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VERTROUWELIJK.
ONDERZOEKNAARDURENTABILITEIT
VANDEOFEN-GRONDSTUINBOUV.'IN
HETVEILINGGEBIEDIJSSELMUIDEN
(teeltjaar 1950)
Doe1 enmethodevanhet onderzoek.

Doelvanhet onderzoek was,de rentabiliteit vande opengrondstuinbouweverhetteeltjaar1950i nhetgebiedvandeveilingte
IJsselrauidennategaan,zomogelijk invergelijkingmetvoorgaande jaren.Tevenswerd getracht omeenindruk tekrijgenvande
financiële positievandebetreffende tuinbouwbedrijven.
Teneinde eengeheelwillekeurige steekproefteverkrijgen
werd ieder10ebedrijfvandeledenlijst vandeveilingteIJsselmuiden,ofwanneer ditvooronsdoelminder geschiktwas (zeergemengd ofteklein omdeondernemereenvolledige jaartaak teverschaffen),hetdaaropvolgende,door onsbezocht» Eenvrijgroot
aantalbedrijvenmoest opdegenoemde grondenwordenovergeslagen,
Aandehandvandeboekhoudingenende opdezebedrijvenaanwezige bescheiden,werden,volgensdenormale bijhet L.E.I.gebruikelijke bedrijfseconomischerichtlijnen,debedrijfsresultaten
berekend overhet teeltjaar1950» Doopbrengstcijferswerdenverstrekt doordeveilingteIJsselmuiden.Degegevens overdebeide
voorgaande jarenwerden ontleend aandeopde bedrijvenaanwezigeVerlies-enWinstrekeningen.
Deverkregen gegevens zijnsamengevat opdebijlagenI,II
enIII.
Bijlage Igeeft eenoverzicht vandekostenen opbrengsten
envanhetinkomenuit hetbedrijf,overhet teeltjaar195°°
Bijlage IIgeeftop globalewijze eeninzicht inhetverloop
vanderentabiliteit inde jaren 1948,}949en1950enindecredietwaardigheid ende liquiditeit derbedrijven.
Bijlage IIIgeeft een overzicht vandeinhetkalenderjaar
I95Odoordeonderzochte bedrijvenreedsgeveilde hoeveelheden product endegemiddelde prijzendaarvan,alsmede eenoverzicht vande
opdedatavan onsbezoeknogteveilenproductenvanhetteeltjaar
I95O.Deze laatste hoeveelhedenbleken overhet algemeenvangeringebetekenis tezijn.
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- 2Enkele algemene opmerkingenbetreffendedetuinbouwinLlsselmuiden,
Ie opengrondstuinbouwinIJsselmuidenwordt overhet algemeen
vrijintensiefgevoerd,engeeft eengroteverscheidenheid vanproductente zien,welke overeengroot gedeeltevanhet jaarv/orden
aangevoerd (consumptieveiling).
Demeestebedrijven zijnkleinvanoppervlakte enwordenin
hoofdzaakbewerkt doorde ondernemer enzijngezinsleden. Opde
kleinebedrijvenindittuinbouwgebiedmoet,naaronzemening,in
te sterkemate eenberoep gedaanworden opdearbeidskracht van
echtgenote enminderjarigekinderen,omnogtot eenredelijk gezinsinkomen tegeraken.3Doorde slechte uitkomstenvanhetafgelopenteeltjaargingenverscheiden minder draagkrachtige tuinders
ofhun,andersinhet bedrijfmeewerkende gezinsledenertoeover
omelderswerkte zoeken (N.0.-polder,Z.O.-polder,N.V.Schokbeton,gemeentewerken),
Detuinbouwgronden zijngrotendeels gelegenindepolder "De
Koekoek",,Doordelage liggingt,o.v,,deomgeving zijnhierdebemalingskostenendaarmee degrond- enpolderlasten zeerhoog.Gevolgvandezehoge lasten (caf.80,-/ha)is,datbijdegegeven
pachteneenlage rendements-enverkoopwaarde wordt verkregen»
Wijgingenuitvaneengemiddeldevancaf.1250,-/ha.Delatere
gewassenhebben opdeze grondenin1950sterkgeledenvanhetteveel aanwater.
Overigensverwijzenwijvoorhetbedrijfstypenaardeinde
bijlagegegeven specificatievande oppervlaktenglas,opengrond
enweiland envande eventueleveebezetting.
Toelichting opbijlage I (overzicht vanrentabiliteit eninkomen
over195017"
Teroriëntatie zijnenkelegegevens betreffendebedrijfsgrootte, arbeidsbezetting, enz.opgenomen.
Ie.Eeneventueel nevenberoep isaangegeven.Detijd diede
ondernemer daardooreventueel»volgens zijneigen opgave aan zijn
tuinbouwbedrijfonttrokkenwordt,isinminderingvandearbeidsbezettingenvanhet voorhemberekende arbeidsloongebracht,
2e. Omde arbeidsbezetting inmanjarenteberekenen zijnjeugdigepersonenvan15 jaarvoorde helft vanhunarbeidstijdmedegerekend,16-en17-jarigenvoortweederde,
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18-Jarigenenouderen zijnalsvolwaardige arbeidskrachten"beschouwd.Vrouwelijkekrachtenwerdenvoor2/3"berekend,
3e.Hetwasgewenst,de arbeidsbezettingperha opengrondstuinbouwte"berekenen,omeenvergelijkend inzichtindearbeidsbezettingtekrijgen enenigermatetekunnencontroleren,inhoeverre de opgegevenarbeidsbezettingvan ondernemer engezinsleden
met dewerkelijke overeenstemde.Hiertoeisdeoppervlakte glasen
eventueel het aantal stuksrundvee opieder"bedrijfomgerekend in
enuitgedrukt inde daaraanv/atarbeidsbezettingbetreft gelijkv/aardige oppervlakte opengrondstuinbouw.17aarde afwijkingenvan
