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HETRENTEPERCENTAGE INDEKOSTPRIJS

1.Algemene beschouwing
Overhetrentepercentage,dat indekostprijzen dientte
worden opgenomen,"bestaatin^deliteratuur geeneenstemmigheid.
Hetverschilvanmening"betreftvooraldevraagofde algemene
rentevoet,danweldeuitgaafrentealsuitgangspunt vandekostencalculatiemoetworden genomen.
Een gelukkige omstandigheid voordeproblematiek inde
landbouwis,dat- zoalswij zullen zien-voor dekleinere bedrijvende standpunten dichtbijelkaarkomen.
Bedrijfseconomen zoalsvanderSchroeffenMeyachtenhet
wenselijkeen onderscheid temakentussendatdeelvanderente
dathet offervanhetkapitaalgebruik totuitdrukkingbrengtdealgemenerentevoet- enhetdeeldateenbeloning isvoor
hetdragenvanrisico. Dit laatstevormt een stukondernemerswinst,datdoordekredietgever alshetwarewordt afgeroomd,
Indekostprijsdient,aldusdeze schrijvers,uitsluitend de
algemenerentevoet tewordenopgenomen.Hetrendement van
eeuwigdurende staatsleningen ofvanpandbrievenvan solidehypotheekbankenwordtdaarbijalsregelgezienalsaanduidingvan
deze z.g,algemene rentevoet.Eenenander geldt indezegedachtengangechter slechtsvoor zoverbedrijven toeganghebben-tot
depubliekekapitaalmarkt endusaandelen ofobligatieskunnen
uitgeven,die terbeurzeVerhandeld kunnenworden.Heeftmen
daarentegen geentoegangtotdepubliekekapitaalmarkt enismen
dusópgeïsoleerde overdrachtvanvermogenaangewezen,zoalsvoor
dekleinebedrijvenhet gevalis,dan zullenindeze gedachtengangderentekostenalsregelhoger zijndandealgemenerentevoetjdevaakbestaande onmogelijkheidrechtstreeksbijdespaardersgeld optenemen,maakt inschakelingvan tussenpersonen
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- b.v."banken-nodig,hetgeenuiteraard totextrakostenbij
dekredietverkrijgingleidt.Bedoeldebedrijvenmogen daarom aldusdezoopvatting* ©©nhogererentevoet incalculeren.
Ofschoonditdoorgenoemde schrijversnietmet zoveel
woordenwordt erkend,komtmen infeitemetbetrekkingtotde
kleinebedrijventochdichtbijderedeneertrant vandegenenonderwieHorring-,dievanmening zijn,datde feitelijke
-rente,diedooreenbedrijfmoetwordenbetaald,bepalend is
voorderentekosten.Het isniet duidelijk,inhoeverre van
derSobroeffenMey inhet gestelde gevalderisicopremie nog
vandèeigenlijke rente (inclusiefextrakostenvanwege degeisoleerderuil)willen scheiden.Indepraktijkisdit overigensnauwelijksuitvoerbaar,zodat zijuit doelmatigheidsoverwegingenvermoedelijkdegemiddeldeuitgaafrente alsindicatie
voorderentekosten zullenwillenhanteren.
••Erwordtniet ofnauwelijksvandeheersende opvattingen
afgeweken indienderente indekostprijsberekeningen vanhet
L.E.I,wordt afgestemd opdeinwerkelijkheid geldenderente
voorland-entuinbouwenvisserij.
Erdoet zichnudusdevraagvoorwelke rentepercentages
voor geldleningen aanboeren,tuindersenvissers infeitewordengevraagd (a)eninaansluitinghieraandevraaginwelke tem
podealgemene rente-ontwikkeling indezebedrijfstakkenwordt
gevolgd(b),
,ada.Hetisbekend,dat inde land-en tuinbouwgeldloningen
voorhet overgrote deeldoorfamilieleden enparticulierenwordenverstrekt.Overde gemiddelderentediedoordeze geldgevers
wordtverlangd,isechternietsbekend.Deenige aanwijzingdie
wijmomenteel omtrentdefeitelijk gevraagde rentebezitten,is
dan ookindorentetarieven vandeboerenleenbanken gelegen.Er
zijnevenwelwellichtmogelijkheden zichomtrent degevraagde
- rentenader teoriënterendoorbijeenaantalplattelandsnota-
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riateneen onderzoekinte stellennaarhetrentetypevande
"bijdezenotariaten geregistreerde leningen.Voorhands zullen
wij onsbijdekostprijsberekeningen echter slechtskunnen
baseren opdedoorboerenleenbanken vastgestelde rentetarieven,
ofschoonwijonswelmoetenrealiseren dathetaandeelvande
boerenleenbanken inde totale geldverschaffingaan land-en
tuinbouwbetrekkelijkkleinis.
