewerk,terwijldeoverigen ofgeen voor-ennadelen ofzow e1 voor-alsnadelennoemenvanhethuidige werk,tegenoverhet
werkdatmenvóór de saneringverrichtteoDe conclusie kanderhalvezijn,
datmenzich,voor zovermenopnieuwwerk zoektnadebedrijfsbeëindiging,vrijgemakkelijkweet aantepassen inhetnieuwewerk. Tweedingenmoetmenhierbijechterbedenkenn<,l.dathetvoor eendeelgaatom
werk indeagrarische ofagrarischverwante sektor enindetweedeplaats,
dathet intweederdedeelvandegevallen gaat om lossearbeid, zonder
eenvast dienstverband ofhooguit met eenpart-time dienstverband. Voor
eendeelgaat hetwellicht ookompersonen dieminder sterkaandelandbouw gebondenwaren.Eenvolledige integratie ineennieuw arbeidsleven
isderhalve voorveruit hetmerendeel vande gesaneerden,dienogwerken,
niet nodig, zodathet oordeel overvoor-ennadelenniet alteabsoluut
genomenzalmoetenxvorden.
Indevoordelen,diemen concreet m0b„t. hetnieuwewerknoemt,
overweegt dathetnieuwewerk lichter engemakkelijker isdanhetvroegerewerk (27%), verderdatmenminderkopzorgenheeft (19%)sclatmen
minder gebonden is (16%), datmen een "vast"loonheeft (14%), datmen
meervrijetijdheeft (13%). Ookhier komt degedachte,datmenzich
vrijvoelt vandevoortdurende zorgvoorengebondenheid aanhetbedrijf
met zijnwisselende inkomsten,weer centrerainaarvoren.
Er isookgevraagdnaar de inhoudvandenadelenvanhetnieuwe
werktenopzichte vanhetvroegerewerk,maar hier is,gezienhetgeringeaantalpersonendatnadelennoemde,weiniguitgekomen; 30van37 x
werd gezegd,dat ergeennadelenwaren,2xnoemde menhet huidigewerk
eentoniger, 1xnoemdemendevastewerktijd eennadeel,1x datmenminder inkomenhad danvroeger en 1x datmennu geen geldelijke meevallers
meerhad.
c.

Redenen omnietmeertewerken

Zoalsreeds isvermeldwerkt 63%vandegenen,diehunbedrijfhebbenbeëindigd,nietmeer. Inpercentages uitgedrukt isziekte,invaliditeit eneen zwakke,slechte gezondheid inhet algemeendaarvandebelangrijkste reden (37 )- Ouderdom wordt in12%vandegevallenalsredenaangevoerd,zodat het er opneerkomt dat inbijna dehelft vandegevallen
physieke oorzaken^)dereden zijnvanhetniet-werken.
1)Inclusief ziekte en/ofouderdom vandevrouw.
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Er zijnechterooknogandersoortige redenenaangeroerdvoorhet
nietwerken zoalshet."geenzinhebtenomvoordebelastingentewerker."
(10%)of"willengenietenvandevrijetijd" (1Ó%)qlfhet reedsgenoeg
gewerkthebhen (11%). Tenslottewerdhet feit datm^ngeenwerkkonvindencoknogalsredenaangevoerd (8%). Inderestv^ndegevallenwerdenuiteenlopende redenen genoemd (12%)« Indegenoemderedenen isnaar
leeftijdbezien,geenduidelijkpatroonvanantwoorden-aanwijsbaar.
Samengevat komthet ercpneer,datvana1.1^ gesaneerden 38%
werkt,3-1%kanniet(mcer)werken omphysieke redenen^ 19%w ü omverschillenderedenennietmeerwerken,5%zegtdat ergeenïwerktekrijgenis,
terwijldeoverigen (7%)omuiteenlopende enoverig^redenennietwerkt*

§ 3 o D e v r i j e t i j d

Uitdevorigeparagraaf isgebleken,dat eenvatijgroot aantalgesaneerdennietmeerwerkt,zodat devraagrijst,wailzijmet hunvrije
tijd doen,eninhoeverre devrije tijdeventueeleénprobleem is,gewendalsmenwasomvan 'smorgensvroegtotveelali'savonds laatop
hetbedrijfbezigtezijn.
Uitdeantwoorden opdesbetreffende vragenblijkt,dathetver-richtenvanlossekarweitjes inenomhethuisdemeest[frequentevrijetijdsbesteding is (26%), opdevoet gevolgddoortuinieren (24%)o Hethulp
biedenaandevrouwdeshuizes enhet doenvan (de)boodschappenkomt
eveneens frequent voor (16%), evenalswandelen,fietsenenineenheel
enkelgevalautorijden (11%). Andere vormenvanvrijetijdsbesteding, welkeechterniet zoveelvoorkomen,zijnnoghethoudertvandieren(duiven,,
konijnen)envissen (3%),opfamiliebezoek,gaan (4%)|,buurten,praten,
koffiedrinken,thuiszitten,kijken (7%)» lozen (3%)Senoverige'vormen(5%).
Overhetalgemeen-overvregendeactievevormen.-^antijdspassering;
hetrondkijken,praten,koffiedrinken enlezenkomenbetrekkelijkweinig.
voor.Uit degegevenantwoordenblijkt,datmen inäijnvrijetijdmet
allerlei dingenbezigisenvanalles doet.Voor86$vande ondervraagden
bleekdevrijetijddanook geon probleem te zijn,tterwijlgemiddeld 12% .
zei, datdatweleenshet gevalwas« Opmerkelijk'v;a^daarbijdatdegenen,
dieregelmatigwerktendevrijetijd evenvaaknogt^eleenseenprobleem
achtten,alsdegenendienietwerkten- Degene dieaf!entoenogwerken
vervelen zichhetminst.Vergelijkt mendegesaneerdjenmet deafgewezenen, diehv.nbedrijfreedsbeëindigd hebben,danisIvoorlaatstgenoemden.
devrijetijd inruim20%vandegevallenweleennetenprobleem,meer
dusdanbijde gesaneerden.Wellicht zijndeafgewezenen,'diehunbedrijf
beëindigd hebben,nogniet geheel "ingeschoten"opdievelevrijetijd,
zodat eerstnogeenperiode van"overschakelen"opdjenieuwe situatie
nodigis,voordat ookzijbeterwegzullenwetenmetjhuntijd.Gesaneerdenhebbenn.1. overhet algemeenalwat langergelpjgenheidgehad omvormenvanvrijetijdsbestedingtezoeken.
Hoeweldeaantallengeringzijnvanhen,dieme)erdanuitsluitend
lageronderwijs gehadhebben, iseronderhenniemanjd.diedevrijetijd
weleenseenprobleemnoemt,nochonderdegesaneerdjen,noch onderde
afgewezenen.
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§4.H e t
a.

w o n e n

Verhuisd ofniet verhuisdna sanering

Aande gesaneerden isgevraagd ofzij,nahetbedrijfbeëindigdte,
hebben zijnverhuisd ofophet bedrijf zijnblijvenwonenenwaarom?
Gebleken is,dathet overgrote deel (83%)vanhennade saneringniet
isverhuisd." overhet algemeenblijktmendusniet uit debuurt tevertrekkenom.elderste gaanwonen.Reedshierkanvandeafgewezenenwordenvermeld,dat zijvoor zover zehunbedrijfreedsopeenanderemanierhebbenbeëindigd,naaf
v/ijzingvandeaanvraagtot saneringrelatieffrequenter zijnverhuisd» Datmenna desaneringzoweinig isverhuisd iswaarschijnlijkvoor eengroot deelteverklarenuithetfeit
datmeneigenaar isvanhet huisendegebouwen;erkonnol» vastgesteld
wordendatvandegenendie eigenaar waren,slechts eenzesde deelwas
verhuisd, tegendehelft vanhendiehuis engebouwen gehuurdhadden.,
Vande 17gesaneerden, dieverhuisd zijn,bewoonden 15eenwoning
diebuitenhet dorp lag» Hadeverhuizing zijn 10vandeze 15personen
eenwoning inhet dorpgaanbewonen.Ookvoor deafgewezenen golddat
zijdieverhuisd zijn (16), verhuisden vaneenwoningbuitenhet dorp
naar eenwoning inhet dorp (14)» Er lijkendustwee zakente signaleren
te zijn;blijvenwonen inde oudewoning,m.n, alsmeneigenaar isen
alsmentochverhuist,eenverhuizingvanbuitenhetdorpnaar eenwoninginhet dorp,hetgeengeldt zowelvoor gesaneerden alsvoorafgewezenen.
bo

Redenen vanverhuizing

Deredenenvanverhuizing lopennogaluiteen,,Eenaantalmensenkon
niet blijvenwonenofmocht nietblijvenwonen (5X)» Eenandere groep
koneenbeter enpassender huiskrijgen,n.1, kleiner danhet oude(3X)
en comfortabeler (3x)» Eenderde groepwilde uit het isolement omoveral
dichterbijtekomenvronen (4X)° Niemand verhuisde omdatmendebuurt
wilde verlaten,'.welwas er iemand,diemet het oogopeennieuwex^erk-•
kringwasverhuisd.
Onder deniet-verhuisde gesaneerdenwarennog 15personen dieeveneensgraagwildenverhuizen;meer dandehelft vanhenwenste een'woning
die centraler gelegenwas,terwijl ookeenkleinere enbeterewoningeen
motief vormde omteverhuizen» Ookhierwashet opvallend, dathet uitsluitend gingommensen,diebuitenhet dorpwoonden,
Tenslotte zijnogvermeld dat alle gesaneerden, dieverhuisd zijn
overhunnieuwe omgevinggoed.te sprekenwaren.Metname het feitdat
mennuoveral dichtbijwoonde,werd inmeer dandehelft vandegevallen
alseenaantrekkelijkaspect vandeverhuizinggenoemde
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HOOFDSTUKV
DEAFGEWEZENEN (vervolg)
REDENENVANDEAFWIJZING,..WERKEN,VRIJETIJDjENWONEN

Indithoofdstukwordt ingegaan opderedenvaijdeafwijzingenop
deeventueel daaruitvoortvloeiende moeilijkheden,<*phetbeëindigenof
'voortzettenvanhet"bedrijfna deafwijzing, terwijl tenslotte ookaandachtgeschonkenwordt aandebesteding vandevrije tijdenophetal
dannietkiezenvananderwerknabedrijfsbeëindiging.
•§1.R e d e n e n v a n d e a f w i j z i n g e : h r e a c t i e s
d a a r o p , e v e n t u e l e g e v o l g d.é m o e i l i j k h e d e n
a.Redenenvanafwijzing
,
Zeeruiteenlopende redenenzijndeoorzaakvan[deafwijzingvan
deaanvraag totbedrijfsbeëindiginggeweest.Tweeduidelijkinhetoog
springende redenenwaxens hetgedurende delaatste drie jarengemiddeld
meerdanf. 8000,-fiscaal inkomengehadhebben:2(3$vandeaanvragen
werd opditpuntafgewezen.Daarnaast iseentweede!belangrijkereden
geweest datminderdan50%vanhetinkomenuitdel4nd-oftuinbouwafkomstigbleektezijn (23%).Ditpercentagekanin"ferbandwordengebrachtmethetgeen overhetvoorkomenvannevenbero^penisgezegdin
hoofdstukI';degesaneerdenoefendenvoor 10%eenn^venberoepuit,de
afgewezenendaarentegenvoor 22%.Hetiswaarschijnlijk datdebeide
oorzakenvandeafwijzing nl.meerdanf. 8000,-verdiendhebbenenhet
minder dan50%vanhet inkomenuitdelandbouwverk*egenhebben,beide
meeveroorzaakt zijndoorhetrelatieffrequenthebbenvaneennevenberoep.
Andere redenenvanafwijzingwaren onaanvaardbareverkleiningen
vanhetbedrijfgedurende delaatstevijf jaren (18$).Geblekenisechter,dat dezeverkleiningenvanuithet standpuntvajtdeboergezien,
vaaknoodgedwongen hebbenplaatsgehad o.a.doorziekte, invaliditeit
enouderdom.Ookis"12%vandeaanvragenafgewezen,tomdatmengemiddeld
minderdanf. 2500,-uitdeland-entuinbouwheeftfverkregón.Deoverigeredenenwarenquantitatief gezienallemaalvanv^elminderbetekeniss
onbekend (3%), aanvrager jongerdan50jaar (2%), g^ondvoormeerdan
50%eenniet-agrarische bestemming (1%), geentoestemmingvandeverpachterkunnenkrijgen (5%)> geengeschikte aanvaardbar^koperskunnenvinden (2%)enoverigeredenen (8%).
;
b.Reacties opdeafwijzing
Dereactiesopdeafwijzingblekennogal fel \f zijn,want45%van
deafgewezenen,bleek deafwijzing"volkomenonredelijk"tevinden,terwijl 26%zichgematigderuitdrukte,maarniettemin
fl.e
afwijzingals'
"vrijonredelijk"kenschetste.Ongeveereenkwart (É?4%)vonddeafwijzing
redelijk,terwijl 5%er geen mening overhad.
Dereactieslopenpergroepenvanprovinciesnietsignificant uiteen.Erzijnechterenige aanwijzingen diedoenvermoeden datmeninhet
oostenenhetzuidenvanhetlandmeermoeite hee.fi;|omdeafwijzingvan
eenaanvrage totbeëindigingredelijkteachtendan!inhetnoordenen
hetwesten.
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Wathetbedrijfstypebetreft zijnclereactiesop deafwijzing
veel duidelijker.Voor zoverhet nl.om tuinbouwbedrijvengingwaarvan debeëindigingwerdafgewezen,vond slechts éénop detienbedrijfshoofdendeze afwijzing redelijk.,tweeopdetienvondenhetvrij
onredelijk en zevencpde tienvonden deafwijzingvolkomen onredelijk«
Hierin ligto.i„ eenduidelijke aanwijzing datmen indetuinbouwsector deS.I.-regelingeenlandbouwregelingvindt,dienietvoldoetaan
debijzondere omstandighedenwaarmeemen indetuinbouw temakenheeft«
Relatief gezien ishet aantal personen inde tuinbouw dat deafwijzing
volkomenonredelijk achtte.,n ,^ , bijnatweemaal zogroot alsin deoverige sectoren-(weide+
;ernengd+akkerbouw).
Indienverbandwordt gelegdrietderedenenvan deafwijzing ende
aardvan dereactiesop deafwijzing, clanblijkt datmen afwijsingom
redenvanverkleining inpraktischalle gevallenvolkomen onredelijk
of tamelijk onredelijk acht.Ongeveer hetzelfde geldt tenaanzienvan
deafwijzingenvanwegehetminder clanf. 2500,-verdiendhebbenuitde
landbouw'.Hetmeest redelijkwerden dieafwijzingen geacht,'die•"betrekkinghaddenop devoorwaarde dathet fiscale inkomengedurende delaatstedrie jaarniethoger danf. 8000,-per jaarmocht zijngeweest en
devoorwaarde dat 50>óofmeervanhet inkomenuit deland—oftuinbouw
verkregenmoest zijn.
Tabel19
OORDEELOVER

