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HE VOOEBEEI3JBSDBIJVEN
Het doel van da V.B«bedrijven iss het aangeven.van de mogelijk
heden om tot aanmerkelijke verhoging van do rentabiliteit te komen.
Deze bedrijven zijn bedoeld als voorbeeld voorde omgeving.
Men moet eohter zeer voorzichtig zijn met het toepasèen van een
bepaalde bedrijfstechnicche verandering. Zolang men niet weet,
of zo 'a verandering
ook onder alle omstandigheden een hogere
winst oplevert, mag men er niet toe over gaan, ze algemeen te pro
pageren. Men moet dus de omstandigheden kennen, waaronder een
dergelijke toepassing financieel voordeel geeft. Daarom is het in
de eerste plaats van belang, dat men naast de technische omstan
digheden een goed inzicht krijgt in de financiële resultaten van
, een bedrijf.
Sinds- enkele jaren wordt door het L.E.I* een financiële ad
ministratie van de V.B.bedrijven gevoerd. Uit de overziohten, welke
hiervan zijn gepubliceerd, krijgt'men de indruk, dat te weinig
aandacht is besteed aan de financiële zijde Van het bedrijf. Immers»
de uitkomsten van de V.B.bedrijven bleken in vele gevallen niet
beter en soms zelfs slechter te zijn dan die van de,gewone L.E,I.~
bedrijven.
De mogelijkheid bestaat, dat men met de V.B.bedrijven van
slechter bedrijven is uitgegaan. Daarom is het wellicht bater, niet
met de absolute cijfers te vergelijken, maar met de verhoudingscijfers.
Op bijgaand staatje is uit een aantal gebieden een groep V.B.
bedrijven vergeleken mét een groep L.S.I.-bedrijven uit dezelfde
grootteklasse. Als kengetallen zijn genomen het arbeidsinkomen per
ha en de kg melkvet per ha grasland en voedergewassen. Het verloop
werd nagegaan over de jaren 1949» 1950 en 1951» waarbij het jaar
1949 op 100 werd gesteld. Uit de verkregen cijfers étó ook uit de
hiervan gemaakte grafieken blijkt duidelijk, dat de vooruitgang
op de V.B.bedrijven meestal de L.E.I.-bedrijven niet kan bijhouden
en dat er in enkele gebieden zelfs een achteruitgang (melkvet per ha)
valt te constateren* Hieruit kan de conclusie worde» getrokken, dat
de op dë V.B.-bedrijven aangebrachte technische verbeteringen niet
altijd een verhoging van dé rentabiliteit hebben gebracht} wat tooh
uiteindelijk het doel van deze verbeteringen is.
Het is dus wel van groot belang, dat de assistent, die belast
is met het toezicht op het V.B,bedrijf, een beter inzicht krijgt
in de financiële toestand van het bedrijf. Daartoe la nodig, dat
hij niet alleen de technische, doch ook de gehéle financiële ad
ministratie verzorgt.
De administratie is thans in 2 delen gesplitst, De technische
administratie wordt verzorgd door de rayon-assistent, eventueel met
behulp van het oonsulentschap. Het financiële gedeelte wordt in
het algemeen verzorgd door de L.E.I,-gedetacheerde. De assistent
stuurt alleen de kasstaten in en laat verder alles, wat deze boek
houding betreft, aan de gedetacheerde» over.
Hierdoor bestaat er vaak geen aansluiting tussen de beidé "ad
ministraties en is er ook vaak geen overeenstemming in de cijfers*
In sommige oonsulent schappen worden de gegevens, welke zowel voor
het L.E.I. als voor de technische administratie nodig zijn, met el
kaar vergeleken en kloppend gemaakt. Erzi jn echter ook meerdere
consulent schappen, waar dit niet gebeurt en "waar dan ook vaak ver
schillen tussen beide administraties zullen voorkomen.
