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ECONOMIC SUSTAINABILITY AND VALUE ADDED  

A first exploration using macro-economic data 

 
Executive summary 

The first part of this publication gives a short overview of several concepts on sustainability, 
economic sustainability and added value; the underlying connections are explained. Using 
these concepts we define the economic dimension of sustainable agriculture as follows: 
 

Economic sustainable agriculture creates added value which is sufficient to 
remunerate all resources in an adequate way, both today and in the future. 

 
This means that an economic sustainable agriculture has to use all his resources in the most 
efficient way to meet the needs of the present and future generations. Resources not only 
comprise labour, capital and natural resources but also all shareholders. 
 
Important key elements are value added, the fulfilment of needs, capital stocks and 
efficiency. In this publication we make abstraction of the social costs (external costs) and 
revenues.  
 
In the second part of this publication, we present indicators for the economic sustainability of 
Flemish agriculture. All of these indicators are based on macro economic data. An important 
indicator to measure the performance of Flemish agriculture is gross value added (GVA). 
The decline of this value added of the Flemish agricultural sector during the last ten year is 
obvious. If we express the gross added value in real prices per unit of used capital (the gross 
return of capital), we observe a decline: to produce the same amount of GVA, the sector had 
to use more and more capital (from almost 14% in 1989 to 8,5% in 2001). 
 
The GVA per unit of labour (assessing the gross return of labour) hardly changed during the 
period 1989-2001.  
 
Using Belgian data over a longer period (1970-2000), we observe an increase of the GVA 
(+242%) and of used capital (+207%) and a decrease of labour (-60%). The GVA per unit of 
labour increased spectacularly (+611%), and so did the amount of capital per unit of labour 
(+523%). These changes very clearly illustrate the process of capital intensification.  
 
Capital formation and the investment rate are useful complementary indicators. After several 
years of negative capital formation, there is positive net capital formation and an increase of 
the investment rate in Belgian agriculture is observed from 1995 on.  
 
Indicators for the productivity of (intermediate) inputs, based on macro-economic data, are 
no useful indicators because lack of more detailed data prevents the necessary refinements.  
 



 

The added value can be allocated between the different production factors. The increase of 
the share coming from direct subsidies is remarkable during the last 10 years. This is due to 
the reforms of the Common Agricultural Policy, which shifts from price support to direct 
income support. Using CAE1-data, the major part of the GVA is allocated to the factor labour 
(profit included). However the considered valuation of capital is too low (1,6%). If we valuate 
used capital at a more realistic level of 5%, capital replaces labour at the first place for GVA 
allocation. Real family income is in fact lower using a more realistic capital valuation, 
because part of the used capital originates from financial institutions. A correct allocation of 
the added value following correct valuation of capital is certainly necessary because of the 
higher capital demands and the increasing share of loans in Flemish agriculture. 
 
To analyse the economic sustainability of the Flemish agricultural sector, we propose to 
apply the following indicators, based on macro-economic data: 

• the (gross) value added per unit of labour; 
• the (gross) value added per unit of capital; 
• complimentary indicators such as gross value added in real and fixed prices, capital 

formation and the investment rate. 
 
Macro-economic data have some important limitations. The sector is analysed as one big 
entity and changes within the sector are difficult to observe using macro-economic data. We 
can conclude that macro-economic data are certainly not sufficient to make a complete 
analysis of the economic sustainability of the agricultural sector. The introduction of 
refinements and a more detailed analysis is necessary, using micro-economic data. In this 
way a further division in sub-sectors can be made and some important additional aspects, 
like efficiency, can be studied in a more detailed, solid way.  
 
 
Reference: 
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1. Inleiding 

 
Eén van de taken van het Steunpunt Duurzame Landbouw is het ontwikkelen en toepassen 
van indicatoren om de duurzaamheid van de Vlaamse land- en tuinbouw te meten en te 
stimuleren. De doelstelling van dit document is enerzijds een overzicht te geven van 
belangrijke economische concepten van duurzaamheid en anderzijds het testen van deze 
concepten op basis van beschikbaar macro-economisch cijfermateriaal. We gaan na of op 
basis van dit cijfermateriaal goede indicatoren bepaald kunnen worden. Dit document dient 
dan ook enkel beschouwd te worden als een eerste aanzet tot het meten van de 
economische duurzaamheid van de Vlaamse land- en tuinbouw. Het centrale concept is 
toegevoegde waarde, gekoppeld aan de verschillende productiefactoren. Zo kan de 
toegevoegde waarde per eenheid arbeid maar ook de toegevoegde waarde per eenheid 
kapitaal bestudeerd worden. 
 
