Actuele informatie over land- en tuinbouw

INKOMENSVORMING OP DE LANGE TERMIJN: 2005 EN 2006 WAREN TOPJAREN
Walter van Everdingen
Het gemiddelde inkomen in de land- en tuinbouw wisselt tussen de jaren. Schommelingen vallen hierbij veel
kleiner uit dan bij individuele bedrijven of bij onderscheiden bedrijfstypen. In het gemiddelde inkomen worden
in veel jaren matige resultaten in de ene sector gecompenseerd door betere resultaten in een andere
sector. In een aantal jaren vallen toppen en dalen over meerdere sectoren samen. Zo was 1993 een slecht
jaar voor zowel varkenshouders, akkerbouwers als glasgroentetelers. Dit zijn ook de drie sectoren die het
meest afhankelijk zijn van de vrije markt en daardoor veel grotere schommelingen laten zien dan
bijvoorbeeld de melkveehouderij. Het jaar 2006 zal de boeken ingaan als het jaar waarin de meeste
sectoren redelijk goed scoorden, met uitzondering van de vleeskuikenhouderij. Over een langere periode
bezien kunnen 2005 en 2006 uit een oogpunt van gemiddelde resultaten als topjaren worden omschreven
(figuur 1). De inkomens lagen, vanaf 1990 bekeken, nog niet eerder gemiddeld boven de 60.000 euro per
bedrijf.
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(vanaf 2001 gelden andere definities)

Bron: Bedrijven-Informatienet van het LEI.

Uit bedrijf of buiten bedrijf
Bij inkomensberekeningen wordt onderscheid gemaakt tussen het inkomen uit het bedrijf en het inkomen van
buiten het bedrijf. Opbrengsten en kosten van verbredingsactiviteiten en inkomenstoeslagen maken deel uit
van de resultaten uit het bedrijf. De opbrengsten van bijvoorbeeld uitgevoerd loonwerk bij derden horen bij
de bedrijfsopbrengsten, net zo goed als dat de kosten van de daarvoor gebruikte machines horen bij de
bedrijfskosten. De inkomsten van buiten bedrijf bestaan onder andere uit het loon dat (door de ondernemers
of hun partners) ontvangen is voor arbeid in loondienst. In de loop van de tijd wordt dat bedrag steeds
belangrijker in het totaal inkomen. Daarnaast vormen ook de opbrengsten uit sparen en beleggen inkomsten
van buiten bedrijf en sinds de herziening van de uitgangspunten in 2001 ook de koerswijzigingen van de
aandelen. Verder horen sociale uitkeringen zoals kinderbijslag en AOW bij de inkomsten van buiten bedrijf.

Inkomensvorming
De bedrijfsopbrengsten beliepen in de periode 2004-2006 gemiddeld ongeveer 292.000 euro per bedrijf
per jaar (tabel 1). Ze liggen daarmee bijna een ton hoger dan in de jaren 1991-1993. De kosten zijn echter
harder gestegen dan de opbrengsten: begin jaren negentig bleef er van de opbrengsten circa 16% over als
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gezinsinkomen uit bedrijf, in de laatste periode was dat “slechts” rond de 15% . Daarbij geldt ook nog een
effect van de wijziging van uitgangspunten, zie hieronder bij 'definitieverschillen', waardoor het werkelijke
verschil nog groter is. De inkomsten van buiten bedrijf zijn in de beschreven periode sterk toegenomen en
maken ongeveer een kwart uit van het totaal gezinsinkomen. In de periode 2001-2003 lagen de inkomsten
buiten bedrijf op een lager niveau dan in voorgaande jaren, mede vanwege de nieuwe uitgangspunten:
koersverschillen worden met ingang van 2001 in het resultaat meegenomen en de koersdalingen in 2001 en
2002 leidden tot teleurstellende opbrengsten uit beleggen. De inkomsten van buiten bedrijf spelen niet bij
alle bedrijven een even grote rol. Bij ongeveer 15% van de bedrijven werd er in 2005 geen of nauwelijks
inkomsten van buiten bedrijf behaald en bij een kwart bleef het beperkt tot maximaal 5.000 euro. Bij 18%
van de bedrijven ging het echter de 25.000 euro te boven. Op die bedrijven werd in 2005 gemiddeld
32.000 aan inkomen uit bedrijf behaald en ruim 45.000 aan inkomsten van buiten bedrijf.
Tabel 1

Enkele inkomenskengetallen van het gemiddelde land- en tuinbouwbedrijf, x 1.000 euro per
bedrijf (driejaargemiddelden)
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Bron: Bedrijven-Informatienet van het LEI.

Definitieverschillen
Bij de vergelijking van de resultaten per jaar spelen naast de ontwikkeling van prijzen en volumes ook
gewijzigde definities en uitgangspunten een rol. In 2001 zijn in het Informatienet veranderingen doorgevoerd
in de bedrijfseconomische uitgangspunten, kengetallen en rekenschema’s. Tot 2000 werd er bijvoorbeeld
afgeschreven over aangekochte quota. Vanaf 2001 wordt dit niet meer gedaan, maar wordt het volledige
quotum (zowel aangekocht als om niet verkregen) op de balans opgenomen. In 1997, het vorige topjaar,
hadden deze afschrijvingskosten op het gemiddelde bedrijf een inkomensdrukkend effect van ongeveer
4.000 euro. Zonder die kosten zou het inkomen in dat jaar vergelijkbaar zijn met het resultaat van 2005.
Wel is het zo dat er in 2005 minder bedrijven zijn dan in 1997, dat de bedrijven gemiddeld groter zijn en dat
het geld door inflatie inmiddels ruim 20% minder waard is geworden. Behalve de wijziging in omgang met
quota zijn ook andere zaken aangepast. Zo wordt nu gerekend op kalenderjaarbasis, waar voor de
landbouwsectoren eerst het mei-mei-boekjaar gold. Ook methoden van waarderen en afschrijven van activa
zijn veranderd en een aantal prijsverschillen die in het verleden buiten het resultaat bleven, zoals de aanwas
van vee en de koersverschillen van aandelen, komen nu in het resultaat naar voren. Voor een uitgebreider
overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar de website van het LEI.
Meer informatie:
Rapport 1.03.06 Het Bedrijven-Informatienet van A-Z
http://www.lei.wur.nl/NL/statistieken/Binternet
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