ifet is niet gewenst,
in de L. E. I.boekhouding wijziging
te brengen. Dit is immers wei het minimum, wat mén voor een 'econo
mische beoordeling van het bedrijf nodig heeft. Bovendien zou wij
ziging in déze boekhouding vergelijking met gewone L.E.I.-bedrijven>
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wat toch. soms ook wel van belang kan zijn,onmogelijk maken.
Het is dus zaak:., de technische administratie (T.A.) eens on
der de loupe te nemen en te onderzoeken, op welke wijze een betere
aansluiting aan de boekhouding kan worden verkregen en welke ver
anderingen eventueel kunnen worden aangebracht.
Wij kunnen in de T.A, drie groepen van gegevens onderscheiden:
1. gegevens, welke ook reeds in de boekhouding wórden gegevens
2. gegevens-, welke niet in de boekhouding voorkomen maar
toch van groot belang zijn bij de beoordeling van de bedrijfs
voering}
3. gegevens, welke niet in de boekhouding voorkomen en van
weinig of zeer weinig belang zijn voor de beoordeling van de
bedrijfsvoering.
Teneinde te beoordelen, in welke van deze groepen een gevraagd
gegeven valt, kunnen wij het beste de bij de T.A. gebruikte staten
stuk voor stuk nagaan en tevens eens zien, wat met de garraagde
gegevens wordt gedaan en wat er eventueel uit kan worden gehaald.
Staat 1.
. Bedrijf&grootta en eigendomsverhouding
Deze gegevens zijn volledig in de L.E.1.-boekhouding bekend.
Van de gegevens over de bedrijfsgrootte wordt jaarlijks een lande
lijk overzicht gemaakt. Dit overzicht geeft alleen een inzicht in
de gemiddelde grootte van de V.B.bedrijven. Verdere conclusies kan
men hieraan niet verbinden.
Deze staat is dus naast de L.E.I.-boekhouding overbodig.
Staat 3 en 4«
Bedrijfsgegevens grasland en bouwland
ööETETer wor3"en*"cijïers gegeven, welke vöTledig in de boek
houding te vinden zijn, met uitzondering van de specificatie van
de ouderdom van het grasland en de kunstweiden. Voor de landelijke
overzichten van deze cijfers geldt hetzelfde als genoemd bij
staat 1.
Staat 5» Van de veestapel op l/5 en l/ll worden landelijke over
zichten gemaakt, waarmee ^ordt aangetoond, of de veebezetting
toe- of afneemt, waarbij tevens de gebieden onderling worden ver
geleken. Deze gegevens zijn ook wéér volledig in de boekhouding
te vinden. Op deze staat wordt ook de gemiddelde veebezetting over
de weideperiode en de stalperiode berekend, welke voor eventuele
latere berekeningen nog nodig kan zijn.
Staat $. (algemene gegevens) en 7 (werktuigeninventaris) worden
ook bij~~5e L.É.I.boekhouding gevraagd en zijn hier dus volkomen
overbodig.
Staat 8 en 9. Dit is een staat, waarop het rundvee per dier wordt
vermeld. In verschillende consulentschappen is een dergelijke staat
ook reeds in gebruik bij de L.E.I.-bedrijven met dit verschil, dat
bij de V.B.bedrijven nog meerdere technische gegevens worden ge
vraagd (o.a. datum opstallen, begin- en eindgewicht, lactatieperiode,
droogstanddagen enz.). Daar deze gegevens nodig zijn voor vérdere
berekeningen, moet deze staat wel gehandhaafd blijven. In dat geval
kan een eventueel in gebruik zijnde gelijksoortige staat in de
boekhouding vervallen.
Staat 12 en 13» Bemestingen opbrengstenstaat van het bouwland.
Bij deze staat wordt gebruik gemaakt van hulpformulieren, welke
per perceel en pet gewas worden bijgehouden. Het zal wel duidelijk
zijn, dat dit bij het gemengde bedrijf met zijn (vaak) vele en