Dit rapport is op de volgende manier opgebouwd: 
 
In het tweede hoofdstuk komen een aantal concepten rond duurzaamheid, economische 
duurzaamheid en toegevoegde waarde aan bod. Dit theoretische hoofdstuk biedt een 
achtergrond voor de verdere analyse van economische duurzaamheid op basis van macro-
economische gegevens. 
 
Hoofdstuk 3 evalueert een aantal indicatoren om de economische duurzaamheid te meten 
op basis van macro-economische gegevens. Het is zeker niet de bedoeling een volledige 
evaluatie te geven van alle mogelijke indicatoren. Zo komen indicatoren op basis van micro-
economische gegevens niet aan bod2. 
 
De besluiten vatten we samen in hoofdstuk 4.  
 
We legden deze studie voor aan een groep van experts op een klankbordgroepbijeenkomst. 
In onderstaande tekst hebben we zoveel mogelijk met hun opmerkingen rekening gehouden 
en hebben we de relevante commentaren verwerkt. 
 
 
 
 
 

                                                 
2 De veel gebruikte indicator arbeidsinkomen per volwaardige arbeidskracht zal dan ook in 
deze publicatie niet behandeld worden. 
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2. Duurzaamheid, economische duurzaamheid en toegevoegde waarde 

 
De doelstelling van dit hoofdstuk is de bespreking van een aantal concepten rond 
duurzaamheid, economische duurzaamheid en toegevoegde waarde, de aanduiding van hun 
onderliggende relaties en het bieden van een achtergrond voor de verdere analyse van 
economische duurzaamheid op basis van macro-economische gegevens. De uitwerking van 
dit hoofdstuk is verre van exhaustief: de beschreven concepten zijn gebaseerd op recente 
literatuur over economische duurzaamheid, maar hebben zeker niet de pretentie een volledig 
overzicht te bieden van het economisch denken rond duurzaamheid. Dit document is een 
aanzet voor het duiden en meten van economische duurzaamheid, waarin de begrippen 
toegevoegde waarde, behoeftebevrediging, kapitaalvoorraden en efficiëntie centraal staan. 
 
 
2.1. Duurzaamheidsconcepten 

Anno 2004 zijn de meeste mensen het eens over het feit dat de huidige generatie dient 
rekening te houden met de belangen van de volgende generaties, m.a.w. duurzaamheid is 
wenselijk. We dienen dus na te gaan wat de belangen zijn van de volgende generaties en 
hoe we deze in rekening brengen bij ons huidig handelen (Perman et al., 2003). 
 
Duurzame ontwikkeling precies definiëren blijft een moeilijk te bereiken en misschien wel een 
onbereikbaar doel (Islam et al., 2003). Er bestaan op dit moment talloze definities van 
duurzaamheid, wat illustreert dat veel verschillende interpretaties worden gegeven aan het 
begrip. Om aan te geven hoe moeilijk het is om een allesomvattende definitie van duurzame 
ontwikkeling op te stellen, geven we bij wijze van voorbeeld drie (economische) 
benaderingen (Pezzey, 1997) in box 1. 
 
Box 1: Sustainable, sustained en survivable (Pezzey, 1997) 
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In deze drie definities, gebaseerd op Pezzey (1997) wordt een onderscheid gemaakt tussen 
de begrippen ‘sustainable’, ‘sustained’ en ‘survivable’ die elk een eigen verschillende 
interpretatie vertegenwoordigen. 
 