betekenisv/aren,blekendezebijnaderebeschouwingteverklaren,
zodat er geen aanleidingbestaat,de juistheidvande opgegevencijfersintwijfel tetrekken.
Voortsvragendevolgendepuntennog eennadere toelichting»
4e,De opdedata'vandebezoeken (halfDecember1950)nogte
oogstenproducten zijn,enigszins aandelagekant,getaxeerden.
gewaardeerd.Overhet algemeenwarenindit gebied denogteverwachten opbrengstenvangeringebetekenis.
5e.Dekosten zijngesplitst inkosten,die tevensuitgaven
zijnenkosten-niet-uitgaven.Tot dezelaatste kostenbehorende
eigen arbeidvanondernemer'engezinsleden,de afschrijvingenen
derente opeigenkapitaal.
6e,Ondernemingsbelasting isingecalculeerd voorde grondslag
bedrijfskapitaal overhet jaar 195°»Deinhet jaar195°betaalde
aanslagen,diebetrekkinghebbenopvorige jaren,zijndusniet onderde productiekostenvoor 195^opgenomen.
7e. Dedoorde ondernemerverrichte arbeid isgewaardeerd naar
demaatstafvanhetnormale loonvaneenvolwaardigewerknemer,verhoogdme* eentoeslag alsvoorvoorliedenvanf. 2,50perweek en
met de socialelasten,
8e.Ondernetto overschot wordt hetverschilverstaan tussen
debruto-opbrengsten ende totalekosten, zoweluitgavenalsgewaardeerdekosten(niet-uitgaven).
9e.Doorhierbijweer optetellenhetgoorde ondernemerberekende loonvoordienshandenarbeid,verkrijgt menhetdoordeondernemerverdiende loonvoorhandenarbeid, leidingentoezicht en
risico.
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10e.Verhoogtmenditbedragwearmet derentevaneigen '
kapitaal enhet eventueelvoorgezinsledeningecalculeerde loondan
verkrijgt menhet totale gezinsinkomen.•
11e,Telt menhierbijophetbedragderafschrijvingen dan
vindtmendenetto ontvangsten,d.w.z.hetverschil tussenbruto
ontvangsteningeld endeuitgaveningele'.Ditisdushet bedrag
datmen,bijafwezigheid vanenige reserve aanliquidemiddelen,
maximaal aanhet bedrijfkan onttrekken zonderdathet genoodzaakt
wordt,inhet betreffende jaar schuldentemaken»
12e,Voorts zijnnogopgenomendein1950uitgegeven bedragen
voorvernieuwingenuitbreidingvandeinventaris.
ToelichtingbijlageII.
Omtrentbijlage IIkanhetvolgendewordenopgemerktt
1,Eriseensamenvattinggegevenvandebruto-opbrengsten,
dekosten,voorzoverhetuitgaven (inolusiafnogtebetalenposten)
betrofendenetto-ontvangsten overdelaatstedrie jaren.Daarde
kostenniet-uitgavenniet uitdeboekhoudingenkondenwordenafgeleid,zijndezenietvermeld.Aangenomenmagwelworden,datdezegemiddeld niet inbelangrijke matevandie over1950afwijken.
Uit dezecijfersisenigermate deontwikkelingder rentabiliteit
inde afgelopendrie jarenafteleiden.
2, Ondernogtebetalenkosten zijnopgenomendekostendie
overhet teeltjaar1950nogbetaald moetenwordenendekostendie
dit jaarnogtenbehoeve van deteelt 1950zullenmoetenworden
gemaakt.Voorts zijnopgenomendenogteverwachten geldopbrengsten
endebeschikbare geldmiddelen.
Bovenstaande gegevensverschaffeneniginzicht indeliquiditeitspositievandebedrijven,
3,Deopgenomenwaardevande grond ende inventaris (deze-.
laatste gewaardeerd op 60ß>vandenieuwwaarde)enhetbedragvan
hypothecaire enandere schuldengeventezamen eenbeeldvandecredietwaardigheid.
Conclusie,
Uit decijfersvoorhetberekende gemiddeldebedrijfblijkt,
dat in1950gemiddeld eenverlies zalwordengeledenvan
f, 2431,"of27/£vandetotalekosten.
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verlies voor
veilinggebied Goudax
f» 2459>-of23/üvandetotalekosten,
veilinggebied Purmerend (deBeeraster)s
f. 2074,-of31/"vandetotalekosten,
veilinggebied Purmerend (Graft endeRijp)
*"•997y- oflipvande totalekosten.
Uit degegevensvanbijlage IIisafteleidendat debedrjjfsuitlcomsteninIJsselmuidenindebeidevoorgaande jaren (1948en
I949)resp.f.600,-enf. 1500,-gunstigerwaren.Dat hierniettemin,tegende algemeneindruk;in,inbeide jarennogeenverlies
resulteert istendeleteverklarenuit het feitdat debedrijfskostennaarbedrijfseconomischemaatstaven zijnberekend,terwijl
meninfeite ophetkleine open-grondsbedrijfniet gewend istegen
'dezekostprijzenteproduceren.Voorgezinsarbeid bijvoorbeeld,
wordt doorgaansgenoegengenomenmet eengeringerebeloningdan
betaaldekrachtengenieten.Ookdeberekeningvandeafschrijvingentegenvervangingswaarde enhet incalculerenvanrentevaneigenkapitaalheeft,terecht,eenverhogende invloed opdeberekendekosten.
Latenwijhet inkomenuit dearbeidvangezinsleden enrente
vaneigenkapitaal buitenbeschouwing,danbedraagt het inkomen
vande ondernemer (vooreigenhandenarbeid enleiding,toezicht en
risico)over1950gemiddeld voort
IJsselmuiden
DeBeemster