WIJZINGAANVRAAG EHPRIMAIREARGUMEHTEïï

Argumentenvoor hetoordeeloverde
afwijzingvan deaanvrage totsanering-

Ambtelijke, formelebenaderingvanhetgeval
Verkeerde,oneerlijke toepassingvan debepalingen
Menwektverwachtingen dienietingelostworden
Ikhebuitnoodverkleind, ikkonniet anders
Alsmijn gevalnietkan,deugt deregelingniet
Diehetnietofminder nodighebbenwordenwel
gesaneerd
Wij leefden altijd zuinig,betaalden allobelastingen,maaralswijook eensietsvragenkanhet
niet
Men isbureaucratisch
Onsinkomen isinfeite lagergeweest danofficieel
isvastgesteld
Het isonjuist datpachterafhankelijk isvande
verpachter
Dieniet zuinighebben geleefd, zoalswij,komen
wel inaanmerking
Overige redenen enonbekend
Totaal
Totaalaantal ondervraagde
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afgewezenen

Oordeel over c.eafwijzin
inprocenten
[volkomen totaa
vrij
iononredelijk Iredelij.k
28
29
27
11
4
16
1C
15
7
8
15
5
7
11

6

8
4

4

O

—

O

A

'3

4
8

13

11

100

100

100

26

45

71

2•

3
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Deaangevoerde redenenvoorbovengenoemdeuitsprakenzijnvoorhet
overgrotedeelemotioneel vanaard, zoalsuit tabel'19mogeblijken.
Menverwijt het saneringsfonds bureaucratie,formalIbme,oneerlijke toepassingvan!deregels,hetsanerenvandeverkeerden'enz*"Hoeweldeaantallenveelal.tegeringzijn,omdepercentagesonderling-nógtevergelijkenjVàltopdat zijdiedeafwijzingvolkomenonredelijkvinden,relatief
veel vaker,sprekenoveroneerlijke toepassingvandejbepalingen,danzij
diegematigderzijninhun.reacties'opdeafwijzing«!Menzietdatook
daarwaar deniet-gematigde groepspreektvaneenvtfikomehondeugdelijke
regeling, terwijldegematigdendaarvangeenenkeleikeerreppen.
Infeitewordenslechtsineengeringaantal gevallenminofmeer
zakelijke,niet-emotioneleargumentenaangevoerd vocjrhet oordeelover
deafwijzing enwelwanneermenspreekt overi;noodgedwongenverkleiningen"
(8%), "inkomenwaslagerdanofficieel isvastgesteM" (3$), "onjuistdat
pachterafhankelijkisvanverpachter" (3$), intotefal14$+eendeelvan
de overigeredenen.
Hetis.niethelemaal onwaarschijnlijk, datdeReactiesvandeafgewezenenvooreendeelals eenremmende factorkunne^werkenoppotentiëlekandidatenvoorbedrijfsbeëindigingtemeerdaârgeconstateerd kon
worden,datbuurtgenoten,hoewelgeenoverwegende,<|antochnogweleens
eenbelangrijkerolvervulleninhetprocesvanoverlegenadvies.Waarde
afgewezeneninzogrotegetale zulke emotionelemotiveringenhebbenvoor
hetvolkomen onredelijk oftamelijkonredelijkachtenvandeafwijzing
isdemogelijkheidvaneenonbewuste anti-propagandànietgeheeluitte
sluiten.. .
Merkwaardigisinditverband, datvande45pfrsonen,diedeafwijzingvandeaanvraagvolkomenonredelijkachtten^ eenderdedeeleen
afwijzingverwachtte,ofmeende,datdekansopeeniafwijzingerinzat.
Vanhen,diedeafwijzingtamelijkonredelijkachtten,meende42$dater
eenkans opafwijzingwas.Eenverklaringvoordeze[meningeniswellicht
datmen eeneventuele afwijzingalvantevorenonredelijkachtte,ongeachtdedaarvoorgehanteerde redenen.
Eenlaatste gegeveninditkaderis,datvoor|E>7$vanhendiedeafwijzingvolkomen onredelijkachtte,deafwijzing ôf\volkomen onverwachts
(56$)o f tamelijkonverwachts (11$)kwam.Bijhenditedeafwijzingvrij
onredelijkachttenwarendezepercentages 27$'(volkomenonverwacht)en
31$(tamelijk onverwacht),
c.Positievandeafgewezenennadeafwijzing
Vandeafgewezenenis44$,nadeafwijzingvanlhunaanvrage totbedrijfsbeëindiginginmoeilijkheden gekomen;deoverfLge56$zeidenniet
inmoeilijke omstandigheden tezijngekomen.Vandejgenendiedeafwijzing
"redelijk"achttenwaseenderdedeel inmoeilijkhedengekomentegende
helftvanhendiedeafwijzing "tamelijk onredelijkf'achtten enruimde
helft (56$)vanhendiedeafwijzing "volkomen onredelijk"'achtten.Eris
duseenzekerverband tussenhetinmoeilijkhedenderaaktzijne'ndeaard
vandereactie opdeafwijzingvandeaanvrage tot^beëindiging.'Opvallend
isdat demensenouderdan65 jaar,minder inmoeiljijkhedenzijngekomen
(A.O.W.)dandegenen,die jongerwarendan65 jaar.f
v.
Indiengeletwordt opdeaardvandemoeilijkheden,danblijkendezevoormeerdan50$vanfinanciële aard tezijn,yoor37$-vansociale
aard (ouderdom, slechte gezondheid inhetalgemeenjenbepaalde ziekteof
invaliditeit)envoor10$vanandere aard, zoals d.4moeilijkheid datmen
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zicherweer opinmoet stellen om tochdoor teboeren,hoewelmener
nietveelmeervoorvoelt.Betrektmendezepercentages opdetotale
groep, danhadvanalle afgewezenen ruim 23%financiële prohlemennade
afwijzing; 16%zatinmoeilijkhedendieverband houdenmet ziekte,ouderdom eneenzwakke gezondheid inhetalgemeenen5%had overigemoeilijkheden»
Befinanciëlemoeilijkhedenhekkenophunkeurtweervoordehelft
betrekkingophet feit,datmenuit deboerderijgeenbestaanmeerheeft
ofomfinanciële redenennietverderkanboeren- Voordeandere helft
omschreefmende.financiële problemenmetde opmerking.;datmen nugedwongenwas deboerderij teverkopen,datmeneennevenberoepmoest gaan
uitoefenen ofdatmen gedwongenwas deproduktieomvanguit tebreidenom
nogeenbestaan tehebbeno
Invele gevallenkwamenverschillendemoeilijkhedentegelijkvoor,
doW„z„ datfinanciële problemen,gekoppeld bleken tezijnaanhetfeit
datmen teoudwas omverderteboeren ofdat de gezondheid voortzetting
vanhetbedrijf niet toeliet« Ookhet omgekeerde ismogelijknl«.datouderdom ofziekte hetonmogelijkmaaktenomnoganderwerk tegaanzoeken
ofomde produktieomvang zodaniguit tebreiden, datmen opnieuw eenbestaanuit hetbedrijf zouweten tehalen*
§2.G e d r a g

na a f w i j z i n g

v a n de aanv r a a g

In§1vanhoofdstukIIIisgewezen ophet feitdatvande45 afgewezenpersonendieals primaire redenvoorhun saneringsaanvrage de
slechte gezondheid noemden,reedsmeerdandehelfthunbedrijf ophet
tijdstip vandeenquête hadbeëindigd, tegennoggeenvijfde deelvanhen
dieniet indeeerste plaats omredenenvangezondheid, het bedrijfwensten-tebeëindigen.Indeze paragraaf zalhierop.naderworden ingegaan«
In totaal hoeft 34/-vandeafgewezenenhetbedrijfbeëindigd nahet
afwijzenvandoaanvraag tot sanering, terwijl nogeens 33/»plannentot
beëindiging heeft.Deoverigen (33/i)hebbendaartoe geenplannen*Opvallend isdathetvooral de ouderengeweest zijn,diereedsbeëindigdhebben,wantvandegenen die ouderwarendan60 jaarhad40^-ireedsbeëindigd, tegen22/6vandegenen die jonger dan60 jaarwaren« Hetzijnvooralbedrijfshoofdenop weidebedrijven-inhetwestenvanhetland dierelatief reedshetmeest hunbedrijf hebbenbeëindigd« Verhoudingsgewijs
blijkenmeerpachtbedrijvenclaneigondomsbeclrijvenbeëindigd tezijn»
Voorzover erplannen totbeëindigingbestaan ishet juistandersom,zodathierwellicht tochgeen conclusies aanverbondenmogenwordenoHet
plannenhebben omtebeëindigen, nuclesanering nietdoorheeft kunnen
gaankomt opelkeleeftijd relatief evenveel voor«
Dobedrijfshoofden,die hunbedrijfbeëindigd hebben,hebbendat
voortweederde deel gedaandoorverkoop.(11X) endoorpachtbeëindiging
(9x)ofdooreencombinatie vandezemogelijkheden (5^)= Verkoopkwam
ietsmeervoordanpachtbeëindiging« kenderdemogelijkheid isverpachten,
welke in5vande34gevallenbenut is.omhetbedrijf tebeëindigen« Opvallend isdat degrond vandebeëindigde bedrijven voor tweederde deel
bijbestaande bedrijven isgekomenenvooréénderde deel bijnieuwgestichte bedrijven» Indehelft vande,gevallendat degrond naareentestaand bedrijf isgegaan,kwam deze terechtbijbedrijven groterdan15
ha,.
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Voorzovermenplannenheeft tot•bedrijfsbeëindigingvalt denadruk
duidelijkmindersterkoppachtbeëindiging, terwijl ookdemogelijkheid
vanverkoopmindergenoemdwordt« Metnamehetopnieuwaanvragenvansanering speelt indebeëindigingaplanneneengroter^ls 15vande33personenmetbeëindigingsplannenwillenopnieuweenaanvraagtot sanering
indienen.Zijverwachtenvrijwel allemaalwel voorèaneringinaanmerking
tezullenkomen"bijdetweedeaanvraag,hetzijdoordathungemiddeldinkomendaalt (4x)ofdoordathuninkomenuitdelandtouwstijgt tothoven
f.2500,^en/ofmeer.dan50$uitdelandbouw (3x)of[doordathetbedrijf
tentijdevandenieuwe aanvraaginvijf jaarnietf'erkleindis (2x)of
omandere redenen.Inelkgeval ishetvanbetekeni^dateenniet onbelangrijkegroepafgewezenen (13à15$)opnieuwsana|dnggaat aanvragen
enindezetussentijdhetbedrijfnietbeëindigt,a^kalomdat zeverwachten,dat zenaverloopvantijd,wel viahetO.-f-enS.-fondshunbedrijfkunnenbeëindigen.Verderwil het overgrote d^elhetbedrijfin
éénkeerbeëindigen (25x)enniet geleidelijk (5x),terwijl de overigen
hierovernoggeenvasteidééënhebben(3x).
Degroepdievoorlopig geen plannenheeft totbeëindigingvanhetbedrijf,wenst voor.eendeel doorteboeren totdat zejnietmeerkunnen
a
(13X) oftotaaneenleeftijd niet ouderdan65J af ( 1 1 X ) . De overigen
(9x)wachtenopeenmoment datzegeschiktvanhun"boerderijafkunnen
komenofeenanderredelijkinkomenkrijgenoftotaégesaneerd zijnof
anderszinshunbedrijfkunnenbeëindigen.Vandeze 33personenhouden
22deproduktieomvanggelijk,5gaaninkrimpenen6[gaanuitbreiden,m.n.
doormeerveredelingsproduktie.
Zijdiedeproduktieomvanggelijkzullenhoude^ofzulleninkrimpen,
hopeninhunbestaan tevoorzienindeeerste plaat^doordat hetbedrijf
nogwat.blijft opleveren,vervolgens denktmenaanvrillendinkomente
kunnenverwervenvia sociale zaken,A.O.W.ofinvaliditeitswet, terwijl
anderwerkerbijzoekenensoberderleveneveneens4°g"alsmogelijkheden
wordengenoemd ominhetbestaantevoorzien.

§3.De a f g e w e z e n e n en h e t w e r d e n
d r i j f s b e ë i n d i g i n g
I

n a b e -

In§2isonderscheid gemaakt tussendriegroeienvanafgewezenenni.degenendiehunbedrijfreedsbeëindigden,die-fanplan zijnhun
bedrijf tebeëindigenendegenendievoorlopighunT^edrijfzullenvoortzetten.Voorde tweeeerstgenoemde categorieën zaljjwordennagegaanin
hoeverre zenogwerken ofvanplanzijn teblijvenwerkennade(eventuele)bedrijfsbeëindiging.Aandegroepdiehetbedrijfvoorlopig
blijftvoortzetten isdevraagoverhetwerkennabedrijfsbeëindiging
nietvoorgelegd, omdatzijimmersvoorlopig ophettyedrijfblijven
werken.
I
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Tabel 20

WERKEN ITAEVENTUELE BEËINDIGING EN AARD VAN HETV/EEK

Categorie:

die het bedrijf
"beëindigden
die van plan
zijn te beëindi•gen

totaal absoluut
totaal in fo

totaal•

Aantal personen
dat
dat werkt of van plan is te NIijven v/erken
niet
full-time
part-time
los werk
(zal)
werkt
\agr.Iniet
Iagr»iniet
iagi"o niet
agr.i
;
agr.;
!
agr»I
(werken)
Iv.Vo;agr=
IVoWojagro
iv»w»
agr.