Een andere manier om duurzaamheidsinterpretaties in te delen zijn de zes 
duurzaamheidsconcepten volgens Perman et al. (2003): 
 

• Een toestand is duurzaam wanneer nut (of consumptie) niet daalt met verloop van 
tijd; 

• Een toestand is duurzaam wanneer hulpbronnen op zodanige manier beheerd 
worden dat toekomstige productiemogelijkheden behouden blijven; 

• Een toestand is duurzaam wanneer de natuurlijke kapitaalvoorraad niet daalt 
doorheen de tijd; 

• Een toestand is duurzaam wanneer de minimale condities voor de veerkracht van 
ecosystemen doorheen de tijd vervuld zijn; 

• Een toestand is duurzaam wanneer de hulpbronnen op zodanige wijze beheerd 
worden dat een duurzame opbrengst van deze bronnen behouden wordt; 

• Duurzame ontwikkeling is het bekomen van consensus en institutionele ontwikkeling. 
 
Concepten 1,2 en 3 zijn voornamelijk van economische aard, concepten 4 en 5 van 
ecologische aard en concept 6 van institutionele aard. In dit laatste concept wordt 
duurzaamheid beschouwd als een bestuursprobleem in brede zin. Deze benadering richt 
zich eerder op de processen en niet op de resultaten of beperkingen, wat de economische 
en ecologische benaderingen wel doen. In het volgende onderdeel wordt dieper ingegaan op 
de theoretische achtergrond van de economische concepten. 
 
Belangrijk is de nadruk op multidimensionaliteit. Een evenwicht dient nagestreefd te 
worden van de ecologische, de sociale én economische doelstellingen (Farrell en Hart., 
1998). Elk gezichtspunt van het concept duurzame ontwikkeling komt overeen met een 
domein (en systeem) met eigen drijfveren en doelstellingen. Zo richt de economie zich 
voornamelijk op het verbeteren van het welvaartsniveau van de mens, in de eerste plaats 
door een verhoogde consumptie van goederen en diensten. Het ecologische domein focust 
zich op de bescherming van de integriteit en de herstellingscapaciteit van ecologische 
systemen. Het sociale domein richt zich op de verrijking van menselijke relaties en op het 
realiseren van individuele en groepsverlangens (Islam et al., 2003). Sommige 
duurzaamheidsbenaderingen benadrukken zeer sterk de ecologische component als 
kritische waarde en verschuiven de sociale en economische elementen naar de achtergrond. 
Pearson (2003) stelt dat duurzaamheid op beleidsniveau begint met een verbintenis ten 
aanzien van elke van de drie dimensies en dat beleidsmakers de andere dimensies (sociale 
en economische) steeds meer en meer aandacht schenken. 
 
Dit is niet altijd eenvoudig: economen benaderen het thema op een andere wijze dan 
ecologen, ecologen op een andere wijze dan sociologen, deze verschillende invullingen 
dienen niet als competitief maar eerder als complementair beschouwd te worden.  
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Vooraleer ons toe te spitsen op de economische benaderingen en concepten van 
duurzaamheid, geven we voor de volledigheid een bondige omschrijving3 mee van 
ecologische duurzaamheid en van sociale duurzaamheid (Islam et al., 2003): 
 
Ecologische duurzaamheid4 richt zich op de algemene leefbaarheid en gezondheid van 
ecologische systemen, gedefinieerd in termen van een verstaanbare, multigeschaalde en 
dynamische maatstaf voor het herstellingsvermogen, de kracht en de organisatie. Degradatie 
van natuurlijke hulpbronnen, vervuiling en verlies aan biodiversiteit zijn nadelig omdat ze de 
kwetsbaarheid verhogen, het gezondheidssysteem ondermijnen en het herstellingsvermogen 
terugdringen. 
 
Sociale duurzaamheid5 tracht gezonde sociale en culturele systemen te behouden, met hoge 
weerbaarheid en dus lage kwetsbaarheid tegen (heftige) veranderingen. Het versterken van 
sociale waarden en instituties (zoals vertrouwen en gedragsnormen) en het verbeteren van 
menselijk kapitaal (door onderwijs) zal het sociaal kapitaal doen toenemen, voornamelijk 
door de accumulatie van bekwaamheden van individuen en groepen om samen te werken en 
gedeelde doelstellingen te verwezenlijken. Dit proces zal de veerkracht van sociale 
systemen versterken. Behouden van culturele diversiteit en cultureel kapitaal, versterken van 
sociale cohesie en relatienetwerken, verminderen van destructieve conflicten, zijn belangrijke 
elementen van deze benadering. 
 

