Bedrijfsomvang en -type volgens NEG-typering
Op 20-12-2011 zijn gegevens ingevuld in de rekenmodule van het LEI.
Die informatie had betrekking op producten uit de Landbouwtelling van 2010
De ingevoerde gegevens leiden tot de volgende kengetallen:

Omschrijving

Aantal

Eenheid

Totale oppervlakte cultuurgrond

4,3

ha

Totale bedrijfsomvang

29,3

nge

41.560

euro

Bruto standaardsaldo (bss)

Bedrijfstype

Bedrijfstype volgens NEG-typering

8-indeling

Tuinbouwbedrijf.

41-indeling

2011 Opengrondsgroentenbedrijf

U kunt resultaten van groepen bedrijven bekijken in

BINternet

Specificatie van ingevoerde gegevens, normen en NGE per product
Categorie

NGE per
eenheid

Aantal nge

ha, gemeten maat

1,444

1,4

1

ha, gemeten maat

6,007

6,0

2,33

ha, gemeten maat

9,366

21,8

Aantal

Eenheid

1

Akkerbouwgewassen
Consumptieaardappelen op
zand/veengrond, vroeg
Groenten, open grond
Selderij, bleek
Asperges, oppervlakte die productie
oplevert

Bedrijfsomvang en -type volgens NSO-typering
Op 20-12-2011 zijn gegevens ingevuld in de rekenmodule van het LEI.
Die informatie had betrekking op producten uit de Landbouwtelling van 2010
De ingevoerde gegevens leiden tot de volgende kengetallen:
Omschrijving

Totale oppervlakte cultuurgrond
Standaardopbrengst (SO) 1)
Voor bedrijfsomvang in nge 2)

Aantal

Eenheid

4,3

ha

55.345

euro

Zie het nge-rapport

1) De bedrijfsomvang wordt gemeten in Standard Output (SO, ofwel Standaardopbrengst). De normen zijn berekend per
Landbouwtellingsrubriek en omvatten de opbrengsten die onder normale omstandigheden op jaarbasis behaald worden. De
opbrengsten van toeslagen, subsidies en verbredingsactiviteiten zijn niet meegenomen in de normen en dus ook niet in de totale
SO van het bedrijf. In dit verslag is gebruik gemaakt van de SO-normen en rekenregels die bestemd zijn voor gebruik in de
Landbouwtelling en dus nadrukkelijk niet met de normen voor gebruik in de FSS, zoals door Eurostat en FADN wordt toegepast.
Lees meer over de SO en NSO-typering op onze website,

bij sector in cijfers.

2) Vanaf 2010 wordt de SO gebruikt om omvang en bedrijfstype te bepalen, in plaats van de nge. De nge-normen worden niet
meer herzien en komen in 2013 definitief te vervallen.
Lees meer over de NEG-typering, nge en bss op onze website,

bij sector in cijfers.

Bedrijfstype volgens NSO-typering 1)
Hoofdtype

2 - Tuinbouwbedrijven

Subtype

2210 - Opengrondsgroentenbedrijven

1) De agrarische bedrijven in Nederland verschillen onderling sterk in bedrijfsopzet. Op het ene bedrijf worden bijvoorbeeld
varkens gehouden, terwijl op een ander bedrijf appels worden geproduceerd. Vanaf 2010 zijn de SO-normen in gebruik om
bedrijven te kunnen indelen en met elkaar te kunnen vergelijken. Voorheen werd de nge daarvoor gebruikt. Met behulp van die
normen kunnen de appels en varkens bij elkaar worden geteld en kan de economische bedrijfsomvang en het bedrijfstype
(specialisatiegraad) van agrarische bedrijven worden berekend. Die gegevens worden onder andere gebruikt om bedrijven voor
statistiek en onderzoek in te delen in bedrijfstypen en grootteklassen. In bovenstaande tabel is aangegeven in welk hoofd- en
subtype dit bedrijf volgens de NSO-typering wordt ingedeeld.

U kunt resultaten van groepen bedrijven bekijken in

BINternet

Specificatie van ingevoerde gegevens, normen en SO per product
Categorie

SO per
eenheid

Standaardopbrengst

ha, gemeten maat

4.960

4.960

ha, gemeten maat

16.600

16.600

Aantal

Eenheid

1

1

Akkerbouwgewassen
Consumptieaardappelen op
zand/veengrond, vroeg
Groenten, open grond
Selderij, bleek

Categorie

Aantal

Eenheid

2,33

ha, gemeten maat

SO per
eenheid

Standaardopbrengst

14.500

33.785

Groenten, open grond
Asperges, oppervlakte die productie
oplevert

LEI is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door het gebruik van de Rekenmodule, door het beëindigen van het
beschikbaar stellen ervan of door conclusies en besluiten van gebruikers op basis van de uitkomsten ervan.

