Laag inkomen land en tuinbouw in 2008 op langere termijn beoordeeld

Walter van Everdingen
Het inkomen van land en tuinbouwbedrijven is in 2008 fors gedaald ten opzichte van het niveau in het
voorgaande jaar. Figuur 1 geeft een beeld van hoe het inkomen uit bedrijf zich verhoudt met de niveaus over
een wat langere periode, vanaf 2001. Daaruit blijkt dat het niveau van alle land en tuinbouwbedrijven alleen
in 2002 lager was. Toen bleef het nog net onder de 30.000 euro, terwijl het in 2008 op 32.000 euro is
uitgekomen (per bedrijf, per aje is het lager: 23.000 euro). Rekening houdende met de inflatie in de
tussenliggende jaren is het reële inkomen in 2008 echter niet hoger dan in 2002.
Per bedrijfstype zijn er grote verschillen in ontwikkeling te zien. Voor de melkveehouderij was 2008 nog een
relatief goed jaar. Het (voorlopige) dieptepunt voor deze sector na de eeuwwisseling lag in het jaar 2003.
De akkerbouw kende in deze periode twee slechtere jaren dan 2008, namelijk in 2002 en 2004. Voor de
varkenshouderij zijn er zelfs vier jaren die een slechter resultaat opleverden dan 2008, behalve 2007 waren
dat drie achtereenvolgende jaren 2001, 2002 en 2003. Voor de glastuinbouw tenslotte is 2008 wel als een
dramatisch slecht jaar te kenschetsen. Het inkomen in 2008 is meer dan 25.000 euro lager dan in het tot
dusver slechtste jaar voor de glastuinders: 2005. Zelfs in de als slechte jaren voor de glastuinbouw bekend
staande jaren 1992 en 1993 was het inkomen (nominaal) nog hoger.

Figuur 1
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Inkomen uit bedrijf (x 1.000 euro) per bedrijfstype en totaal land en
tuinbouw, 2001 2008
x1.000 euro
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