                                                 
3 Grondigere uitwerkingen kunnen teruggevonden worden in andere Stedula-publicaties betreffende 
deze onderwerpen 
4 zie ook Meul et al, 2004 
5 zie ook Dessein et al, 2004 



2. Duurzaamheid, economische duurzaamheid en toegevoegde waarde 

 5

2.2. Economische duurzaamheidsconcepten 

 
De aangehaalde concepten van Perman et al. (2003) (zie deel 2.1) spelen een rol wanneer 
we naar de wereld kijken door een economische bril. De belangrijke elementen daarbij zijn: 
 

1. De bevrediging van behoeften of het halen van een bepaald nutsniveau. Hierbij ligt 
de nadruk op het resultaat van duurzame ontwikkeling, cfr. Concept 1 – de toestand 
is duurzaam wanneer nut (of consumptie) niet daalt doorheen de tijd. 

2. De kapitaalvoorraad6 die gebruikt kan worden in dit proces. Hierbij ligt de nadruk op 
de bronnen voor duurzame ontwikkeling cfr. 

a) -Concept 2 : Een toestand is duurzaam wanneer hulpbronnen op zodanige 
manier beheerd worden zodat toekomstige productiemogelijkheden behouden 
blijven; 

b) -Concept 3 :  Een toestand is duurzaam wanneer de natuurlijke 
kapitaalvoorraad niet daalt doorheen de tijd. 

 
Twee bemerkingen kunnen hierbij geformuleerd worden. Zoals al aangehaald mag men de 
verschillende concepten7 niet beschouwen als competitief maar eerder als complementair. 
Het eerste concept bijvoorbeeld impliceert het tweede concept, want indien je het nutsniveau 
niet wil laten dalen dien je de hulpbronnen zodanig te beheren zodat toekomstige 
productiemogelijkheden behouden blijven. Het eerste (economische) concept richt zich naar 
het nutsniveau8, terwijl het tweede concept zich op de mogelijkheden richt. Een voorbeeld 
van deze benadering is de veel gebruikte definitie van de Brundtland Commissie (WCED, 
1987): 
 
“sustainable development is defined as development that meets the needs of the  present 
generation without compromising the ability of the future generations to meet their own 
needs” 
 
Ten tweede kan gesteld worden dat hoewel de nuts/consumptieniveau-benadering (concept 
1) en de mogelijkheden-benadering (concepten 2 en 3) verschillen, maar dat de formele 
analyse gelijkaardig is. Dit omdat voor economen de mogelijkheden die ze bekijken, de 
consumptiemogelijkheden zijn (Perman et al., 2003). 
 
Voornamelijk voor het tweede (en derde) concept bestaan er heel wat theoretische 
onderbouwingen. We vermelden hier in het bijzonder de bijdragen van Solow en Hartwick. 
Solow stelt dat toekomstige generaties geïnteresseerd zijn in de consumptiemogelijkheden 
die ze erven en niet in de voorraden van hulpbronnen die ze erven. De meeste economen 

                                                 
6 In het onderzoek naar duurzame ontwikkeling maken economen gebruik van de 
kapitaaltheoriebenadering (Figge en Hahn, 2004) 
7 de zes duurzaamheidsconcepten (Perman et al, 2003) 
8 het nutsniveau kan vervangen worden door het consumptieniveau indien je nut (enkel) relateert aan 
consumptie 
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volgen Solow door te stellen dat substitutiemogelijkheden zo zijn dat duurzaamheid als 
constante consumptie doorheen de tijd9 haalbaar is (Perman et al., 2003). 
 