34

23

1

9

33
67

24
47

100

70

1
2
3

2
1i
16

-

1
2

1
1
1

1
1
2

4

-

'D

In de eerste plaats valt op, dat van.de afgewezenen na de (eventuele)
"bedrijfsbeëindiging een wat groter percentage, een volledige dagtaak in
ander werk zal gaan verrichten, dan bij de gesaneerden lietgeval bleek»
Daar werd nl. hot percentage berekend op 12 à 13 terwijl het percentage
hier tegen.de 15 aanligt, terwijl het betrekking heeft op slechts tweederde deel van de hele groep afgewezenen..Verwacht mag worden., dat van de
groep, die lietbedrijf wil voortzetten ook nog een enkeling volledig of
'part-time zal gaan werken, zodat het eindpercentage nog iets hoger zal
kunnen worden dan 15»
Voorzover men full-time gaat v/erken, doet men dit vrijwel uitsluitend in niet-agrarisch werk, rrun« in de Industrie of bij de gemeente.
Voorzover men part-time wil gaan werken of werkt, of voorzover men los
werk verricht, (wil verrichten), gaat het vrijwel uitsluitend om agrarisch
of agrarisch verwant werk.
Daar de afgewezenen, die het bedrijf reeds beëindigd hebben of van
plan zijn te beëindigen, voor meer dan tweederde deel nog geen 65 jaar
zijn, is het interessant de redenen te vermelden van het niet meer werken,
Opvallend is, dat van de 23 personen die lietbedrijf beëindigd hebben en
geen ander werk meer verrichten, alle 23 personen daarvoor aanvoeren
ziekte ( 1 1 X ) en ouderdom (5x) of een combinatie daarvan (4x) of een zwakke gezondheid in het algemeen (3z).
Wat de voor-en nadelen betreft van het werk dat de afgewezenen na
de bedrijfsbeëindiging zijn gaan verrichten is niet zoveel bekend, omdat
de gegevens slechts op ruim een tiental personen betrekking hebben, de
meesten zien zowel voor- als nadelen- Met name het vaste loon (7x),het
lichtere en gemakkelijker werk (4x) en het uit de kopzorgen zijn (4x)
zijn de voornaamste pro-argumenten voor het nieuwe werk. De nadelen zijn
wat minder groot in aantal dan de voordelen (13 tegen 18). Hetmeest frequent wordt genoemd het binnen vier muren werken (4x) en de gebondenheid
(3x)o Verder noemt men het bezwaar van vaste werktijden, ploegendienst,
minder beslissingsvrijheid, eentonigheid enminder inkomen.
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4.D e v r i j e t i j'd\s" b e s t e cli n
Ookaandeafgewezenen diehun"bedrijfreeds=Jbeëindigdhebbenen
dievanplanwarenhunbedrijftebeëindigen is4 evraagvoorgelegd
inhoeverre zijhunvrije tijdwel eens eenprobljeemvondenofbang
waren,dathetnadebedrijfsbeëindigingeenprot(leemzoukunnenworden»
Evenalsbijdegesaneerdenmeenthetovergroitedeel (80%)dathet
geenprobleem isof zalworden.Tochiserwel enigverschil,want
slechts 11%van degesaneerdenvonddevelevrije)tijdwel eenseen
probleem, tegen 21%.onderdeafgewezenen, diereeidsbeëindigdhadden.
Dievanplan zijntebeëindigen ziendeze zaakoptimistischer,,slechts
10%meent dathetwel eenseenprobleem zoukunnebworden.Degenendie
nogwerkenofdat zullenblijvendoen zienminder)vaakproblemenmet
betrekking totditpunt (6%)dandegenendienietjmeer (zullen)werken
(19%).
Dewijzewaaropmen zijnvrije tijdbesteedt)ofdenkt tebesteden
wijktniet"bijzonderafvan dievan degesaneerde^.Actievevormenvan
tijdspassering overwegen ookbijdeafgewezenen. Zo ishet tuinieren
ookhier demeestgenoemdevormvan tijdspasserinjg,welke 25%uitmaakt
vanallegenoemdevormen.Daarnakomthetverrichjfcenvanlossekarweitjes,hetgeenookbijdegesaneerdenop detweedel-plaatskwam.Hetdoen
vanboodschappen en zijnvrouwhelpenkomtop deperde,plaats.Lezen
neemtbijdeafgewezenenmet 11%vanallevormenyantijdspasseringeen
ietsgrotereplaatsindanbij degesaneerden (3%[).Voor'hetoverige
kanverwezenwordennaar §3vanhoofdstukV,omdfrtandere dandehier
genoemdevormenvanvrijetijdsbesteding,wat defrequentiebetreftongeveerparallel lopenmet dievan degesaneerden.

§5«Wonen
Van degesaneerden kondenwijmelden datslechts 17%vanhennade
bedrijfsbeëindigingwasverhuisd.Voor deafgewezenenligt datpercentagemet 16relatiefveelhoger,omdatnog slecht^eenderdedeelvan
henhetbedrijfheeftbeëindigd enderhalveookh^eftkunnenverhuizen.
Infeiteisdusbijnadehelftvandeafgewezenen!dieinmiddelshet
bedrijfbeëindigd hebben,verhuisd.Behalvedegr<|epvan 17%diereeds
verhuisdwas,waserbij degesaneerdennogeengjoepvan 15%diein
detoekomsthoopte tekunnenverhuizen.Bijdeafgewezenenvormdelaatstgenoemdegroep 24%vanalleafgewezenen, zod.athe"»totalepercentageafgewezenen datwenst teverhuizen ofreedsverhuis4is,op 40komt,tegen
32bijdegesaneerden.
Het isopmerkelijk datvan deafgewezenen di4reedsverhuisd zijn,
relatiefmeerouderen danjongerenverhuisd zijn 4*1voorts datmeer
personendiehethuis endebedrijfsgebouwen huurden,verhuisden dan
eigenaars» Dezelaatste tendentieviel ookonderdegesaneerdenwaar
tenemen,evenals trouwenshet feit,datmenbij"^erhuizingprobeert
eenhuisindebebouwde kom,inhetdorp tekrijgen.Zowonenthans
slechtsnog2vande 16verhuisdepersonenuit deigroepafgewezenen buitenhet dorp,tegen 14vande "\Gvóórdeverhuizijrjg.Iets soortgelijks
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zienwijonder degenen die zegdendat zijgraagnog zoudenwillenverhuizen: 1ovan de 19wonenbuiten debebouwdekom,terwijlvan de53
afgewezenen die zeggenniet te'willenverhuizen,meer dan eenvierde
deelreedsinhet dorpwoont.
Deredenenwaarom menwenst teverhuizen;,warenvoor deafgewezenenrelatiefv/atvakervandwingendeaarddanvoor degesaneerden:
meer dandohelftvan deafgewezenen diereedsverhuisd zijn,,konniet
blijvenwonen,hetzijomdathunhuiswerdafgebroken ofonbewoonbaar
wasofomdat zijernietmochtenblijvenwonenvandenieuwe eigenaar
ofvan deverhuurder,Inhoeverre hier toevalligheden eenrolhebben
gespeeld,kanbijdezegeringe aantallennietwordenuitgemaakt.Wel
kangeconcludeerd worden datverhuizing zowelbij gesaneerden alsafgewezenen,veelal alsredenheeft opheffingvanhet isolement,vooral
geografisch gezien enhetkunnenkrijgenvan eenpassender enveelal
beterewoning.Het gaanwonen inhet dorpbij eeneventuele verhuizing
isalstendentie duidelijkwaarneembaar.Menblijft daarbijniet altijd
indenabijheidvan deoudeomgevingwonen;van deverhuisdegesaneerdengingdehelftnaar eenanderewoonplaats envan deverhuisdeafgewezenenvertrok een derded.eelnaar eenandereomgeving.Meerdandrie
vierde deelvan deverhuisden'was goed tevreden over denieuwewoonplaats,waarbijvooral alsmotief genoemdwerd, datmen thansoveral
dichtbijwoonde eneen goedhuishad.

333

^r
-57-

HOOFDSTUKVI
DEPOTENTIËLEAANVRAGERS

Indithoofdstuk zalaandachtwordengegetenaaneenderde
categorievanbedrijfshoofden,diehijhotonderzoekzijn."betrokken.
De term "potentiële aanvragersvoorbedrijfsbeëindigingvia'deS.I.regeling"is slechtseenonderzoektechnische omschrijvingvooreen
ouderbedrijfshoof
dindeland-of tuinbouwmei}eenbedrijf,dat
quaproduktieoinvangnietwezenlijk afwijktvan'debedrijvenvande
gesaneerden enafgewezenen.Het isdus zeerweljmogelijk datonder
depotentiëlegegadigdennietallebedrijfshoo^denvoorbedrijfsbeëindigingvia sanering inaanmerking zoudenkurkenkomen.Niettemin
isduidelijk dat devoorbeëindiging gestelde criteriaveelalgeen
principiële grenzenweergeven,waarbovenofwaap?benodenhetdoel
van debeëindigingsregelingvolledig zouworden)voorbijgeschoten.De
gesteldecondities zijnmeer praktischvanaard]enzoudenveranderd
kunnenworden,waarbij eenaantaldooronsonderzochtepotentiële
aanvragers indatgevalwelvoor saneringinaanmerkingzoudenkunnenkomen,welke thansnog zoudenwordenafgewekenofomgekeerd.Potentiëleaanvragersinditonderzoekhebbenvoojteen.groot deelreeds
thanseconomischkwetsbare of zwakkebedrijven,jaievoorhetgrootste
deelzindenabije toekomst,gezien tegendeachtergrondvan destructuurveranderingen indelandbouw technisch,financieel, economisch en
sociaal,principieel nietofnauwelijks afwijkeft,van dereedsviade
beëindigingsregelingbeëindigdebedrijvenofvafcdebedrijvenwaarvoor eenaanvraag totbeëindiging isingediend,jwelkeom deeenof
anderereden isafgewezen.
Indithoofdstuk zalwordennagegaanhoed|vooruitzichtenop
dezebedrijven zijnvolgens deondervraagden,w^tdeplannenvoor
hetbedrijf zijn,hoe enwanneermen'eventueell^etbedrijfwenstte
beëindigen,hoemen denktoverbedrijfsbeëindigingvia sanering
(belangstelling enbezwaren),welkeveranderingaiimeneventueelwenst
indebeëindigingsregelingenwatmengaat doenmet zijnvrije tijd
naeeneventuelebeëindiging.Indelaatstepar4graaf tenslotte zal
nog ietsworden gezegdover eengroeppotentiëleaanvragers dienog
te jongisvoorbeëindigingvia debeëindigingsifegeling.

§ 1 . V o o r u i t z i c h t e n o p h e t b;ed r i j f
p l a n n e n v o o r d e to ekom s;t

en

a.Devooruitzichten
Intabel 21isweergegevenhoemendevooruitzichtenophetbedrijf ziet.Menkanniet zeggendathet eenduidjelijkrooskleurig
beeld is,temeer daar erenigszinsrekeningmeetmoetworden gehouden
dat demogelijkhedennogwel eenswatoverschat worden.Ondanksde
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Tabel21
POTENTIELLAANVRAGERS:VOORUITZICHTEN OPHETBEDRIJF

Bedrijfstype

Aantal
bedrijft
hoofden

Tuinbouw+ fruitteelt
Gemengdbedrijf
Veehouderij
Akkerbouw

28
42
29
1

Totaal

100

Bedrijfsnoofdendie devooruitzichten „„„>o,o,„achten
(inprocenten)
onbekend \goedjmatig jslecht

47
50
45

39
33
27

14
17

-

l(abs„)

21
-

47

34

17

geringe aantallen ishetbeeldvoor allebedrijfstypennogaluniform: ongeveer 45"tot ^Q'fomeent dathetbedrijf goede 1)vooruitzichtenbiedt,tegen eenderdedeel "matig1'en 17/£"slecht".Reeds
uit deantwoordenvandeondervraagden kanblijken dat er'financieelgezien talvanreëlekandidatenvoor sanering ond.erhen zullen
zijn.Ook deoppervlaktevan debedrijven, exclusief detuinbouw/
fruitteeltbedrijven,"wijstalindezerichting: 28^iskleinerdan
5 ha, 35^1 S 5~7ha en 12^isgroter dan 10ha.Hetpercentageveredelingop dezebedrijven isoverhet algemeen zeergering:op41/°
van debedrijven isinhetgeheelgeenveredelingsproduktie aanwezig,terwijlnog eensopruim 20^van debedrijven nauwelijksveredelingvan enigebetekenisvoorkomt.Opmerkelijk isdatmetname
op debedrijvenmet een zeergeringeproduktieomvang, evenminveredelingvoorkomt.
Geziennaaroppervlakte -v/eerexclusiefdetuinbouwbedrijvenachtmen devooruitzichten op dekleinste (<5ha)enopdegrootste
(>10ha)bedrijvenhet slechtst.Ingemiddeld 30^>van degevallen
noemdemendevooruitzichten nl. slecht.Op debedrijvenvan5~10
hawasmenminderpessimistisch: 58/asprakovergoede, 30^overmatige en slechts ^0cfoover slechtevooruitzichten.Het zijnmetname
ook dezebedrijven (5-10ha)dienietalleenhetmeest frequent
veredeling te ziengeven,maarookquaomvanggemiddeldmeerveredelinghebben dandeanderebedrijven, zodat devooruitzichtenwellicht daaromwat gunstiger zijn.
b.Plannenvoor de toekomst m.b.t. debedrijfsvoering:pi
omvangvergroten,verkleinen ofgelijidiouden
Gezien devooruitzichten op debedrijven isgevraagd naarde
toekomstplannenvan debedrijfshoofdenm.b.t,hun inkomen enbestaan: 6l'/fevanallebedrijfshoofdenv/ilnoch inkrimpen,nochuit-

1)"Goed"indeogenvandeondervraagdenwil nogniet zeggendat
devooruitzichten ookobjectief geziengoedzijn.