kleine perceeltjes reeds bij de administratie grote moeilijkheden
geeft. De gegevens, welke hier uiteindelijk uitkomen, zijn de be
mesting in kg zuiver per gewas per perceel (omgerekend per ha) en
de opbrengsten in kg idem.
Hiervan wordt een landelijk overzicht gemaakt, bevattende
14 blz. en 8 grafieken. De conclusies, welke uit dit overzicht
worden getrokken, zijn dé volgende (het betreft het overzicht van
oogstjaar 1951)•
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a. De kunstmestgift blijkt in het Z*zandgebied lager te zijndan
in het Koorden.
b. Er is een weinig ©eer kunstmest gebruikt dan vorig jaar.
o. In bet Noorden wordt ;op de aardappelen 5° kg stikstof per ha
meer gegeven dan in het Zuid.en, terwijl in het Zuiden meer
stalmest en gier wordt gegeven,
d» De rogge-opbrengst lag dit jaar in ille zandgebieden belangrijk
hoger dan voorgaande jaren.
Zo worden al^e gewassen per gebied en met voorgaande jaren
vergeleken,,
Er wordt nog een vergelijking gemaakt tussen mengteelt en
haver en gerst. Het blijkt, dat de mengteelt iéts hoger opbrengst
geeft dan de gerst en ieta lager dan de haver. Dus ook hieruit
valt geen belangrijke conclusie t-a trekken.
De gegevens, in dit overzicht verwerkt, zijn vrijwel alle
terug te vinden in de boekhouding^ met dit verschil, dat in de
boekhouding per gewas wordt gerekend en in de T.A. per perceel.
Voor de vergelijking pér gebied, (voor zover men deze van belang
acht) kan men beter uitgaan van de cijfers per gewas dan van de
cijfers per perceel.'Wanneer men van al deze kleine percelen de
cijfers per ha gaat omrekenen, worden de fouten, welke toch altijd
worden gemaakt, ook met een groot getal vermenigvuldigd, Van al
deze percelen, welke dus stuk voor stuk een grote afwijking kunnen
vertonen, wordt dan per gebied een gemiddelde berekend.
Gaan wij echter uit van de* cijfers per gewas, dus per grotere
oppervlakte-eenheid,' dan zullen sekèr ook fouten worden gemaakt,
hoewel men Vaak de' totale opbrengst beter zal weten, dan dieper
perceel. Deze fout wordt echter niet zoveel vergroot, zodat het
gemiddelde cijfer per gebied betrouwbaarder zal zijn en bovendien
veel gemakkelijker tè berekenen is.
Voor het individuele bedrijf is het ook van weinig belang,
opbrengstcijfera.per perceel te hebben, daar deze toch niet behoeven
te dienen om de kwaliteit van een perceel vast te stellen. Hier
voor hebben wij immers de grondanalyses.
Bovendien is het gevaarlijk,
het bedrijf op deze wijzd ia
stukjes te verdelen, daar dó goede en de slechte percelen toch
samen het gehele bedrijf vormen en de werkmethode per perceel af ge*»
stemd moet zijn op de eisen van het gehele bedrijf."
Om deze redenen sou men de perceelsatiministratie van het
bouwland geheel kunnen laten vervallen. Voor het opstellen van'een
bouw- ©n bemestingsplan van het gehele bedïijf zou men beter ge» "
bruik kunnen maken van een goed bouw- of bedrijfsbóek.
Staat 10 en 11. Bemestinga- en opbrengBtenstaat van het grasland
en de^meerjarige kunstweiden (met hulpformulieren per perceel) Öet juist invullen van deze .staten geeft meestal wel de
grootste moeilijkheden, als gevolg waarvan dan ook dikwijls de
verkregen uitkomsten onbetrouwbaar zullen zijn.
Zoals ook reeds in de toelichting op de T.A. wordt gezegd, is
een perceelsgewijze berekening alleen dan verantwoord, wanneer