Ookvoor deVisserij,zijngeengegevensbekend omtrent
defeitelijkgeldenderentepercentages.Aangezien ookboerenleenbanken zichwelmetvisserijfinanciering bezighouden zou
deboerenleenbankrente ookvoorderenteberekening inde visserijgehanteerdkunnenworden,zolanggeenafzonderlijkeVisserijbanktot stand isgekomen.
Het isdenkbaar,datmenmeent derentevoet lagertemoeten stellendanb.v.deboerenleenbankrente,metnamewanneer
menrekeningwenst tehoudenmetdegeldwaardedaling.Ineen
periode van inflatie zaliemanddie tegen jfo leentweliswaar
nominaal jfo renteblijvenbetalen,doch inreële zin- dusgerekend tegenhetprijsniveau tentijdevanhet afsluitenvande
geldlening-minder.Het lijktechternietwenselijkmetdit
verschijnselbijdekostprijsberekening rekeningtehouden,In
deeerste plaatsishetniet zeker inhoeverre de geldgevers
bijdevaststellingvanderentevoet reedsmetdegeldwaardedalingrekeninghouden,Indetweede plaatskande overheidbezwaarlijkeenprijsgaranderen die steunt opkostprijzenwaarvandeberekeningaprioriisgebaseerd ophetfalenvandemonetaire politiekvande overheid (namelijkhetniet constant
kunnenhoudenvandewaarde vandemunteenheid),
^ adb.Hierboven iserreedsopgewezendatinde land-entuinbouwhetmeestevreemdekapitaalvanfamilieledenenparticulière«
afkomstig ia* i nV eelgevallen zijn Ô.Q leningenbijparticulierenvoor onbepaaldetijdaangegaanmet eenopzegtermijnvan3
maanden.Ditbiedtkredietgevers demogelijkheid tot aanpassing
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vanderenteaanwijzigingen indealgemenerentevoet.Devraag
isnu,inwelktempodezeaanpassingplaatsheeft.Hierbijmoet
indeeerste plaatsinaanmerkingworden genomen,datdegeld—
versohaffinginde landbouwvaakineengemoedelijke sfeerplaats
heeft.Indetweedeplaats isvanbelangdathetenige tijdduurt
voordatwijzigingen die zichopdekapitaalmarkt voltrekken op
hetplattelandworden gevolgd.Hetisdaarom zeeraannemelijk,
datdeaanpassingaandealgemenerentevoet doorgaans zeertraag
plaatsheeftendatdaarbijextreme ontwikkelingen inderentevoetwordenafgesneden.'

Door eennotariaat tenplat-

telandewerddit ookbevestigd.Deaanpassingsperiode voorreeds
bestaandegeldleningenkan op1à1-g-jaar wordengesteld,zeker
wanneer inaanmerkingwordt genomen,datderentevoorleningen
vanfamilieledenweinigflexibel is.Ookbijdeboerenleenbanken
wordt voorreedsuitstaande leningen.de rentevertraagdaangepaßt,
omdathetgewoonte isslechtseenmaalper jaarderente (metname
op 1januari)tewijzigen«
Inhetbovenstaande iseenargumentgelegen omdeontwikkelingvanderentevoetvertraagd eriafgezwakt indekostprijscalculatiestevolgen.
Aangezien ookindevisserijnogveelkapitaalvanfamilie
enparticulierenafkomstig is- zijhet inminderemate danvroegertoende investering in schepenaanzienlijklagerwasdan
thans- ishetaantebevelen ookindezebedrijfstakderenteontwikkelinggedempt tevolgen.