333

'duktie—

VF

-•59 -

breiden?ópdeze"bodrijven"blijft'deprdduStiëómv&l
tggelijk endat
geldtvrijwelvooralle"bedrijvenevensterk.Het
,'szélfszo,datde.
1
"bedrijven,diedeperspectieven "matig"of^slecht
noemenrelätief
ietsvakerdeproduktieomvang constantwillenhoui
n,dandebedrijven
diedeperspectieven "goed"noemen.Vande47bedrj
jven,waarmen
goedeperspectieven ziet,wilmenop 15"bedrijven
eproduktieuit"breiden,-voormeerdandéhelftdooroppervlakte1
•ergroting-terwijl
menop7"bedrijvenwilinkrimpen,m.n.doorverkle:
ningvandeoppervlakte.Vande51"bedrijven"metmatigeofslechte
erspectieven,willen12"bedrijven.vergrotenm.n.doorintensivering!
en7bedrijven.
willenverkleinen,doorextensivering.Verderdoet
zichnoghetmerkwaardigefeitvoor,datdegenen,dievóórofop6
jarigeleeftijd
willenophouden,evenvaakofnogietsvakerdepr<
duktieomvangwillen
uitbreiden,dan'degenendiezolangmogelijkwillen
doorboeren.
Toduktieomvahg
Interessant zijndemotievenvanhen,diede
ijlmenzeidat
willenuitbreiden.Vergrotingvanhetinkomen,teri
1 zovaakalsmotief
hethuidige'inkomenniet telaag'was,komt tweema<
ldoendeis.Het
voor,,alsvergroting'omdathethuidigeinkomenonv<
debedrijvenmet
laatstgenoemdemotief"komtinmeerderheid voorbij
f vooralbijde
eenmatigofslechtperspectief enhet eerstemoti<
bedrijvenmet eengoedperspectief.
Deredenenomteverkleinenwijkenbijdepot'
ntiëleaanvragers
nietafvandedoordeafgewezenengenoemderedenen
menwilhetkalmer
aangaandoen,omdatmennietmeer zohardkanwert^enals.vroeger,of
menverkleintvanwegeziekteofouderdom,hetgeen
rauwsamenhangtmet
deeerstgenoemdereden.

c.Definanciële toekomst,bijgelijkblijvendeof"Verminderde
.produktieomvang
Aanhendiedeproduktieomvanggelijkwillen
isgevraagdhoezijinhunbestaandenkentekunnej
toekomst.In 6<yfovandegevallen,zeimenteverwac]
derijnogwelwat zouopleveren.Voorderestwaren]
nogaluiteenlopendserbijgaanwerken (9^)> soberde«
uit eigenvermogen (6^),hulpvankinderen (3%)5uii
wettelijkevoorzieningen (4^)5 anderewijze enonbei
Menkanniet zeggen,datmenbijzonder"ongerue
hoemenindetoekomstinhetbestaankanvoorzien,
isdeproduktieomvanggelijktehouden-hetgeenbij
kosten,indemeestegevallenneerkomt opverminder]
ofteverkleinen,hetgeenzekerresulteert ineeng|
Menrealiseert zichweinig.dat hetinkomenindeto
waarschijnlijkheid zowelabsoluut alsrelatieflag«
men.hetbedrijfhoudt zoalshet is.Slechtsongeved
vandezecategorieën,potentiële aanvragers,geeft$j
denblijkvan,dat er"inderdaadietszalmoétengeb
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ludenofverkleinen
voorzieninde
;en,datdeboerdeantwoorden
1even(1Ofo),1even
ikeringehkrachtens
;end {&fi) * •

isover-devraag
alsmen.vanpian
destijgende
ngvan~hetinkomenringcrinkomen,
komstnaaralle
zalworden,als
eenvierdedeel
inhaarantwoorluren,alsmende•
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produktieomvanggelijkhoudi-ofinkrimpt.Daarbijisdanopvallend,
datdetweeoplossingendiehetmeestfrequent worden genoemdzijns
ofsotrerderlevenófer"bijgaanwerken,eenpassievereactie eneen
actieve.
Menkandevraagnaardewijze,waaropmenindenabije toekomst
inhetbestaandenkt tevoorzien noknogvanuit eenandoregezichtshoekbekijken enwel voordecategorieën,diedevooruitzichtenvoor
hunbedrijfmatig ofslecht achtten (51%vanallepotentiëleaanvragers)» Dezegroep isietsmeerdoordrongen vanhetfeit,dat erweliets zalmoetengebeurenwantvandezegroependenkt nogmaar 40%
datdeboerderijnogwelietszalopleveren» Alsoverige oplossingen
werdengenoemdsuitbreidingvandeproduktieomvang (24%) - bijde
bedrijvenmet goedeperspectievenwashet overeenkomstige percentage
(32%)-soberder leven (10%)en erbijgaanwerken (9/°)«Ditlaatste
wordtbijdebedrijfshoofdendiedevooruitzic'hten'ophunbodrijf
goednoemen,slechtseenkeer als eenmogelijke oplossinggezien,
Voor zoverhetuitbreidenvandeproduktieomvang als'oplossingwordt
genoemd,gebeurt dathetmeestfrequentdoorde "jongere"bedrijfshoofden,evenalshet erbi'j.gaanwerkens hetverkrijgen vanuitkeringen
uitwettelijke voorzieningen endemogelijkheid totbedrijfsbeëindiging
viasaneringworden'metnamedoordeouderenalsmogelijke oplossingen
gezien.Overigenswerdendezeoplossingen slechts enkelemalen genoemd.

2«D e w i j z e v a n e v e n t u e l e
b e ë i n d i g i n g

b e d r i j f s

a.Tijdstip totwelkmenwil doorboeren
Inhetkadervandit onderzoek ishetvanbelangomtewetenhoe
enwanneermen eventueel zijnbedrijfwenst tebeëindigen.Ophet
moment vanondervraging hadruim eenvierdedeel (27%)daarover geen
vastomlijnde gedachten, 19%wildedoorgaan zolangmenkon, 2%wilde
totaanz'n dooddoorboeren, en47%wilde tot eenbepaalde leeftijd
hetbedrijfvoortzetten (overigs 5%)°Debetekenis vandeA.0.M.-uitkeringenkomt ookhierweeroverduidelijknaar vorenwant 39vandeze
47%wilophouden op65-jarige leeftijd,deoverigenvrijwel allemaal
op eennogeerder tijdstip.Voor 21%vandeondervraagden golddatzij
gemiddeld over twee onoenhalf jaarhunbedrijfwildenbeëindigen.
Hetlijkt eropdatdedegenenvanwiedevooruitzichtenophet
bedrijfmatigofslecht zijnietsduidelijkerwetentotwelk tijdstip
zijhetbedrijfwensen voort tezetten,terwijl ookhetpercentagedat
doorwilgaan zolangmenkanwatgeringeris,danbijdegenen,diede
vooruitzichten gunstigachten.Eveneenslijkthetpercentage,datop
65-jarigeleeftijd ofjongerwenstop tehoudenmethetbedrijf onder
degenendiedevooruitzichten ophunbedrijfmatigof slechtnoemen,
watgroterdanonderhendie zeggendat hetbedrijf goede vooruitzichten
heeft.
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b.Eventueel eerderhetbedrijfbeëindigen

,.

Teneinde eenglobaalinzicht tekrijgeninaievraagofhet
tijdstipwaaropmendenkttebeëindigen,oenvastleggendgegeven is,
isgevraagd ofmenerwel eensovergedachtheeft„jomhetbedrijfop
een"eerder"tijdstip tebeëindigen,watdaardanpokonderverstaan
moetworden.Het antwoordwektnogal enigeverwondering,want40%van
allepotentiële aanvragers,bleek een eerderebeëindigingweleens
overwogentehebben,58%nieten 2%gafeenonduidblijkantwoord.
Heelopvallend is,datzijdietoteenbepaaldeleeftijdwillendoorgaanvoormeerdandohelfthebben overwogenopeepjongereleeftijd
optehouden.Trouwensookonderhen,dienunognfcetwetenhoelang
zijdoorzullengaanenonderhen,diedoorgaan,Erlangzijkunnen,
heeftbijnaeenderdedeelnogoverwogenomopeemj"vroeger"tijdstip
optehouden.Voordeeerstgenoemdegroep-diehejbnunognietweetzalditantwoordbetekenen,datmener i n het| a l g e m e e n
weleensovergedacht zalhebbenhetbedrijf teb$pindigen.

c.Redenenom eventueel "eerder"tebeëindigen
Evenalsbijdegosaneerden (38%)endeafgewezenen (56%)vormen
ziekteenouderdom devoornaamste redenen,waarom,èienhetbedrijf
wenst tebeëindigensin 21%van degevallenwerd $J.ekteenin 12%
ouderdom alsredenopgegeven.Ookhetfeit,datmei,geenopvolger
heeft speelt eenbelangrijkerol (20%).Bijdegesaneerdenwasdit
28%enbijdeafgewezenen slechts6%.Gesaneerden pnpotentiëlen
lijkenindezeopzichtenbijzonderveel opelkaar.jHetslechtzijn
vanhetbedrijfsinkomen(11%)enhet geen perspectiefmeerzien(14%)
lijkt alsredenvoorbedrijfsbeëindigingbijdepotentiëleaanvragers,
watvakergenoemd tewordendanbijgesaneerden enfafgewezenen.Met
nameis eropditpuntverschilmetdeafgewezenen}dieditduidelijk
minder alsredenvoorhunaanvraagtotbedrijfsbeëindigingnoemden.
Depotentiële aanvragersnoemdenverdernogalsref.enenhetgeenzin
meerhebbeninhetboeren (4%)> hetwillen ophoude^ïmetwerken (5%)r
hetplaatsgevenaandeopvolger4%enoverigeredenen(7%)«

d.Dewijzevanbeëindiging
aanvraagtotsanering,
Bijdeafgewezenen,dienaafwijzingvanhun
x>tsterolgespeeld,
hetbedrijfbeëindigd hebben,heeftverkoopdegro<
1hetverpachtenvan
daarnapachtbeëindiging enindederdeplaatskwam
beëindigingduidelijk
hetbedrijf.Bijdepotentiële aanvragerslijktdg
anderstèzullengaanverlopen,want 3,6%vandebedrijvenzalworden
overgedragen aaneenopvolger.Hierishet verschil
metdeafgewezenen
veruithetgrootsteImmersmen zalgeenaanvraagt<j
it saneringindienen
F,datnahet afwijzen
alsmeneenopvolgerheeft endatbleekookdaaruil
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vandeaanvraag,overdracht vanlietbedrijfaaneenopvolger-familielid
maar ineenenkel geval had plaatsgehad onderde33reeds " b e ë i n d i g d e "bedrijven,terwijl overdracht aaneenopvolger—familielid
onderde34bedrijven diev a n p l a n warenhetbedrijfte
beëindigen slechts tweekeerals eenmogelijkheid genoemdwerd.Hier
bijdepotentiële aanvragers isopvolgingveruit demeest genoemde
vorm vanbedrijfsbeëindiging» Een tweedebelangwekkende zaak is, dat
25/0vandepotentiële aanvragers saneringalswijzevanbedrijfsbeëindigingnoemde,waarmee tevensminofmeer iskomenvast testaandat
dezogenaamde potentiële kandidaten niet alleen oponderzoektheoretische gronden-eenvrijgeringe produktieomvang,hoofdberoep landbouwer ouder dan50jaar-potentieel zijnmaar vooreennietonbelangrijkdeel ookinfeiteoHet ismogelijk, dathiermee een criterium
gevondenis,ominde toekomst hetaantal aanvragenvoor sanering
beter tebenaderen.Zoumen inditgeval degroepmet een opvolger
eruit gehaald hebbenenvoorhet overige depotentiële aanvragers op
dezelfde wijzehebbenbenaderd, danzouhetpercentage'datwensteto
beëindigenvia sanering opgelopen zijn tot39»
D e naopvolging ensaneringmeest genoemdemogelijkheidtot
bedrijfsbeëindigingisverkopenvanhetbedrijf (16%)« Daarmeeheeft
mendo.wijzevanbeëindigingvrijwel uitgeput,wantde overigen
konden ófniet zeggenhoezijzoudenbeëindigen (12^)ofzijwilden
depachtbeëindigen (5f°)ofzijzoudendoorgaan totaanhundood
(5/°)> terv/ijlnogdoor ^ demogelijkheid vanverpachten genoemdwerd.
Inditlaatste opzichtverschillen depotentiëlen enigszinsvande
afgewezenen,bijwieverpachten•alsmogelijkheidvanbedrijfsbeëindiging invijf gevallen gerealiseerd was enin één geval alsmogelijkheid genoemdwerd.Wiet onmogelijk isdat onderde potentiëlen
wieraanvrage eventueel zouwordenafgewezen,eveneens eenaantalde
mogelijkheid vanverpachtenalswijzevanbedrijfsbeëindigingzou
benuttenc
§ 3.D e v o o r - e n n a d e l e n
in h e t a l g e m e e n

van

s a n e r i n g

Vandegesaneordenenafgewezenenkanmenoverhetalgemeenzeggen
datzijpositief staan (hebbengestaan)tegenover sanering omdat zij
immersvandesaneringsmogelijkheid gebruikhebbengemaakt ofhebbengetracht daarvangebruik temaken.Dijde potentiële aanvragers ligt
ditallesanders.Zijhebben totnu toegeenaanvraag ingediend, hoewel
menopgrondvanbepaaldemin ofmeer objectiefvaststelbare omstandigheden zoumogen zeggen,datvoorvelenvanhensaneringveel problemen zoukunnenoplossenc Het isderhalve danookvanbelang te
wetenhoe dezemensendieeventueel voor saneringinaanmerking zouden
kunnenkomen,denkenover sanering,wat zijervanweten,watdebezwarenzijndiemenereventueel tegenheeft,ofwaarom men erpositief
tegenover staat.Indeze paragraaf zalhieropnaderwordeningegaan.
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a.Kennisvandemogelijkheid tot sanering
j.
Overhetalgemeenwórdt dekennisvandemensei^"tenaanzien••van
veel zaken overschat./zoalsuit talvanopiniepeilitigen-tebewijzen
zouzijn.Het isdaarom opvallend-dat praktischiecLareê*uindeland^-!
bouw opdehoogteismet hetbestaanvan eenbedrijisbeëindigings- regeling.Zohad onderdezogenaamde potentiële aanvragers slechts.
2$nogniet gehoordvan demogelijkheid tot sanerin*.Voorts bleek
dat slechts 8$vandeondervraagden geenmensenkende,die het bedrijf
via saneringbeëindigd hebben,m.a.w.niet alleen theoretischheeft
menvande saneringsregeling gehoord,maar ookheeftmenvrijwel allen
inde praktijkietsvan de regelinggezien, ookaltehoeftmen daarbij
inveel gevallennietmet definessesvandebeëindigde gevallen op
dehoogte te zijn.
"
In onderstaande tabel isaangegeven, viawelkejinformatiekanalen
menhet meest frequent kennis heeft gekregenvande[mogelijkheid tot
:sanering.Hetmassa-medium,depers, speelt,naast teinformatie van
, Tabel 22;

"
'^

In procenten

Informatiekanalen
Pers (vak-,dag-,nieuwsblad)
Eennissen/collega's
Standsorganisatie •
D.B.H./P.B.Ho
Voorlichtingsmensen
Familie
Gesaneerden a«iS.gesaneerden
Radio, t.v.
Overigen/onbekend

Totaal"

" """"

j

!