f,271," 770,r

Graft en de Rijp » 1994,r
Gouda

" 419,-

Hoorhetwerkenmet eigenpersoneel (gezinsleden)enmet eigen
kapitaalishetverteerbaar gezinsinkomenuithetbedrijfgroter,
nl,
IJsselmuiden
DoBeemster

f.1766,- (incl.f.658,-arbeid doorvrouwen)

7

Graft endeRijp" 4172,- ( "
Gouda
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» 1702,- ( «
v

' beneden16 jaar)

" 116,-

" I232,- ( "

" 114j-
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"
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"
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- 6Deschuldenlast blijkt opverscheidene bedrijvente IJsselmuiden,gesteld tegenoverdewaarde aanonroerende goederen,vrij
hoogte zijn (ziebijlage II).Gemiddeld bedragen deze schuldenca
38/0tande totalekapitaalwaardevanroerende enonroerende goederen (incl.vee).Dezekapitaalwaardeisvoorslijtende duurzame
productiemiddelen gesteld op60$vandehuidige nieuwwaarde).
Het bedragaanliquidemiddelenvarieert sterkvanbedrijf tot
bedrijf.Opmeerdere bedrijven zijnvolgensmededelingvandetuinder,geengeldmiddelenmeeraanwezig.Het gemiddelde bedragaannog
te ontvangenopbrengstenvanhet teeltjaar 195^bedraagt f. 590,-.
Hiertegenover staat eenbedrag,vannogtebetalenpostenvan1950
van f.300>-» Qpdiebedrijvenwaarmenniet overenige reservebeschikt,zullendan ookstellig,tenzijde ondernemereldefsals
arbeiderkanwerken (inenkele gevallengebeurt dit reeds!),aanhoudende liquiditeitsmoeilijkhedenontstaan»

's-Gravenhage,2Januari1951<
Samengesteld door:
C.Bos.
P.A. Spoor.
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(DrJ.H.vanStuyvenberg)