Hetvoorafgaande overziende,komenwijtotde conclusie,
datvoor delandbouw,tuinbouwenvisserijmomenteel slechtseen
richtlij*!voorderentekostenkanwordengevondeninderente
diedoordeboerenleenbankenwordt gevraagd.Teneindemetde
traagheid indeaanpassingvandefeitelijke rentepercentages
rekeningtehoudenverdienthetaanbevelingde rentepercentages
vantweeopeenvolgende jarentemiddelen.
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Derisicopremie dient zoveel'mogelijkvande.eigenlijke

renteteworden gescheiden,omdatdezeeigenlijkdeeluitmaakt
vandeondernemerswinst,Inverbandhiermedeverdienthetaanbevelingbijderenteberekeningvoor investeringen induurzame
produktiemiddelenderentevoorhypothecaire voorschottenals
richtsnoertenemen.
Aangezienderente voorkortkredietalsregelhogeris
danvoor langkrediet,zouderentevoor omlopendkapitaalin
beginsel ietshogerkunnenworden gestelddanvoorvasteinvesteringen.Hetverschilinrente tussen rekening-courantkrediet
envoorschottenwasbijboerenleenbanken inhetverleden gemiddeld i/oentenhoogste-§$,Sommigeboerenleenbanken hebbenechterinhetgeheelgeendifferentiatie inderenteaangebracht,
Eenvöudigheidshalvekanderhalvewelmetéénrentepercentage
voor langdurige investeringen envoorhetkort omlopende kapitaalwordenvolstaan,temeerdaareenverschilvang-$rentein
dekostprijsnauwelijkstotuitingkomt.
2,Derente-ontwikkelingendebijdekostprijsberekeninggehanteerde rentepercentages
Onderstaande tabelgeefteenoverzichtvanderente-ontwikkelingendedoordeafdelingenvanhetL.E.I,doorberekende
rentepercentages.
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Indeze tabelkanworden opgemerkt,datoverhet geheel
genomen'dedoorhetL,E,I.gebruikterentepercentages ingrote
lijnenovereenstemmenmetderentevoorniet-hypothecaire
voorschotten derboerenleenbanken« Dedoorberekende rentepercentages zijninde jaren 1951; 1954, 1955,1956©càter %à j$>hogergeweestdanderente voorhypothecaire voorschotten,dieons
eenjuisteruitgangspunt lijktvoorhet tekiezen rentetype.In
1957wasdeberekende rente daarentegen %/olager.
Inde tweedeplaatsblijkt,datdeafdelingen indejaren
1952,1953en 1957eenverschillend rentepercentage indekostprijshebbenopgenomen.Dat inde overige jarende percentages
overeenstemmen,iswaarschijnlijkeengevolgvandetotvoor
kortbestaande stabiliteit inderentevoet enmisschien tendeletedankenaantoevalligheid, omdatdeafdelingen totdusverregeengelijkemaatstafvoorderentebepalinghebbengebruikt.
DeafdelingVisserijheeft zichgebaseerd opde opbrengstvan
goudgerandewaarden.pluseenbetrekkelijkwillekeurigbepaalde
risicopremie,terwijldeafdelingTuinbouw ziohheeft gericht
opde overeenreeksvan jarengeldendeboerenleenbankrente voor
voorschotten ondereerstehypotheek. Beide afdelingen hebben
daarbijeenvoorkeur gemeenvoor afgeronde percentages.DeafdelingBedrijfs-economischOnderzoekLandbouwheeft zichdaaren-•
tegentotdusverre gebaseerd opdeboerenleenbankrente voor
voorschotten tegenniet-hypothucaire zekerheid.