"

;

r

36
35
6
4
4
, 4
4
3
4

"""TOÖ""'
, -*

ü-

collega-boerenenkennissenveruit de grootste rol.j.De overige informatiekanalen hebbenbijhetkennis krijgenvanenhjorenover demogelijkheid tot saneringslechts eenbetrekkelijk geribge rol gespeeld.
In het onderzoek is ooknagegaan ofmenal danniet,ofvaag
opdehoogtewasmet de inhoudvandebeëindigingsaiegeling.Gebleken
isdat ruimschoots dehelft (57$)redelijk, 30$vapig'.en11$niet.op
dehoogtewasvande inhoudvandebeëindigingsregejlinghetgeen geen
slecht resultaat genoemdmagworden.
i
b. Reactie opde saneringvanmensen diemenkent

[

Stellenwijhetaantal potentiëlen, dat:mensenkent die:gesaneerd
hebben (92)weer op 100, danstaat 54$vanhenposoltief tegenover
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sanering, 20^>negatief en 22foziet zowelpositieve alsnegatieve
kanten (4%spreekt zichnietuit).Menkandusniet zeggen- datde
houding tegenover sanering onderhendiegeen aanvrage totsanering
hebbeningediend slechtis,integendeelsmeerdanhelft ispositief,
terwijlnogeens 22^>nietbijvoorbaat sanering afwijst,maarzich
kritisch opstelt enzowelvoor alsnadelenonderkent.
Intabel23isdeaardvandereactiesweergegeven.
Tabel 23
HOUDING (POSITIEFENNEGATIEF)TEGENOVER SANERING (VANANDEREREN)

Reacties
Uitsluitend
positief
Uitsluitend
negatief
Pos, en neg.
Totaal (abse)

1)

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
2)

1
2

3
4
5
6
7
333

Aantal
bedrijfs
hoofden

Aantal
reacties

42

70

24 141723-3 1221 4

16
29

27
86

23 141921 2219

87

Reacties in'procenten
positieve2)
1|2j3|4Ï5J6| Tf8j9|l0

negatieve 2)
1|2)3f4-15!6]7|819J10Hl

4 73154-30303 - 4

183 27 162025 131611 3

1619997712143 -2810584313142 11

jekrijgt eenredelijkebeloning
jehebtnumeermogelijkhedentotbeëindiging
jekunt ophoudenmet zohard tewerken
minderkop-en/offinanciële zorgen
jekrijgtveel/meer vrijetijd
kleinebedrijvenhebben tochgoen toekomst
vanwege ziekte,invaliditeit,ouderdom c d .
degrondwordtminder verwaarloosd
saneringmooi,indiengeenopvolgers
onbekendereden
jemoet jegrondverkopen
jemagnooitmeerboer zijn
jekuntvandeuitkeringen
niet leven
overheid wilkleintjes eruit
hebben
iseensoortverraad aan
deboerenstand
°P50-jarigeleeftijd saneren
istejong
menkomt ertenonrechte
voorinaanmerking

8 =geldbrasserij,levenopkoster
vandegemeenschap
9 =saneringisonjuistbij
werkloosheid
10=gebouwenworden onrendabel
11=bovende50kom jemoeilijk
aanwerk
12=overige redenen
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Alsuitsluitend positieve aspectenkomenvooralnaarvoren,dat
men"bijbedrijfsbeëindigingviasanering eenbehoorlijkebeloning
krijgt (24%)endatmenminder zorgen,ookfinanciëleaanz'nhoofd
heeft (23$).Ookz ijd-iezowelpositievealsnegaraievekantenaan
saneringonderkennen,zijnhet overdezetweezaleenalsdemeest
positieve aspecteningelijkemate eens (23$restf.21$).Alsderde
positievezijdenoemendeuitsluitendpositieven!datmendoorte
beëindigenopkanhoudenmet zohardtewerken (^7$).Ookdegenen
diezowelpositief alsnegatief zijn,vindendit[eenbelangrijk
winstpunt (19$)vansanering.Opdevierdeplaatastaatbijdeuitsluitendpositieven,datmendoordesaneringsregelingnumeermogelijkhedentotbeëindigingheeftdanvroeger (14$)[.Ookopditpunt
stemmenzij,diezowelpositieve alsnegatieveaspecteninbeëindigingviasanering zienin (1Ó$)maarbijhensta4ttochhetfeitdat
saneringeenuitkomst isbijziekte,ouderdom,invaliditeit e.d.toch
nogietshogergenoteerd (19$).Deoverige.positieveaspectenzijn
inverhoudingtotdehierbovenvermeideonbelangrijk.
Aandenegatievekantis erminder overeensiemmingtussenuitsluitendnegatieven enhendiezowelvooralsnadelen zien.Geringe
aantallenzijnvooreendeelookaansprakelijkvoordeverschillen.
Vandaardathieruitsluitend degemiddeldemeninggegevenzalworden.
Detweemeestgenoemdenegatieve aspectenzijn,cptdesanering
"geldbrasserij"is enlevenopkostenvandegemeenschapis enerzijds
(20$)enhetfeitdatmenervaaktenonrechtevcjorinaanmerking
komtanderzijds (19$).Allerleimotiveringen doeijvoor laatstgenoemde
mening opgeld zoalsb.v.datmenmensensaneert[dienooit echtboer
geweest zijn,datmenmensendie altijd zuiniggeleefdhebbenennu
nietmeerkunnenwerken,nietsaneert,omdat zij[b.v.teveelinkomen
hebbengehad ofalnoodgedwongenverkleind hadden,terwijl,men.mensen
dienooit zuiniggeleefdhebbenenermaarmetdcjipetnaargooiden
wellaatbeëindigen,omdat dezedoorhungedrag^enedendief.8000,normgeblevenzijn,hoewel ookzijdaarquabedrijfwelbovenuit
haddenkunnenkomen.Menkaninfeitedetweegedoemdeargumentenwel
alsééngeheel zien,want zijliggenineikaars-ferlengdesbijde
uitsluitend negatievenvormendezeargumentenvexjrmeerdandehelft
degrondwaarom zijnegatief tegenover sanering ^taan.
Anderenegatieveaspecten zijn,datmennooitmeerboermagzijn
(14$)endatmenz'n grondmoetverkopen (11$).Ookbijdegesaneerden
enafgewezenenkondensoortgelijkeargumentenwoedenvernomen:in"
hoofdstukIII§4cwerdb.v.vermeld,datderedenenwaarommenweinig
belangstellingvoor saneringmeende temoetenverwachtenwaren,dat
mengehechtis aanhetboerenbedrijf (42$), ent^ptsppzijnbezit,
datmennietwilverkopenendatmenvrijwilblijven,.want"menmag
nietsmeer".Dedoorafgewezanenengesaneerden4oorgesteldewijzigingenindesaneringsregelinghaddenvooreendeelookbetrekkingop
dehierbovenvermeldezaken.
f
Eenlaatstenegatiefargument,datnogmet énigefrequentiegenoemd
werdwas,hetfeitdatdeoverheiddekleintjes eruitwildehebben (12$).
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De slotconclusies'metbetrekking tothet negatief ingesteld staantegenover saneringkandus zijn,indeeerste plaats,datmeer dan507-van
depotentiële aanvragers o o k of u i t s l u i t e n d negatieve
aspectenaandesaneringsregeling onderkent endat ongeveer twee
derde deel u i t s l u i t e n d of o o k positieve kantenziet
vansanering.Inde tweede plaatskan ook tenaanzienvandepotentiëlenvastgesteld worden, datbijhendienegatieve kantenvandebedrijfsbeëindigingennoemen,emotionele argumenten een overwegende rol
spelenoTenslotte iskomenvast testaandatvoor zovermennegatieve
aspecten noemt deemotionele argumentenbijdepotentiëlen eenbeduidend-grotererolspelendanbijdegesaneerden enafgewezenen.
; / 4 . D e b e l a n g s t e l l i n g v o o r s a n e r i n g 'en
h e t v o l d o e n a a n de b a s i s v o o rwaard'e'n
Indeze paragraaf zalaandeorde gesteldwordeninhoeverrede
potentiële aanvragers indetoekomst belangstellingvoor sanering
verwachten bijdeland-entuinbouwers eninhoeverremen zelfal
dannietwat in.saneringziet.Voorts zalwordeningegaan ophet
(eventueelkunnen)voldoenaandebasisvoorwaarden.
a.Verwachtebelangstelling voor saneringinhetalgemeen enredenen
daartoe
Ookaandepotentiële•aanvragers is gevraagdx</atzijdachtenover
devoor sanering teverwachtenbelangstelling indetoekomst.Ongeveer
50%vanhendenkt,dat erveel belangstelling zal zijn-gesaneerden
53^3 afgewezenen-3'3/^-1273verwacht niet zoveel belangstelling enÎ67&
verwacht zelfs eengeringe belangstelling.Zijwijken inditopzicht
weinigafvandegesaneerden enafgewezenen.De overige (237-*)zeggeji
hierover geenmening tehebben-gesaneerden i2/b,afgewezenen2'57^'.en'wijkeninditopzicht slechtsafvandegesaneerden,wiermening
ophet puntvande teverwachtenbelangstellinguitgesprokener isdan
vandeandere categorieën ondervraagden.
Opvallend isdatnietalleenbijdegesaneerden enafgewezenen,
maar ookbijdepotentiëlen,debedrijfsnoofdenuitdetuinbouwgebieden ofmeteentuinbouw-of fruitteeltbedrijfhetmeest frequent
veelbelangstelling voor saneringverwachten (6470evenals debedrijfshoofden indeweidestreken (62yó).Indezandgebieden endezee-en
rivierkleigebieden verwachtenveelmindermensen eengrotebelangstelling,nl.42yoresp.337°bijdepotentiëlen.Ditzelfdebeeld isminof
meer ookte constateren bijdegesaneerden enafgewezeneno
Voorzovermenveel belangstellingverwacht isookbijdepotentiëlenals primaire redengenoemd de slechte resultaten opdebedrijven
(31/^0e n deongunstige landbouwsituatie inhetalgemeen (lOfo).Meer
danbijde gesaneerden (16^0)endeafgewezenen (1370wordthetzonde
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opvolger zijnalsoorzaakvandeteverwachtengfcotebelangstelling
voor sanering"beschouwd(31$)«Andere oorzakenv^ordebelangstelling
achttemendeaantrekkelijkeuitkeringen (14$) &$hetvandezorgen
afwillenzijnm.n.bij4 e ouderen (10$).
j
Alsredenvoordeverwachtegeringebelangstellingwerd opgegeven
dat zijdienietanderskondenalgesaneerd zijn[(38$)zodatderoom
erafis,datmendeuitkeringen telaagvindt (Ï7$),datmendetijden
teonzeker achtm.n.vanwegedehuidigewerkloosheid (14$)»Deoverige
argumenten lopensterkuiteen enkomenweinigva<p.Zijwijkenniet
veelafvandedoordeafgewezenen engesaneerdaigenoemde redenen
zoalsgehecht zijnaanhetbedrijf,hetbetereperspectievenziendoor
deE.E.G.,dathetniet; ietsisvoortuinders aaz.

b. Geneigdheid omdeeltenemenaandesaneringsregeling
In§ 2isreedsgesprokenoverdewijzewaajfopmenhetb.edrijf
eventueelwenst tebeëindigen,waarbijbleekdat(25$vandeondervraagdepotentiële aanvragersuit eigenbeweging(zeidenhetbedrijfop
eenbepaaldogenbLikte willenbeëindigenviasanering.Voorzover
menaanvankelijkzeihetbedrijfniettewillen"beëindigenviasanering,maaropanderewijze ofindienmennognieljwistopwelke
wijze,isineenlater stadium vanhetgesprek aândezemensen 75$vanhet totaal-gevraagd ofmenz'nbedrijf[nietviadesaneringsregelingzouwillenbeëindigeninplaatsvanopeinderewijze.Opmerkelijkwastoen,datnogeens 18$vanalleondervraagdenbereidwas
tebeëindigenviasanering.Menmagaanditmin q£ meeruitgelokte
antwoord geen overdrevenwaardehechten.Verantwoordisdatmeneruit
concludeert,datdeze 18$beëindigingviasanerirignietbotweg.'zal
afwijzen,maarbijeventuelebeëindiginghetvooijentegenervanzal
overwegen,Bijdeeerdergenoemde 25$ligtdezaefcheel andersszij
zijnalzover,dat zijwillenbeëindigenviasanejringenvoorhen
moet erdanookietsgebeurenomhenvandezewijpevanbeëindigingaftebrengen.
[
Konin§3vastgesteldworden,dat er ovqr h e t a l g e m e e n beslist geen ongunstigklimaatt.o.v.saberingheerst onder
depotentiële aanvragers-globaal48$uitsluitenji positief enslechts
18$uitsluitend negatief,metdaartussenin eengtroepvan33$dieer
zowelpositieve alsnegatieve aspectenaan onderkent-ookvoorde
s t r i k t e i g e n situatie zienveelpotentfieleaanvragersin
bedrijfsbeëindiging-viasanering eonacceptabele(18$)totgoede (25$)
mogelijkheid totbeëindigingvanhetbedrijf. >-.«-•
Degeneigdheid omdeel tenemenaan.eenbeëindigingvolgensde
Si-regelingisooknogopeenderdewijzebenaderß.,doornl.:aanallen
devraagtestellenofzijnog.gebruikzoudenwillenmakenvande
mogelijkheid totbedrijfsbeëindiging,-alsdeze in|detoekomstzou
wordenopgeheven.De eerstecategorie,die reedsineersteinstantie
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zei, datzijhunbedrijfvia saneringvildenbeëindigen,bleekzeer
standvastig tezijninhaarmening:vande25personen zeiden19
zonderenigvoorbehoud,dat zijdanvanderegelinggebruik zouden
maken, éénpersoon zeihet niet tezullen doen, ennogéén persoon
zeihetwaarschijnlijkniet tezullendoen, terwijl 4andereenigszinsaarzelden,,maarwaarschijnlijkwel vandeaflopende mogelijkheid
gebruik zoudenmaken.,m.a.w.23vande 25personen,zoudenvrijwel
zekervandemogelijkheid gebruikmaken.,
Vande18personen,dienaenquêteïnformatiein tweede instantie
zeiden; dat zijookeventueel wel via saneringzoudenwillenbeëindigen? blekenervier tezijndiezeidendat zijergebruik vanzouden
makelijalsdemogelijkheid tot saneringeenaflopend karakter zou
hebben, terwijl drie personenzeidenernogniets over tekunnen
zeggen; elfmensen zeidenerdangeengebruik van tezullenmaken»
Maaktmendebalans op,dankomtmen opeenaantal van27personen, dielietbedrijf zoudenwillen/gaan beëindigen,alsdemogelijkheiddaartoe zouaflopen, terwijlnogeensvierpersonenzeerwaarschijnlijk d.emogelijkheid tot saneringzoudengaanbenutten.
Hoewel erdusduidelijk eenaantal afvalt-.13niet ofwaar•schijnlijkniet endrie ;iikweethetnogniet"-alsdekeusalof
niet saneren scherpwordt gesteld,blijft ertochnogzo'n 30%onder
alle potentiële gegadigden overdieookdanzegts dat zijwillen
saneren.Menkanhieruit de conclusie trekken,dat erinderdaad een
niet onaanzienlijkebelangstelling is onderdepotentiëlen, alsrond
30%vande ondervraagde potentiëlen tottweenaai toe tekennen
geeft,dat zijbijeeneventuele bedrijfsbeëindiging,datwillendoen
doorgebruik temakenvandemogelijkheid tot sanering.
c.,Aantrekkelijke enniet-aantrekkelijke kantenvanbedrijfsbeëindiging
Doordegroepdiebelangstelling hadvoor saneringwordt alsaantrekkelijke kantvandebedrijfsbeëindigingdoorsanering allereerst
genoemd datmenniet zohardmeerbehoeft tev/erken (427a).
Als tweedewordt deverminderingvandezorgenalsaantrekkelijkpunt genoemdsverminderingvankopzorgen (21%)envermindering
vandiefinanciële zorgen (20%). Tenslotte wordt ooknethebbenvan
(meer)vrije tijd.alsaantrekkelijkaspect gezien (15%K
Alsniet-aantrekkelijke kantenvan de saneringv/ordend.oordeze
groep vooral genoemd hetverliesvanhetboer-zijn (40%), openigeafstand daarvangevolgd d.oorhotverliesvanhet contactmet d.elevende
natuur (21%)onhetalsmens nutteloosworden (17/^)» Tenslotte wordt
noggenoemd datmen gehecht isaangrond enerf (8%)end.atmenweet
watmenheeft ennietweetwatmenkrijgt (8%). Bijditalles gaathet
omvrijkleine aantallen: 24 personen intotaal»
Bovenstaandeantwoordenwerdenverkregenvandiegenenvande
potentiëlen dieopeen ofanderewijze plannenhadden omhunbedrijf
tebeëindigen (5'1personen).Vand.eze51 personenwarener 19dieuit—
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sluitendpositief reageerden,24perspnennoemden!zowelpositieve als
negatieve aspecten,terwijl8personenalleennegatieveaspectenvertondenzagenaan"bedrijfsbeëindigingvia sanering).Gebleken isnog'dat
zijdiepositiefreageerdenrelatiefvaker aantre}tkelijkekanten
noemden,dandat zijdienegatief reageerdennietf-aantrekkelijkekantennoemden.