Een belangrijk en veelvuldig gebruikte term is kapitaalvoorraad. Wanneer we kapitaal 
beschouwen in de brede zin, onderscheiden we de volgende onderdelen: 
 
Natuurlijk kapitaal: alle natuurlijke vormen van kapitaal zoals vruchtbaar land, ruwe olie, 
gas, bossen, genetisch materiaal, watersystemen; 
Fysisch kapitaal: alle fysische vormen van kapitaal zoals uitrusting, materiaal, gebouwen en 
andere infrastructuur; 
Menselijk kapitaal: alle menselijke vormen van kapitaal zoals aangeleerde vaardigheden 
van individuen welke het productiepotentieel verhogen; 
Intellectueel kapitaal: alle intellectuele vormen van kapitaal zoals vaardigheden en kennis 
als onderdeel van de cultuur van een gemeenschap. 
 
Veelal worden fysisch kapitaal, menselijk kapitaal en intellectueel kapitaal samengenomen 
en aangeduid met door de mens vervaardigd kapitaal (human-made capital) of 
reproduceerbaar kapitaal (KH). Met deze vormen van kapitaal ziet een productiefunctie er als 
volgt uit: 

),,( HNtt KKLQQ =  

waar L staat voor arbeid, KN voor natuurlijk kapitaal en KH voor door de mens vervaardigd 
kapitaal of reproduceerbaar kapitaal. 
 
We kunnen nagaan in welke vorm de productiefunctie Qt = Q(Kt,Rt) een constant 
consumptieniveau doorheen de tijd mogelijk maakt. We definiëren hier een productiefunctie 
waar de productie gebruik maakt van kapitaal K (fysisch kapitaal, menselijk kapitaal, 
intellectueel kapitaal,…) en niet-hernieuwbaar kapitaal R (natuurlijke hulpbronnen). Ter 
illustratie onderscheiden we drie productiefuncties: 
 

(1.) tt RKQt βα +=  

 
In deze eerste productiefunctie wordt kapitaal K als een perfect substituut van het niet-
hernieuwbaar kapitaal R verondersteld. Indien we het intertemporeel probleem bekijken, 
vormt deze productiefunctie geen probleem. Constante consumptie doorheen de tijd vereist 
hier geen speciale aandacht voor de ratio waartegen R opgebruikt wordt. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 of toch voor een heel lange periode 
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(2.) ),min( tt RKQt βα=  

 
In deze tweede productiefunctie dient er altijd een bepaald minimum van zowel K als R 
aanwezig te zijn. Dit betekent dat indien er geen natuurlijke hulpbronnen (R) meer 
voorhanden zijn, er geen output meer mogelijk is. Het intertemporeel probleem is bijgevolg 
onoplosbaar. Er is geen verbruikspad doorheen de tijd van R mogelijk zodat constante 
consumptie doorheen de tijd mogelijk wordt.  
 
 

(3.) 
βα
tt RKQt =  

 
Een meer realistische vorm van een productiefunctie is de derde, de Cobb-Douglas 
productiefunctie. Hier kan een constant consumptieniveau gehaald worden doorheen de 
tijd.10 
 
John Hartwick heeft aangetoond dat in het laatste geval11, en indien aan bepaalde 
voorwaarden inzake sparen en investeringen voldaan is, constante consumptie inderdaad 
het resultaat is. Dit wordt de ‘the Hartwick rule’ genoemd. Hartwick stelt dat op elk moment in 
de tijd de totale rente komende uit het gebruik van de natuurlijke hulpbronnen gespaard dient 
te worden en geïnvesteerd in reproduceerbaar kapitaal. Dus indien de Hartwick rule 
aangehouden wordt, dan zal de totale waarde van het reproduceerbaar kapitaal en de niet-
hernieuwbare hulpbronnen doorheen de tijd constant zijn12. 
 