Aangeziendeomstandighedenv/aaronderdeland-entuinbouw
kredietkanverkrijgennietfundamenteel vanelkander verschillen
- vermoedelijkevenminvoordevisserij.-zijner geen redenen
bijdevaststellingvanhet tegebruiken rentepercentageverschillende criteriaaanteleggen.De conclusie,waartoewijaanhet
slotvandeeersteparagraafkwamen,kandanookhetbesteuniformvooralleafdelingenworden toegepast.Dithoudtin,datde
rente inde toekomsthetbestkanworden gebaseerdopdeboerenleenbankrente voorhypothecairevoorschotten»Daarbijberekenemen
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het gemiddelde vanhetactuele rentetarief derboerenleenbanken
hétrentetariefdat inhetvoorgaande jaarvankracht was.Dat
daarbijgeenmooiafgerondrentepercentagewordtverkregen,kan
geenreëelbezwaar zijn.Ookvooranderekostenbestanddelenwordt
immershethanterenvanniet fraaiafgeronde prijsgegevensniet
alsbezwaar gevoeld,
3.Het tegenwoordige rentepeilenderenteverwachting
De centraleboerenleenbanken adviserenhunledenbijnieuwe
hypotheoaire voorschotten aanland- entuinbouweenrentevan
5%/°»Voorniet-hypothecaire voorschotten ishetpercentage 52en
voorR.C« krediet 5f$.
Vermoedelijk zullenper 1januari 1958alleuitstaande kredieten envoorschottenwathunrentepeilbetreft aanbovengenoemdepercentageswordenaangepast.
Tenaanzienvandetoekomstige ontwikkeling ishetmoeilijk
voorspellingen tedoen,omdat alle factorendiede conjunctuurbepalen ookinderente-ontwikkeling totuitingkomen,
Niettemin lijktdeuitspraak gerechtvaardigd,dat opkorte
termijn geen ingrijpende rentedalingteverwachtan is.
Enerzijdskanwordenaangenomen datinverbandmetdeeisen
diede toekomstige energievoorziening stelt-welke bedrijfstak
zeerkapitaalintensief is- deurgentie vandewoningbouwende
inverbandmet degroeiendebevolkingnoodzakelijke industrialisatie,voorlopig inonslandeengrotevraagnaarkapitaal zal
blijvenbestaan.Dealgemene toestand opdeNederlandsekapitaalmarktbeïnvloedtmede deagrarischekapitaalvoorziening.Watde
landbouwinhetbijzonderbetreft,kannogworden gewezen opde
kredietvraag,die samenhangtmetmechanisering,sanering,cultuurtechnischewerken endeongunstig© ontwikkeling indebedrijfsuitkomsten.
Anderzijds zalhetaanbodvannieuwkapitaalvermoedelijkbeperkt zijn.Zoisvande institutionele beleggersbekend,dat zij
zichreedsinbelangrijkematehebben "voorbelegd"endusreeds
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thanseen"bestemminghebben geJondenvoor inde toekomst te
innenpremiebedragen.Dit geeft eenaanduidingvandeaanwezigekapitaalschaarste.Bovendienmoetworden opgemerkt,dat in
hetkader vandebestedingsbeperking eenrestriotieve kredietpolitiekpast,waarbijeenhoge rentevoet eenbelangrijke rol
kan spelen.Indien inde toekomst de inflatoire ontwikkeling
niet tot staankanworden gebracht,zalhiervan stelligeenongunstige invloed ophet sparenuitgaan.Wat delandbouw zelf
betreftkan overigensnogworden opgemerkt,datde ongunstige
economische ontwikkeling debesparingenbijde boerenleenbanken
vermoedelijk ongunstig zalbeïnvloeden«
Onze conclusie isdanookdat,indieneenernstige omslag
inde oonjunctuuruitblijft,derente o.i,eerder een tendens
tot stijgingdantotdaling zalvertonen.
4. Conclusie
Dewijziging,die inderentestand isopgetreden ende
vooruitzichtendie tenaanzienvande rente-ontwikkelingbestaan,rechtvaardigen eenverhogingvanhet indekostprijsberekeningenvanhetL.E.I« tegebruiken rentepercentage.
Overeenkomstigdehiervoor ontwikkelde gedachtengang zou
hetnieuwe rentepercentage uniformvooralleafdelingen kunnen
wordenvastgesteld ophet gemiddelde vande boerenleenbankrente
die in 1957goldenhetvoorhatnieuwe jaardoorboerenleenbanken geadviseerde rentepercentage voorhypothecaire voorschotten,zijnde ,4,75+5,25^ m ^
i
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