d.Het eventueelkunnenvoldoenaandebasisvoorwaarden
Alshiernagetredenwordtin de' vraag of men| aandebasisvoorwaardenkanvoldoen,danisditglobaal,gedaanenjdanwordt afgegaan
opdeuitsprakenvande ondervraagden.Opgronddkarvanisdoorde
enquêteurs,vastgesteld inhoeverremenopheteerptegezichtaande
basisvoorwaardenvoldoet.Intabel 24
zijndefcegegevensweergegeven.
Tabel 24
DIEEVENTUEELWILLEN SANERENsALOFNIETVOLDOENp N BASISVOORWAARDEN
Aantal
bedrijfshoofden
datwilde
saneren

Bedrijfshoofden,die
spontaan:ofintweede
instantiewilden saneren
Spontaan
Intweedeinstantie

Allen""""""" "'

25
18

" 43"

AantalbedrijfBhoofdenvoldoetaan
roldoetniet aan
allebaeenb|a- jtweeba- drie
!
basisvoorsisvoor- sisvoorj
sisvoorj
waarden
waardb waarden
!
waarden
!

19
4
2
6'
6
2
"CToóT""i")"""25"lW)""T)"""i"ó"r2'$|""1T"6""("Ï4)""T^
25"
10"

1)Tussenhaakjes?percentages.

Belangwekkend isdatruimdehelftvandein)eersteeriintweede
instantiepotentiële saneerdersvoordeze saneringookinaanmerking
lijkt tekomen.Omgerekend overdehelegroeppoftentiëlèkandidaten
isdat 25^van alleonderzochtebedrijven.Een tweede opmerkelijk
punt is,datzijdiedirect alzeiden,hetbedrijjfviasaneringte
willenbeëindigen,vooreenveelgroterdeel (bitjnaviervijfde deel)
aandebasisvoorwaardenkunnenvoldoen,dandecategoriediepasin
tweede instantiebedrijfsbeëindigingviasanerinjginde overwegingen
heeftbetrokken,waarvannl. slechtseenderdedleelaandevoorwaarden
voldoet.
De.meestgënoemderedenenwaarom mennietaan;debasisvoorwaarden
kanvoldoen zijns
-.
•.
-menverdientmeerdanf.8000,-gemiddeldpergaar (15x)
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- erheeft zichsindsvijf jaar een (waarschijnlijk) onaanvaardbare
verkleiningvoorgedaan (5 x )
-het inkomen isnietvoor50%ofmeeruit de landbouw afkomstig (4x)
- degrondheeftvoormeerdan507°eenniet-agrarische bestemming (3x)
- menheeftminderdanf. 2500,-inkomenuitdelandbouw (1x ) .
Letmenopde onderlingeverhoudingvanderedenenwaarom men
niet aandebasisvoorwaardenkanvoldoen,dan springthet feitdatmen
(nog)een te.hoog inkomenheeft zeerduidelijk inhetoog.
Vande 18bedrijven,,dienietaandebasisvoorwaardenvoldoen
menenvierbedrijfshoofdendatdat inde toekomstwel zalkunnengebeuren,doordathetinkomentotbenedenf» 8000,-gaatdalen.Zeven
bedrijfshoofdenzeggendat zijookindetoekomstnietaandevoorwaardenkunnenvoldoen,terwijlnogeens zevenpersonen ofgeen antwoordgaven ofzeidenniet tekunnen zeggen ofzijaandegestelde
conditie zoudenkunnenbeantwoorden indetoekomst.Voor zoverer
verkleind is,kannaverloopvantijddezebelemmeringvanzelfwegvallen.

§5» R e d e n e n o m n i e t t e s a n e r e n
ren t e g e n
s a n e r i n g

en

b e z w a -

a.Deredenenwaarom mennietwilsaneren
In§ 3 kwamvast testaan,dat inhet algemeenhetklimaat ten
opzichtevan saneringvrijgunstigwas.Alsmen thansderedenenbekijktwaarom 57%vandepotentiële aanvragersgeenbedrijfsbeëindiging
viasanering..-wenst,dandientbedacht teworden datsomsperpersoon,
meerdere redenen zijngenoemd.Het feit,dathetbedrijfwellicht
zouworden overgenomendoor een opvolger,maakte 31%van alle genoemde
redenenuit.Tweede inderangordevanredenenwashet feit,datmen
gehecht isaanhetboer zijn (18%vanalle redenen)ofdatmennog
teenergiek isomstil tezitten (11%).Andere redenen omniette
sanerenwarendatmendeuitkeringen telaagvond enniet inloondienst
wildegaanwerken (9%)ofdatmenz'nbezitnietwenste teverkopen
(9%)«De overige redenenwarenwathunaantalbetreftminderbelangrijk.
Dezewaren ofzakelijkvan aard zoalsb.v.dathethuidige inkomen
hogerwasdanhet saneringsinkomen,ofdatmendegrondvoordeliger
opdevrije marktkonverkopen,ofzijwarenheelpersoonlijkvanaard
b.v.datmenruzie zoukrijgenmet familie alsmen zougaansaneren
ofdatmengeenanderdanhetboerenvakkent.

b.Issanering eventueel afgeraden?
Teneinde een indruk tekrijgen overdevraag ofer --eerstanden
tegensaneringbestaan,isaandepotentiële aanvragersgevraagd,in
hoeverre zijweleensvernomenhadden,dathetbeteris%was omniette
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saneren.De veronderstelling was.,..dat„opdezewijfceniet alleen iets
overde mening m.b.t.de sanering inhet-algemeen"bekend zoukunnen
worden,maar ookdatvia deze indirecte wijze vantvragen,.de ondervraagden ook hun eigen ideeën engedachten ten op|ichtevan'sanering
zouden geven. In tabel 25
zijngegevens hieroverweergegeven.
.

!

.

'

•

•

Tabel 25 ,
ISHETBETERNIET TE SANEREN ? (OORDEELV^NDERDEN.)..
Aantalbedrijfshaqfdenwel/niet.vernomen dat menbeter-(nietkan saneren
Aantal
ja, ik
geen
"bedrijfsLeeftijd
geloof
antwoord,
hoofden
ja
Al danniet saneren
van wel
onbekend
neen
36
<55 jaar
1
1
4
29
55 <60 jaar
,2
31
4
25
60< 65jaar
5
24
29
—
^ 65jaar
2
2
4
Allen
100
1'
; 80
3,
15
1
2"
6
Neen
48
57
1
Ja spontaan
20
4
25
1
Ja, in tweede
ins tantie
18
!
12
5
1
'80
Allen
100
3
15

Hoewel de aantallen gering zijn, zijn er tochjenkele zaken die
irihet oog springen.In de eerste plaats ishet duidelijk, dat de druk
van de "publieke opinie"tegen sanering niet bijzoijhdergroot iss slechts
15à 16^van de ondervraagden geeft tekennen,datjzijweleens gehoord
hebben, dat menbeter niet kan saneren.De overgroje meerderheid heeft
van eendergelijkeopvatting nooit ietsvernomen. Ii^de tweede plaats
lijkt het er, ondanks de geringe aantallen op,datjnaarmate.de ondervraagden ouderwaren ietsvaker een zekere "tegend^u.k"vernomen is,
hetgeen heel goed verklaarbaar isuit het feit dat
bijhet ouder worden
overwogen moetworden opwelkewijze menhet bedrij
f wil beëindigen.
Bedrijfsbeëindiging via sanering krijgt danwellicfitookmeer aandacht.
Ook zalmen in eendergelijke situatie zelfvlugger dit onderwerp
aansnijden, terwijl tevens debelangstelling ende aandacht sneller
gevangen is als anderenhet onderwerp van de beëindiging ter sprake
brengen. Op grond van de cijfers overde leeftijd qb u de evidentie
van het,betoogde zeker te gering zijn.De gedachteiwordt echter ook
ondersteund vanuit de.gezichtshoek "al danniet wijllen saneren"s zij
die dat wel willen hebben vaker gehoord, dat men heftniet moet doen,
dan zij die niet willen saneren.
\.
333

- 72-

Indevijftiengevallenwaarinmengehoordhad,dathet"beter
was omniet tesaneren,wasvoordezemening alsargument aangevoerd,
dat sanering eenmiskenning inhieldvandeprestatiesvanhetkleine
"bedrijf(5 x ) , dathet eendwangmaatregelvanhetdirigisme is (4x ) ,
verderdatdekostenvansanering tehoogworden,omop saneringte
kunnen"blijvenvertrouwen (2x ) , datmen"bedrijfsbeëindigingviasaneringnietaanandere gunt (2x)enoverigemeningen (2x ) . Deondervraagden inGelderland enOverijssel zeidenrelatiefhetmeest frequent,dat zijgehoordhaddendatmenbeternietkonsaneren.
Opvallend indegenoemde argumenten is,datemotioneleuitingen
tegen saneringdegrootste rolspelen,indeverhalendiedeondervraagden oversaneringgehoord hebbeno

c.Aantal enaardvandebezwarenvan depotentiële aanvragers tegen
sanering inhet algemeen
In§.3b zijndereactiesvan depotentiële aanvragersweergegeven
opgevallenvansanering,diemenkent»Yerwacht moetworden,'datde
bezwarendie dc.?rtegenworden geuit endematewaarindatgebeurde
min ofmeer overeenkomenmetdebezwaren,diemenheeft tegen sanering
inhet algemeen.Voordezevraag gesteld,antwoordde 65'/?vandepotentiële gegadigden,dat zijinhet algemeengeenbezwaren tegensaneringhadden, 34/czeiwelbezwaren tehebben {V/oonbekend).Deze34//c
hebben 45bezwaren geuits10daarvanhaddenbezwaren tegenderegeling,
zonderverdereuitleg,7xwerdhetmoetenverkopenvanhet'familiebezit"eenbezwaargeacht,6xwerd gezegddatde o%rerheiddekleintjeser
uitwildehebben,terwijl ook 6 x alsbezwaarwerd genoemd datmensen
er tenonrechtevoor inaanmerkingkomen endat demensen zonder
werken aandekostkomen (3x)endathetde gemeenschapveelgeld
kost (4x)en tenslotte dathetverraad aandeboerenstand is (3 x ) .
Overhetalgemeen overwegen emotionelebezwaren; duidelijke zakelijkebezwaren tegendegehele regelingworden niet ingebracht ofmen
moet zeggen datbezwaren tegenderegeling zonder verdere aanduiding
beschouwdkunnenworden alszakelijkebezwaren.
Somshebbendegezinsleden ofverdere familieledenvan deondervraagdenwelbezwaren tegensanering, terwijldebedrijfshoofdendeze
zelfniethebben.In8vande 65gevallenkwam ditvoor:metname
overwoogbijhenheel sterkhetbezwaar datmenhet (erf)bezit'moet
verkopen (4x)endat grond tochaltijd eenwaardevast goed is (2 x ) .

d.Enkele indrukkenvandeenquêteursm.b.t.demening overenkennis
overdeuitkeringsbedragen
In tabel 25
isweergegeven ofdeondervraagden aldanniet
goed opdehoogtebleken tezijnmetdebij saneringuit tekeren
bedragen,terwijl tevens isaangegeven opgrondvanhet gehelegesprek.
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in hoeverre de enquêteurs meenden datbijeenbetere informatie en
goede voorlichting aandebetrokkenen dekans op pen beëindigingv i a
sanering groter zouzijn»
..
,
';

'•"•'...•'

Tabel'26";

KANS.OPBEËINDIGING GROTER OFKLEINERBIJ[BETEREINFORMATIE
Goed/slecht op
de hoogtevan
de uitkeringen
Goed
Slecht
Totaal.