Een veel gemaakt onderscheid is dat tussen ‘sterke’ en ‘zwakke’ duurzaamheid. Op zich 
verschillen deze twee benaderingen niet inzake hun definitie van duurzaamheid, maar wel 
inzake wat nodig is voor de realisatie ervan. Het verschil situeert zich in de 
substitutiemogelijkheden (Perman et al., 2003). Duurzame ontwikkeling behoudt een bepaald 
niveau van welzijn doorheen de tijd. Dit vereist dat combinaties van de verschillende 
kapitaalvormen beschikbaar zijn voor consumptie en productie. De volgende generaties 
dienen te beschikken over een kapitaalvoorraad die gelijkwaardig is met de huidige 
voorraad. Bij de definitie van ‘zwakke duurzaamheid’ is er onverschilligheid over de 
samenstelling van de kapitaalvoorraad, substitutie tussen de verschillende vormen van 
kapitaal is mogelijk. Sterke duurzaamheid impliceert eveneens het behoud van de totale 
kapitaalvoorraad maar daarenboven ook een bepaald kritisch niveau van natuurlijk kapitaal 
(European Commission, 2001). Het derde concept van Perman et al. (2003) is daar een 
voorbeeld van. 
 

                                                 
10 bij een voldoende hoeveelheid kapitaal en indien α > β (Perman et al., 2003) 
11 Cobb-Douglas productiefunctie 
12 Merken we wel op dat de Hartwick rule wel noodzakelijk is maar niet voldoende voor duurzaamheid 
(Perman et al., 2003). De substitutie-mogelijkheden tussen kapitaal en natuurlijke hulpbronnen 
moeten voldoende hoog zijn 



Economische duurzaamheid en toegevoegde waarde 

 8 

Uit deze analyse volgt dat Solow en Hartwick zwakke duurzaamheid nastreven. Het derde 
duurzaamheidsconcept waar KN niet mag dalen is een voorbeeld van sterke duurzaamheid 
(Perman et al., 2003). 
 
 
2.3. Definitie economische duurzaamheid 

 
De kernelementen uit bovenstaande analyse (behoeftebevrediging en behoud van 
kapitaalvoorraden) verbinden we aan de hand van de begrippen efficiëntie en 
toegevoegde waarde met elkaar in volgende definitie van economische duurzaamheid: 
 
Economisch duurzame landbouw creëert toegevoegde waarde die volstaat om alle 
ingezette hulpbronnen voldoende te vergoeden, zowel vandaag als in de toekomst. 
 
Dit betekent dat een economische duurzame landbouw alle hulpbronnen op de meest 
efficiënte wijze dient in te zetten om in de behoeften van de huidige en toekomstige 
generaties te voorzien, 

• zodat er voldoende toegevoegde waarde gecreëerd wordt om deze hulpbronnen te 
vergoeden en 

• zodat er een vergoeding bezorgd wordt aan alle hulpbronnen om hun betrokkenheid 
in de toekomst te verzekeren. 

 
Het begrip ‘hulpbronnen’ dient zeer ruim begrepen te worden. Hiermee doelen we niet enkel 
op arbeid, kapitaal en natuurlijke hulpbronnen maar ook op alle betrokkenen (‘stakeholders’). 
De betrokkenheid van stakeholders is immers een voorwaarde voor het voortbestaan van 
een economie (Clarkson, 1995). 
 
Bij de bepaling van de globale duurzaamheid van een systeem dient de economische 
duurzaamheid beschouwd te worden binnen de randvoorwaarden van dit hele systeem. Op 
deze wijze wordt er rekening gehouden met ecologische en sociale aspecten. Het begrip 
duurzame toegevoegde waarde kan gebruikt worden indien alle sociale kosten en baten 
geïnternaliseerd worden. Internalisatie is (nog) niet altijd mogelijk zodat een verenging tot de 
louter economische toegevoegde waarde noodzakelijk is. Deze toegevoegde waarde kan 
dan afgewogen worden ten opzichte van andere indicatoren. 
 
Duurzame economische efficiëntie duidt zowel op een optimale allocatie van de 
productiefactoren (hulpmiddelen) als op optimale (nutsmaximaliserende) consumptie-
keuzes (European Commission, 2001; Islam et al., 2003). 
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2.4. Toegevoegde waarde 

 
Toegevoegde waarde is een maatstaf voor de globale prestatie van een onderneming of 
een sector. Het begrip kan dus zowel op sectoraal vlak als op bedrijfsvlak gebruikt worden. 
Zo brengt een succesvolle sector of onderneming voldoende toegevoegde waarde voort om 
alle productiefactoren op een gepaste wijze te vergoeden. Een duurzame economische 
landbouw streeft ernaar om de toegevoegde waarde te verdelen naar alle actoren die hun 
medewerking verlenen aan de activiteiten van de onderneming (of sector) en zonder wie de 
onderneming (of sector) haar doelstellingen niet zou kunnen realiseren. 
 