de graslandformulieren nauwkeurig worden bijgehouden. Men zal er
in de praetijk echter dikwijls toe over gaan.
bepaalde gegevens,
welke men niet heeft bijgehouden, te schatten, waardoor de verkregen
uitkomsten hun betrouwbaarheid verliezen.
Indien wij achter aannemen, -dat de cijférs volkomen be
trouwbaar zijn, moeten wij ons to.oh afvragum*. relise waardp do offers
per peroeel hebben,
In het overzicht van de voorbeeldbedrijven no 9 (1950) worden
als argumenten voor do perceelsadministratie aangevoerd?
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a. Men kan een inzicht krijgen in het verschil in opbrengst tussen
het oude grasland en percelen, welke «sscheurd zijn geweest o£
pas ingezaajid.
b. Ook het verschil in opbrengst tussen blijvend grasland en meer
jarige kunstweide kan men alleen door perceelsadministratie
vaststellen.
Wat betreft dit punt kan worden opgemerkt, dat dit veel
beter kan gebeuren op proefbedrijven, welke onder voortdurende
controle staan.
In genoemd overzicht is ook een staatje opgenomen ter verge
lijking van de opbrengsten van blijvend grasland èn kunstweide,
waaruit ook geen enkele conclusie is te. trekken. In sommige gebied
den blijkt de kunstweide beter dan het grasland, in andere gebie
den weer slechter. Gemiddeld zou er geen verschil zijn,
Wat betreft het inzicht in de opbrengsten van verschillende
percelen grasland nog tenslotte het volgende:
De Z.W. op zichzelf is reeds een getal, wat maar een betrekkelijke
waarde heeft. De Z.W.opbrengst van een perceel is in de eerste
plaats wel zeer afhankelijk van het gebruik» hooien, inkuilen of
weiden. Verder ook van het tijdstip van maaien en zelfs nog vaa de
productie-capaciteit van het rundvee.
,
De berekening zelf berust op een groot aantal schattingen.
De hoeveelheden hooi en kuilvoer moeten geschat worden en ook de
gewichtstoename van het rundvee moet men schatten.
Verder telt men netto-opbrengsten (melk, aanwas en onderhoud)
samen met bruto-opbrengsten (hooi en gras).
Doet men dit bij de berekening van het gehele bedrijf, dan is
het ook niet helemaal juist, maar dan zal de verhouding tussen de
netto- en de bruto-opbrengsten, welke men samentelt, wel steeds
ongeveer gelijk blijven. Bovendien zullen dan dè met schattingen
gemaakte fouten niet zo'n erg grote invloed hebben.
Gaat men rekenen per perceel, dan zullen in de eerste plaats
de gemaakte fouten vele malen worden vermenigvuldigd, evenals bij
de percelen van het bouwland het geval was.
Bovendien zal per perceel de verhouding tussen netto- en
bruto-opbrengst niet dezelfde zijn. Br zullen bepaalde percelen
2 of 3 maal worden gemaaid en practisch niet geweid, terwijl daar
entegen andere percelen het gehele jaar worden geweid en niet ge
maaid, Daar de Z.W.opbrengst volgens de bxuto-berekening een andere
uitkomst geeft dan volgens de netto-berekening, krijgen wij van de
percelen dus onvergelijkbare cijfers.
Voor de vergelijking, welke per gebied wordt gemaakt, geldt
precies hetzelfde als voor het bouwland.
Als bewijs voor de enorme variatie, welke men in de Z.W.op
brengsten krijgt, wanneer men uitgaat vän een berekening per per
ceel, volgt hier nog een aantal oijfers over de laagste en de
hoogste opbrengsten per perceel (omgerekend per ha) van een tiental
V.B.-bedrijven uit Oost Overijsel.
Hoogste
Gem.opbrengst[
Bedri jf no
- 3400 ™
j
4300
2200