Aantal
bedrijfshoofden
48
5.2
100

Kans opbeëindiging soubij betere informatie groter ofn i e ^ groter zijn geweest
grotere kans j geen grotere kans
8..
40
•14.
„ • 38
22
•,•;
f8

Menkanniet zeggendat iedereen goed geïnformeerdblijkt te.
zijn,meer dandehelftv-ande ondervraagden isnjetgoed opde
hoogte met deuit tekerenbedragen.Anderzijds i^het wel zo,dat
iemand dienognietdenkt aanbeëindiging,welliatytniet zo geïnte
resseerd zal zijn indehoogtevan deuit tekera:
bedragen.Naar de
meningvande enquêteurs ishetwel zo,dat ermo;
elijkheden zijn,
datmeermensenbeëindigingvia sanering zulleng.
n overwegen,als
menbeter geïnformeerd zou zijn|metname onder &
groep die niet
goed opdehoogte is achtmenhiervoorkansen a
ezïg,maar ookonder
hendiewel opde hoogte zijn,,lijktnogmeer informatievan belang
tekunnenzijn,.
-•-. Opgrond van hethele gesprekhebben de enquêteursooknog hun
indrukvastgelegd tenaanzienvan devraag ofde ondervraagde meer
positief ofmeernegatief stond tenopzichte van 4 e n eventuelebedrijfsbeëindiging via sanering.
Tabel/.27
RUK ENQUETEURS)
POSITIEF OFNEGATIEFT..A
.V. EIGEN SANERING (INI
Goed/slecht op dehoogte,v a nde
Houdinggeënquêteerdet.o.v.
Aantal
de eigenbedrijfsbeëindibedrijfs- uitkeringen, bij sanering
goed•
gingvia sanering
hoofden
! slecht :--r.
Zeerpositief
ie
9
• :' 7 •
Positief
6
-••'• •'•
12
6
Niet erg positief
'
'
11
22
11
Negatief
25-"
48
23
Onbekend
'1
2
1
Totaal
100
48
52.
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Deenquêteurskomen toteenpercentagevan 28datpositief tot
zeerpositief staat tegenoverdeeigensanering.Van 22'^kanniet
gezegdworden dat zijduidelijknegatief staan tegenoversanering,
maarevenmin isdeze groeppositief.Duidelijknegatief is ongeveer
dehelftvan alle ondervraagden.Degroep dievolgensde enquêteurs
niet zo'npositieve indrukwekten tenopzichtevandebeëindigingvanheteigen"bedrijfviasaneringbleekvoor tweederde deel tebestaanuitpersonendiepas intweede instantie zeidenook sanering
eventueel alseenmogelijkheid totbedrijfsbeëindiging tebeschouwen.
Vande 25personen die spontaanzeiden tewillen saneren,warener
20die ookdoordeenquêteurs als (zeer)positief staand tegenover
de eigen sanering,geklasseerdwerden.
Het alofnietpositief zijnhoudtvolgensdegegevens geenverbandmethetgoed ofnietgoed opdehoogte zijnmetdeuitkeringsbedragen»

§6.G e w e n s t e v e r a n d e r i n g e n in de r e g e l i n g en h e t w a a r o m v a n
s a n e r i n g
a.Gewenste veranderingen
Ruim eenderdevan depotentiële aanvragerswenstveranderingen
indebeëindigingsregeling.De doorhengewensteveranderingenvormen
evenwelnauwelijks eenduidelijk geheel.Deze 34mensenhebben 38x
eengewenstewijziging genoemd.Hetmeestgenoemdwerdnögdatmende
mogelijkheid totsanering moest opheffen (9 x ) . Dehierop infrequentievolgendewijzigingwas,datdeinkomensgrensvan f. 8000,-omhoog
zoumoeten (5 x ) . Ookwerdweer opnieuwgehoord,datmenz'ngrond zou
moetenkunnenverkopen aaniedereen (4x)en,;;datmeninruilverkavelingsgebiedennietverplicht zoumoetenzijn aanhet3.B.L.teverkopen (2x ) . Eveneens zeimen (3x)indeze groep,datmenmeerde
persoonlijke.omstandigheden inaanmerkingmoetnemen.
De overige gewenstewijzigingenwerden slechts 2xofminder
genoemd.Men zeib.v.datverpachten mogelijk zoumoeten zijni.p.v.
verkopen,dat jeeigenlijknogeenbeetjeboer zoumoetenkunnen
blijvenmetwatlanden/ofeenkoe en/of eenkoppelkippen* Verder
datmengezondebedrijfshoofdenvan sanering zoumoetenuitsluiten,
datmende inkomensclausule(f.2500,-)zoumoetenverlagen evenalsde
50folandbouw inkomensclausule.Ookwas ernog iemand,dieverandering
wenste indeverkleiningsclausule,eninhet feitdatdegebouwenaan
de agrarischebestemming onttrokken moetenworden.
De categoriepotentiëlen dieveranderingen wenstebestond gemiddeld ietsmeeruit jongerebedrijfshoofden,waren gemiddeld ietnnu-er
afkomstiguitdenoordelijke provincies enkwamen gemiddeld •.:•-• >•"--<-'.*"
vandeweidebedrijven«
Overhet algemeenbestaan ergeenmin ofmeer.Törichtebezwaren
tegende inhoudvandesaneringsregeling.Ui + -ilsopgesomdewijzigingen
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"blijktteneerste,datmeninwezenvoorstelt,datotsanering tenvollerekeningzalwordengehoud
derepersoonlijke omstandigheden.Menwenst infe
hoofd indeland-en tuinbouw zoumoetenkunnenb
eenaanvragewordt ingediend.Inde tweedeplaats
vanhen,die tegenderegelingbezwarenhebben,e
tegendemogelijkheidvanbedrijfsbeëindigingvia
"menzoudeheleregelingmoeten opheffen,laats
menseninstaatstelthetbedrijf tebeëindigenv

bijeenaanvrage
metiedersbijzon-^
tedat iederbedrijfsêindigenalsdaartoe
lijktdateendeel
enlijkbezwaarmaken
tßaneringalszodanigs
tkandatmengezonde
ijasanering".

,:b".-De'redenenwaarom menwijzigingenwenst
Van"de 34personenmetbezwaren tegen.deregeling,gevenzeven
personendaarvoorgeenenkeleredenops zijzijnwaarschijnlijkzonder
meer tegenhetbestaanvandemogelijkheid totsanering.Erwarennog
eenszevenpersonendiehunbezwarenwèlmotiveerden.Zij.vondendat
deachtergrondvandebedrijfsbeëindigingviasan«kringnietdeugdeen
dathet sanering,s fonds nietnodigyks.Het sijnwaarschijnlijkvooraldezemensendiezichemotioneelverzetten tegende
regeling.Verschillende argumentenwerdeninditopzicht alvermeld,
zoalsb.v.verzet tegenhetdirigisme,het is'lev$ïiopkostenvande
gemeenschap, 'tisdwaasommensen zonderdat zijperkenaande,kost
telatenkomen,hetisverraad aandeboerenstand,!de overheidwilde.
kleinen eruitwerkenenz.
De overigeredenenzijnvaneenveel zakelijkergehalte.Zowordt
b.v.gezegddatzijalsbezwaar tegenderegelinghebben,dathet
karakterervan (nog)niet sociaalgenoegis (5 x),;:datde regeling
onrechtvaardig istenopzichtevangoedeenijverigeboeren,dieniet
kunnensaneren,terwijlboerendieofgeenechtebferzijnôfde
kantjeservanafgelopenhebben ofernietuitgehaaldhebbenwaterin
zat,welvoorsanering inaanmerkingkomen.Opmerkelijkindezeargumentenis,datmenhetbestaan zelf.vanderegelingbeslistnietin
hetgedingbrengt,maarditbestaanveeleerversterkt,dooraante
gevendatbepaaldegebreken inderegeling aangevuldmoetenworden.
Tenslottewerdnoggesteld,datmenvanhet aaneringsfondste
weinigvoordegrondkrijgt (2x)ofdatmenf.80QÖ,-een telaag
bedragvond ensociaalnietaanvaardbaar (3x)ofqatmenhetnietvertrouwdes menverwachttedatmenerwelmee opzouhouden (3x)§laatstgenoemdemensenwillenjuistgeenwijzigingvanderegeling.

c.Hetwaaromvande saneringsregeling
Tenaanzienvanhetwaaromvande saneringsrei
grotelijnen onderdepotentiële aanvragersvoor
metdeandere categorieën ondervraagden.Hetenige
verschilpunt is,datvandegesaneerdenenafgewe:
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structuurverbetering alsprimairdoelnoemdevande saneringsregeling
tegen "maar" 5&fovandepotentiële aanvragers» Datdeoverheid opdeze
wijzedekleintjes eruitwilwerkenwerddoor I6/0vandepotentiële
aanvragers/alsdoelvande saneringgenoemd (gesaneerden rfjc^afgewezenen 14$)»Het feitdat 3î/svan depotentiëlen zeieenopvolgerte
hebbenzalwaarschijnlijkwelverband houdenmetdezenogal frequent
geuite gedachte datdeoverheid dekleinebedrijven eruitwilhebben.
Indederdeplaatswerdverondersteld datde overheid alsdoelhadde
regeling eensocialeregeling tedoen zijn (10/c)(gesaneerden9/:;,
afgewezenen 7$)•Dezedrie aspecten omvatten E>4-/°van alle antwoorden
(92ycbijdegesaneerden, 92%bijde afgewezenen).Uit tweevandedrie
genoemde aspecten spreektdepositieve instelling tegenoverdesaneringsregeling; structuurverbetering ensociale overwegingen,uithetoverige
aspectblijkt ietsvandeemotioneleweerstanden.
WatnDgde overige antwoordenbetreftvan depotentiële aanvragers
kanworden opgemerkt,dathetpercentagedatgeen antwoord opdevraag
naarhetwaaromvan deregelingkongeven,met Qfcgroterwasdanbij
de afgewezenen endegesaneerden (3$)oOokbijdepotentiëlenwerd
alsredengenoemd datde overheiddeze regelingheeftgecreëerd,omdat
menanders tochbijhaaraan zoukloppen,terwijl ookgezegdwerddat
de overheid opdezewijze aangrondprobeert tekomen.Aldeze.doeleindenvandesaneringsregeling werden slechtsenkelemalengenoemd
ennemennaastdebovenvermelde driehoofdaspecten eenzeerondergeschikteplaatsin.

§ 7•W e r k e n e n w o n e ' n e n v r i j e t i j d
b e d r i j f s b e ë i n d i g i n g

na

Indezeparagraafzalkorterdanbijdegesaneerden en afgewezenen
worden ingegaan opdeinde.titelvermelde aspecten,omdatdeze zaken
voordepotentiële gegadigden aanmerkelijk speculatiever zijndanvoor
degesaneerden,maar ookspeculatieverdanvoorde afgewezenenvan
wie immers eenderde deelhetbedrijf alhadbeëindigd, terwijlook
nogeenderdedeel alplannenhad totbeëindiging ondanksdeafwijzing.
Vandepotentiële aanvragersheeftnogniemand hetbedrijfbeëindigd,
terwijlhetmetnamevoorrelatief jonge ondervraagden'b.v.van50-55
jaar,heelmoeilijk isomnu alaan tegevenwat zijzullengaandoen
naeeneventuelebedrijfsbeëindiging,metname alsmenvanplanisom
zeker totaanz'n65ejaardoor tegaanmetboeren.Dezevragen zijn
daarom dan ookuitsluitend slechtsvoorgelegd aanhendie opeenof
anderemanierweleens overbeëindigingvanhetbedrijfhebbengedacht.
Datbetrof51vande 100ondervraagde potentiële gegadigden.

a.Eventueelwerknabeëindiging
Bijnadehelftvandeze 51ondervraagdenwildenaeeneventuele
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•bedrijfsbeëindigingwerk blijven verrichten? 19personen zeiden "ja"
zonder meer, 5"personen, zeiden "waarschijnlijk weil".Be overigen zeiden, dat zij geen werk meer wildenverrichten. De
leeftijd speelt.'•••;••:•
daarin een duidelijke rol? naarmate men ouderwas,
wilde men duidelijk
minder nógwerken ha een beëindiging^
'Ookal is de bereidheid om teblijven werken'
groter dan bijde'.
gesaneerden en afgewezenen, toch is het aantal,deitfull-time*wil
blijven werken verhoudingsgewijs ookbij deze gr
ondervraagden
niet bijzonder groot. Immers slechts 5van de 24
ondervraagden wilden
dan full-time werken, tegen 19die of slechts los
|earbeid wensten
(10 x ) , ofpart-time werk (6x ) of nog nietwiste;
opwelke wijze zij
•wilden blijven werken. Ook hier speelt de leeftij
een rol in die zin,
dat men bij het ouderworden duidelijk vaker .op-beiertvoor part-time
en met name voor losse arbeid, danvoor eenvolledige dagtaak.Er :
zullen dus„slechts weinig personen alsvolledige arbeidskracht toetreden tot de arbeidsmarkt. Als men dan bedenkt dat bovendien van
alle personen die willen blijven werken (24x) 14(personen de voorkeur
geven'aan agrarisch werk, 3personen aan agrarisch verwant werk en.
slechts 5personen aan niet-agrarisch werk, dan ldljkthet aanbodvan..
full-time arbeidskrachten op de niet-agrarische arbeidsmarkt bijzonder
gering te zullen worden,na een eventuele beëindiging van het.bedrijf.
Van deze laatste vijf..personenwaren er slechts d^ie die full-time
wilden gaan werken.
eend over de hele:•••
De conclusie hieruit moet dus luiden - omge
groep - dat,voor zover men nabedrijfsbeëindiging
wil'blijven werken,
het percentage full-time werkers niet veel meerdi
10 zal bedragen,
waarvan dan.6 in de niet-agrarische sector.Rekeritmen de part-timers
als halve krachten 1)dan zoubij die 10'$nogeens \yfokomen, waaronder
geenpersonen die aan niet-agrarisch werk devoorkeur geven.Het lijkt
erderhalve op,nu erweinig verschil inuitkomstlismet de:uitkomsten
onder de gesaneerden en afgewezenen,dat beëindigingvan structureel
zwakke bedrijven in de land- en tuinbouw via de s
eringsregeling,
bijzonder weinig full-time-arbeidskrachten zal to
oeren op de markt
voor.niet-agrarische arbeid.Voor zover men werk
1 blijven verrichten
is dat grotendeels part-time of loswerk, dat men
ilverrichten in de
agrarische of agrarisch-verwante sector.

b. De woonplaats na beëindiging
Van de 51 potentiële aanvragers,die al eens
hebben gedachtswoonde 38foreeds inhet dorp en 6e
Van degenen, die inhet dorp woonden,wilde slech.1
alsnog verhuizen. Dit was bij degenen die buiten
meer dan een derde deel.

ianbeëindiging.
buiten het dorp.
een zesde deel
ietdorp woonden iets

1)Zij die losse arbeid indevorm vankarweitjes (wensen te verrichten
zijnbuiten beschouwing gelaten.
I
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Demotieven om teverhuizenwarenweervooralhet feit,datmen
meercentraalwildewonen,terwijl ookhetverkrijgenvaneenkleinere
enbeterewoning eenrolspeelde.
..Deredenen omniet teverhuizenwaren inde eersteplaatsde
gehechtheid aandeplekenaandebuurt ofomgevingwaarbijvooralde
eerste redenzeersterkwas (samen 66favan alle redenenuitmakend).
Inde tweedeplaatswerdnogal eensaangevoerd,datmeneenvrij
nieuw engoedhuishad (27$)«Voorderestwerd aangevoerd datverhuizen teduur zouwordenofdatmenopzag tegenhetvreemdeelders.
c.Devrije tijdnabeëindiging
lietovergrote deel (+ BCffo) vandepotentiële aanvragers,dienabeëin
digingnietmeerofslechts gedeeltelijk denken tewerkenmeendedatde
vrije tijd geenprobleem zouworden.Voorzover mendachtdatdevelevrije
tijd misschien wel eenprobleem zoukunnenworden (+13/0 ~do
overigenhaddenhierover geen mening-noemdemen alsredendatmen
nietbuitenwerkenkon,evenmin alstegenhet-niet-meer-boer-zijn.
Ookwerdnoggezegddoorhendiegedeeltelijkwensten tewerkendat
menverwachtte 'swinters zonderwerk tezitten,waardoorhetvrijetijdsprobleem zouontstaan.
Debestedingvandevrije tijddoorhen,dienietverwachten,dat
devrije tijdeenprobleem zalworden,wijktweinig afvanhetbijde
•anderegroepen gevondenpatroonvanvrijetijdsbesteding.Het tuinieren
(13 x ) , loasekarweitjesuitvoeren (10x)enhet inhuis zitten ofbij
huis scharrelen (6x)nemenweerdebelangrijksteplaats inbijde
tijdspassering.Ietsminderfrequentwordtgenoemd hetvissen,konijnen
houden,eierenrapen (5x)boodschappen doenendevrouwhelpen (5x)
enfietsen,wandelen eneventueel autorijden (4x ) . Anderevormenvan
tijdspasseringwarennogs lezen,familie/bezoeken,koffiedrinken,
buurten,praten,knutselen enophetbedrijfvan de opvolger,werken.
Watreedseerdergezegd ism.b.t.degesaneerden en afgewezenen
geldtookvoordezegroep? actievevormenvanvrijetijdsbesteding
overwegen sterk.Zolangmenphysiekhiertoe instaat is,lijktmenzich
niet tezullenvervelen.Dat isookdegedachtevandeboeren zelf.Bij
.hetwerkelijkphysiekoudworden,zouhetprobleem van detijdspasseringechterwelwatgroterkunnenworden,,geziendeweinigepassievevormei
vanvrijetijdsbesteding,diewordengenoemd.
§8.De p o t e n t i ë l e
4 5 - 5 0 jaar

a a n v r a g e r s

van

Erzijnooknogeenaantal (29stuks)jongerebedrijfshoofden
geënquêteerd m.b.t.het onderwerpbedrijfsbeëindigingviasanering.
Hetgeringe aantalondervraagdennoopt toteennoggroterevoorzichtigheidbijde interpretatie dan reedshetgeval isgeweestbijde inhet
voorgaande behandelde groepenvanbedrijfshoofden.Indezeparagraaf
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zullenderhalve danookslechtsenkele opvallende
vermeld» Opgemerkt zijnog,datdehierbedoelde
wijze isopgespoord alsdeoverigepotentiëlegei
wathunbedrijvenbetreft,niet afwijktvande
gadigden.

gegevensworden
groep opdezelfde
'gadigdenendatzij
otj&erepotentiëlege-

ä.'Be bedrijven,endevooruitzichten
Watbedrijfstypeenbedrijfsgroottebetreft
kingenvandeoverigepotentiëlegegadigden.Nie'
verschil indevooruitzichten opdebedrijven.II'
kandidatenvindendezevaker "matig"enminderV,
ken "slecht"dande anderepotentiëlen.Hunantw
perspectiefrijke toekomstophunbedrijven isoa
ouderepotentiëlen.De jongerepotentiëlen zijn
helftvànplanomgenoemde redendeproduktieomVi
hetgeenbijdeouderepotentiëlekandidaten slee
25$hetgevalwas.Tevens zijndezejongerekand
erbijtegaanwerken omzoeenhoger inkomente
om tesanerenzodradatkanofomuitwettelijke
inkomen teverwervenwordtdoorhenalsmogelijk
zodatdeconclusie juistlijktdatdezejongere
nögduidelijk indekrachtvanhunlevenstaane:
wachtenmoeilijkheden ophunbedrijvenpogenop
teit,d.w.z.nietverkleinen ófgelijkhouden, ma>
uitbreiden,geenbijstandswetofsaneringmaar
doen.

[zijnergeen afwijiteminiserwelenigjongerepotentiële
Lak"goed"of'uitgespro|ordopdezenietzo
andersdanbijde
p..voorbijnade
Lg.tevergroten,
Ltsvoor ongeveer
(.datenmeervanplan
hijgen.Degedachte
!uitkeringeneen
^eidnietgenoemd,
lotentiëlentoch
dat zijdeteverjevangenmetactiviirdeproduktieomvang
»derwerkerbijgaan

b.Deeventuelebedrijfsbeëindiging
Wathet tijdstipvandebedrijfsbeëindiging
minderuitgesproken dandeouderepotentiëlen?m(6
dat zijdaargeenenkelidee overhebben.Hierbi
"spelendat ziekte eninvaliditeit opdezeleefti
factorzijn.Wel zijnerookhiernureedseen
diewelwetendatzijniet t©tnahun 65ejaar f
hunbedrijf.
Aandezejongere groep isookdevraagvoorl
eensovergedachthaddenhetbedrijf "vroegtijdi
Verondersteld werddatditbijdezegroep,gezie)
zouvoorkomendanbijdeouderepotentiëlenen
geval,zodatookditalsversterkingvandever
dienen,datmennogvolop actiefinhet levens
erwelovergedrachthad,kwam dit omdatheti
omdatmenookgeenperspectief zagvoordekorne
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betreft zijnzij
erdaneenderde.zegt
zalookeenrol.
dnoggeenbepalende
mtàT:(l1>vande 29)
.Hen;dobrgaanmet
elegdofzijerwel
(er)"tebeëindigen,
hunleeftijd,minder
t bleekinderdaadhet
dersteilingkan
at.Voor zovermen
menslechtwasen
etijd.Ouderdom,

ziekte,•het'"boeren"beuzijnofhetkalmeraanwillen doenwerd slechts
ineenenkel gevalals redengenoemd,hetgeenhijdeoudere potentiëlen
in42/bvandegevallenalsredenvoorhetvroegtijdig(er)•willen."beëindigenwerd opgegeven» Ookhieruit blijktweerdeinvloed vanhet
jongerzijn«
Dewijzewaaropmenhetbedrijfeventueel gaatbeëindigenisvoor
de jongere potentiële aanvragers relatief veel vakereenvraagdanvoor
deouderen.Ongeveereenderde zeiditniet tewetens bijde ouderen
washetpercentage reeds tot 12afgenomen.Alsbelangrijkstemogelijkhedenwerdengenoemd,opvolging ensanering.Ditgebeurt in ongeveer
gelijkemate alsbijdeoudere groep'potentiëlen.V/ijmenen eropte
moetenwijzen,dathetreeds op'dezeleeftijd noemenvansaneringals
wijzewaaropmenhetbedrijfhoopt tebeëindigen;,waarschijnlijktot
degevolgtrekkingmagleiden,dat saneringalseenmanierwaaropmen
hetbed.rijfkanbeëindigen steedsmeerals een"gewoon engoed"middel
zalworden gezien, jazelfsalseenbelangrijkmiddel.Overdreven
gezegd betekent het dat sanering, ondankshaarnogkorte bestaan,een
soort "gewoonten-aspect aanhetverwerven is.Eeneventuelebeëindigingvandemogelijkheid tot sanering zalwaarschijnlijkzeeronverwachts aankomeninboeren-entuinderskringen.Zijzalhoogstwaarschijnlijkalseenzekere onbillijkheidwordenervaren.
•Vermeld-moetnogwordendat6vande29personenspontaan sanering
alsbeëindigingsmogelijkheidnoemden.Ditaantal groeide,nadevraag
voorgelegd tehebbenofmen eventueel niet viasaneringhetbedrijf
zouwillenbeëindigen,nogeensmet zespersonen, zodat uiteindelijk
12vande 29personen eenmeer ofminder duidelijke belangstellingvoor
saneringalsmogelijkheid vooreeneventuelebed.rijfsbeëindigingaan
dedaglegde.Dit stemt overeenmet deverhoudingbijde ouderepotentiële gegadigden.V/athet voldoenaandebasisvoorwaarden betreftwas
de situatie globaal geziengunstigerdanbijdeoudere groepï 10van
de 12personendieeventueelwilden sanerenkondenaandebasisvoorwaardenvoldoen.
c.Kennisvanenhouding t.o.v.sanering•
V/areneronderde oudere potentiëlen nogtwee ondervraagden,die
no.gnooitvansaneringhaddengehoord.,onderdeze jongerenwasdatgeen
enkelemaal hetgeval.Zijhebbenvia dezelfde communicatiekanalen
vandemogelijkheid totsanering gehoord alsdeouderen ^vooralviade
(vak)pers enkennissen/collega's),zijhet dat zijgemiddeld perpersoon
viavratmeerkanalen ervanvernomenhebben dande ouderen.Hunreële
kennis omtrent debeëindigingvia saneringwasechter ietsgeringer.
Ookkenden zijmindervaakmensendiereedsvia saneringhunbedrijf
beëindigd hadden.Volgens deenquêteurs isookdekans opbeëindiging
viasaneringbijbetere informatie geringerdanbijdeouderepotentiëlen.
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Dehouding tegenoversaneringdooranderenenjdehouding tegenover
eeneventueleeigensaneringwasgelijkaandieVfcndeouderepotentiëlen.Watbetreftde saneringinhet algemeenbleek ongeveerdehelft
uitsluitend positieve reacties tehebben,ruim eedderde zagzowelpositieve"alsnegatieve aspecten aansanering,terwijlslechtseenkleine
minderheiduitsluitend negatiefreageerde op saneringvananderen.Is
dushetalgemeneklimaat zeerpositief teachtenp tegenoverdeeigen
saneringheeftmen zowelbijde ouderen alsjongerenmeerbedenkingen
(zie§5cl).Zostaato.a.ongeveerdehelftvan
Ieondervraagden
negatief tegenoverdeeigensanering.InaanmerkfiJcigmoetechterworden
genomenda^thethierompersonen-gaatdienoglapgnietaanbeëindiging toezijngezienhun leeftijd.Datdehouding
tuelebedrijfsbeëindigingviasaneringbijhetouderwordenpositiever
wordt,behoeftniet tewordenuitgesloten.
Voorzovermennegatiefstond tegenoverded&neringvananderen,
werdmetnamehet argument,dat deoverheiddekleintjes,eruitwil
hebben,aisredenvoordezehoudingopgegeven.

d.Eedenenwaarom mennietwil saneren
Eet zijngrotendeels
Door 17personenworden24redenengenoemd.
dezelfderedenenalsdoorouderepotentiële aanvragers,dienietwillen
saneren,werdengenoemd.De tweeverschillen tussenouderen enjongeren
zijn,datlaatstgenoemdenvakeralsreden omnie-i te.saneren,opgeven
dathetsaneringsinkomenlagerisdanhetbedrij,f
sinkomen»;Vanwegehet
feit,datdeuitkeringenhogerzijnnaarmatemenopoudereleeftijd
beëindigtisditeenbegrijpelijke reden.Hierbij sluitookhetargument aan,datmendeuitkering telaagvindt,mei name alsmenniet
meerwilgaanwerken.Menblijftdanlieverboers meteventueeleen
ietslagerinkomendandatmenbeëindigten erbi,;moetgaanwerken.
Het tweedeverschilmetde ouderen,zitinhetaagument,datmenhet
hebbenvaneenopvolger alsredenomniet tewillensaneren,duidelijk
mindervaaknoemt,.hetgeenheelbegrijpelijk issmenheeft opdeze
leeftijdveelalwelgroterekinderen,maarhetbehoeftnoglangniet
zeker tezijndatdaareventueel ookeen opvolgeronderzalzijn.
Vraagtmennaargewenstewijzigingeninderegeling,danzijner
vrijwelgeenmensendiehierop antwoord gevenintegenstelling totde
ouderepotentiëlegegadigdendievoorruim eencfcrdedeelveranderingen
wenstenindesaneringsregeling.
e.Conclusies
Deverschillenmetdegroep ouderepotential
keiijkklein.Menkrijgtnietdeindrukmeteentfe
doentehebben.Hetgrootstedeelvandeverschi
hetfeitvandejongere leeftijd,opde anderefie
ophetnogveelduidelijker indekrachtvanz'n
digingvanhetbedrijfnogverwegligtenwaariii
nenheeftvoordetoekomst.
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e aanvragerszijnbetrekzenlijk andere groepte
lenisterug tevoerenop
e indegezinscyclus,en'
leven zijn,waarinbeëinmennogduidelijk.plan-
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Bij lage 1
ENQUETEGEMEENTEN

OVERZICHTNAARGEBIEDENEN

Gebied

Gemeente

Zeeklei-en
Rivierklei

Finsterwolde
Midwolda
Scheemda
Oosterbroek
Bemmel
Eist
Valburg
Heteren
Heinenoord
Mijnsherenland
Westmaas
Maasdam
Zuid-3eijerland
Strijen
Numansdorp
Dubbeldam
Hoofdplaat
OostburgSluis
Aardenburg
Totaal

Weidegebieden

Opsterland
Loenen(u)
Nilnis
Maartensdijk
Breukelen
Maarssen
Kockengen
Kamerik
Venhuizen
Bergambacht
Totaal
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categorie
Aantal geënque teerdeninde
Iafgewezen potentiële aanvrage
gesaneerden jkandidaten ^ 50j aar
<50ja.
—

3

2

4

2
-

3

-

1
1
1
2
-

1
1
1

1
-

1
1

M

2
1
-

3
-

2
1
-

1
1
1

-

17

13

3

5

3

-

1

-

1
1
1
1
-

—

3

-

—

2

3
15

-

1

2

—

-

3

-

1
-

1
2
—
—
-

1

—
-

2

-

1

-

9

9

8

2

2
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Bijlage 1
(vervolg)
OVERZICHT NAAR GEBIEDEN EN ENQUETES E^E:ENTEN

Aantal geënquêtej

>ied

Gemeente

Ldgebieden

Grootegast
Heerenveen
Beilen
Dwingeloo
Dalfsen
DenHam'•
Holten
Oldebroek
Hattem
Heerde
Epe
Aalten
Hilvarenbeek
Diessen
Hoge-'enLageMierde
Reusel
Eersel'
Someren
Asten"
Deurnë'
Meijel
Helden
Venlo
Totaal

denindecategorie
afgewe n potentiëleaanvragers
gesaneerden kandid en 50jaar j <50jaar
6
7
7
5
5
5
4
3
3
5
3
2
5
6
2
4
2
1
2
1
3
3
3
5
1
3
3
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
2
4
1
3
5
1
1

h

49

51

-^«

49

18

- 34 -

Bijlage 1
(2e v e r v o l g )
OVERZICHT MAE GEBIEDEN ES ENQUETEGEMEENTEN

Gebied

Gemeente

Tuinbouwgebiedenen
tuinbouwbedrijven

Slochteren
Hoogezand-Sappemeer
Heteren
Eist
Huissen
Bemmel
Maartensdijk
Hoogkarspel
Grootebroek
Bovenkarspel
Enkhuizen
Venhuizen
Bergambacht
Barendrecht
Hendrik-Ido-Ambacht
Oud-Beijerland
Hieuw-Beijerland
Humansdorp
's-Gravendeel
Asten
Meijel
Helden
Venlo
Tegelen
Totaal

Alle
gebieden
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Aantal geënquêteerdenindecategorie
afgewezen potentiële aanvrage
gesaneerden kandidaten - 50jaar
|< 50ja
1

1

_

1

4

3

1•

—

1

1
1

1

—

-

1
2
1
1

—
—

3

-

6

1
1
2

2
2
1

2
-

3

—

3

4

—
-

5

2

—

1

1
1

—
—

1

—
—
—

1
2
1
—
—
—
—
_
—
—
—

1

-

-

1
1

2

—

—

4

2
3

5

1

-

-

-

25

27

28

7

100

100

100

29

1
-

-

1