37OO
170a
29OO
J
152
6700
1700
3700
s
153J
6800
2200
34OO
154
4300
24OO
27OO
155
10200
6300
6900
157
6300
24OO
3200
158
5200
3200
3500
159
4500
3800
23OO
163
51OO
1800
3000
164
151
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Hit het "bovenstaande "blijkt wel, dat er grote bezwaren schui
len in de "berekening van de Z.W. opbrengsten per perceel» Gezien
het vele werk, dat hieraan verbonden is, lijkt het .dan ook wel
gewenst, deze perceelaadministratie.vólkomen te laten vervallen.
Bén Z.W,opbrengst-berekening yan het gehele Bedrijf kan men wel
handhaven, daar de hiervoor benodigde gegevens vrijwel alle reeds
beschikbaar zijn. en hieraan dus.niet zoveel extra werk is verbon»
' 4<Mu
. *
Bepaalde gegevens per perceel (bijv. grondanalysea) zou men
dan ook weer,in een bedrijfsboèk vast kunnen leggen*
big. 14 en 15. Staat voor melkOpbrengBten ;per dag.
" *~"15ôzê~ià aïïeën"nodig voor~cLe È'.W^berekenïng" per perceel.
Indien deze dus vervalt'kunnen genoemde staten eveneens vervallen,
blz. 16.
Melkopbrengst per 14 dagen«
Deze gegevens zijn zonder meerïn de L.E.I.-boekhouding te
vinden, dus deze staat is overbodig»
blz. 17.
Gegevens melkcontr61evereniging»
5ït' is""een samenvatting van de melklijsten per koe.
Voor de vergelijking tussen de koeien kan deze van nut zijn.
blz. 18 en 18a. Staat van aanwezige voedermiddelen en staat van
benodigd~vôer (voederbalans). Hoewel hier met vrij grote schat
tingen moet worden gewerkt, zijn deze staten toch onmisbaar bij
het opstellen van een voederplan en voor het vaststellen van de
aan te kopen hoeveelheden voer. Er dient échter wel op te worden
gelet, dat de gegevens op deze staten volkomen aansluiten bij de
boekhouding,
blz. 19i 20, 21, 22 en 23 (met 3 hulpformulieren stalvoederboek).
Deze staten zijn nodig,* om het voederplan voor rundvee op te stel
len en om tevens te controleren, in hoeverre volgens plan werd
gevoederd.
Staat 19a geeft nog een overzicht van de aanwezige voedermiddelen
per 1/11 voor varkens en kippen (moet ook aansluiten bij de boek*
houding)» Ook deze gegevens zijn nodig om te kunnen begroten, hoe
veel voeder men voor deze sector nog heeft aan te kopen*
blz. 23« Onderaan op deze blz. worden nog enige gegevens gevraagd,
welke ten dele op schattingen moeten berusten (geproduceerd rund
en varkensvlees) en verder volledig in de boekhouding te vinden
zijn. Als zodanig kunnen ze hiey dus vervallen.
Resumé: Als de T.A.cLoor weglating van enkele minder belangrijke be
rekeningen wordt vereenvoudigd, krijgt de assistent tijd vrij, om
zelf volledig de financiële administratie te verzorgen, In dat ge
val zou de technische administratie met de boekhouding in één ge
heel kunnen worden samengebracht, waardoor veel dubbel werk wordt
voorkomen.
Deze gecombineerde boekhouding zou dan bestaan uit:
a. de volledige financiële administratie, zoals die thans door het
L.E.I. wordt verzorgd.
b. uit de tegenwoordige technische administratie de staten: 8 en 9
(staat van het aanwezige rundvee). Indien ook in de boekhouding
reeds een dergelijke staat werd gebruikt, kan deze vervallen.
17 Gegevens melkoontrôlevereniging.
18 Aanwezige voedermiddelen per 1/11 voor rundvee, paarden en scha
pen .
19 Staat van benodigd voer voor rundvee, paarden en schapen per l/ll.
19 Voederplan voor rundvee.
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19a

Aanwezige voedermiddelen per l/ll voor varkens en kippen.

20 en 21 Verst£ékte rantsoenen aan rundvee per dag

Eulpform&lieren stalvoederboek.
22 en 23 Samenvatting gegevens stalvoederboek.
Wat thans onderaan op blz. 23 staat (gegevens betreffende
het boekjaar) vérValt.
Ben staat voor de Z.W."berekening van het gehele bedrijf
(grasland). Eventueel kan men ter vervanging van bepaalde rubrie
ken op de vervallen bouw- en graslandformulieren een eenvoudig
bedrijfsboek aanleggen, om o.a. aantekening te houden van de cij
fers van grondanalyses.
Het zou misschien aanbeveling verdienen, een bedrijfsboek
samen te stellen, dat alle hierboven genoemde gegevens (met inbe
grip van de boekhouding) kan bevatten en dat dan door de assistent
wordt bijgehouden.
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Bijlaget

GEMENGDE BEDHIJVEN
Inkomen in gld. per ha
kg melkvet per te grasl.+voedergew.
Voorh»
ta
1950
1949
1951
1950
1949
mi
of àan
-grar"
badr. gTd".
vërh.
vera.
V'»ra.
gld.
verh.
kg
verh.
kg
verh.
kg
L.E.I
p.ha
p.ha
cjjfe
p.ha
cjgfer
ogfer
p.ha
p.ha
oyfer
p.ha
cijfer
"bsdr.
Hengelo (4~7 ha)
V.B.
6
642
6
L.E.I.
663
Arnhem (4-7 ha).
V.B.
4 |1100
L.E.I. 16 f1007
Oas (10-15 ha)
V.B.
629
3
L.E.I. II
597
Oss (7-10 ha)
V.B.
L.E.I.

3
13

782
69O

861
887

134
134

152
146

100
100

156
156

103 172
107 163

113
112

118 1200
104 1121

109
111

230
197

100
100

230
204

100
103

226
221

98
112

664
698

105
117

663
844

105
140

140
123

100
100

135
135

96 122
110 130

87
106

789
764

101 1171
111 979

150
142

155
147

100
100

155
141

100 164
96 154

106
105

100
100

584
712

100
100

I3OO
IO52

100
100
100
100

ENKELE
V.B^

Aantal
bedreven

91
107

GEGEVENS VAN WEIDEBEDRIJVEN

Netto-overschot per ha
guldens

1949
1950
Botterdam - zelfkazendt < 15 ha
102 VB
273
595
IO4 VB
215
352
107 VB
764
493
L.E.I.
25
333
39
Rotterda]a - consumptie! <C 15 ha
103 VB
111
*/. 56
106 VB
111
229
L.E.I.
15
28
195
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kg melk per ha

1951

1949

142
52
715
161

10339
5212
6892

27
331
134

1950

1951
8598
508O
8111

5685

8725
5560
7755
5431

9405
6246

IOO93
6741

,7495

6947

9358
6055
7037

x

5912

Arbeidsinkomen in gl d per town
Voorbeeld- en L.B.I
bedrijven in een aantal gebieden over de jaren 1949»
1950 en 1951
1200

1100.

\ Hengelo {4 • 7 to)

1000

900

L.E.I,
/' V.B.

800

/
?0Ö

600
1949

1950

1951

1949

1200

1100

1000

900

Oes (7

Obs (10 - 15 to)
L,E.l.

800

700 f.
V.B.
600

*

'T949'

L.B.I.
1059

1950

1951

1949

Bglag© ÏXÏ?
VerhoudingBcijfare van het arbeidsinkomen per ha, waarbij het inkomen iiß ,%949
op tOO ia geeteld.

150

Arnhem ( 4 - 7 ka)

Hengelo ( 4 - 7 ha)

140

130

120

110

100

2
194?

^,1950

1951

1949

1950

1951

150

Oaa (10 - 15 ha)

140

L.E.I.

Oss (7 - 10 ha)

130

120

110

V.B.
100
1949
L -13ç I«
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1950

1951

1949

1950

1951