Zoals weergegeven in Figuur 1, is de bruto toegevoegde waarde te bepalen door de kosten 
van het intermediaire verbruik af te trekken van de waarde van de totale productie. Het 
adjectief bruto slaat op het feit dat de afschrijvingen en andere niet-kaskosten mee in de 
toegevoegde waarde zijn opgenomen. De bruto toegevoegde waarde is de meest gebruikte 
maatstaf om toegevoegde waarde te bepalen. 
 

 
Figuur 1: Componenten van productiewaarde en  bruto toegevoegde waarde. Illustratie aan de 
hand van het voorbeeld van appelteelt 

 
Om de economische duurzaamheid van de Vlaamse landbouwsector na te gaan, richt 
volgende analyse zich op het begrip toegevoegde waarde. Door voldoende waardecreatie 
kan het economisch kapitaal zijn rol blijven vervullen en dus kan toegevoegde waarde een 
belangrijke indicator zijn. Zonder economische waardecreatie kan geen enkele sector 
duurzaam zijn. 
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2.5. Economische duurzaamheid en toegevoegde waarde meten 

 
Welke definitie er ook gebruikt wordt, algemeen is iedereen het over eens dat duurzaamheid 
belangrijk is, maar dat je ze moet kunnen meten om er effectief werk van te maken. Dit 
meten gebeurt aan de hand van relevante indicatoren (Farell en Hart, 1998). 
Duurzaamheidsconcepten kunnen bestudeerd worden op sectorniveau (macro-economisch)  
en op bedrijfsniveau (micro-economisch). Het concept van duurzame ontwikkeling is de 
afgelopen 20 jaar voornamelijk ontwikkeld op het macro-economisch niveau. Zoals al 
aangehaald wordt er hier getracht om het nut per capita minstens te stabiliseren doorheen 
de tijd zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties te hypothekeren. Behoud van 
kapitaalvoorraden en de mate van substitutie tussen de kapitaalvormen nemen hier, zoals 
gezegd, een belangrijke plaats in (Figge en Hahn, 2004). 
 
Recent wordt het concept van duurzame ontwikkeling ook meer en meer toegepast op 
aparte economische eenheden zoals bedrijven13. Duurzaamheid van een bedrijf kan 
beoordeeld worden op basis van de economische, ecologische en sociale prestaties. 
Atkinson (2000) spreekt van ‘corporate contributions to sustainability’, bedrijfsbijdragen tot 
duurzaamheid. Ook hier komt de substitutie aan bod tussen de verschillende 
kapitaalvormen, met als gevolg zwakke en sterke duurzaamheidsbenaderingen. Er bestaan 
verschillende indicatoren om duurzaamheid te meten waaronder: absolute indicatoren, 
relatieve indicatoren en duurzame toegevoegde waarde. Hier wordt dieper op ingegaan in 
bijlage 1.  
 
2.5.1. Meten van economische duurzaamheid 

In de analyse die volgt worden zowel absolute als relatieve maatstaven gehanteerd om 
economische duurzaamheid en toegevoegde waarde te meten. In de financiële analyse duidt 
toegevoegde waarde de algemene prestatie van de onderneming (of een sector) aan. Voor 
een volledige analyse zijn echter aanvullende elementen nodig (Ooghe en Van Wymeersch, 
2003). Deze aanvullende elementen worden weergegeven in Figuur 2. 
 

                                                 
13 Voor een grondigere algemene uitwerking wordt verwezen naar de Stedula-publicatie 9 over 
beoordelingssystemen 
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Figuur 2: De basiselementen van de financiële analyse en hun onderlinge relaties (Bron: Ooghe 
en Van Wymeersch, 2003) 

 
Rendabiliteit houdt een vergelijking in van opbrengsten en kosten, die ontstaan zijn in een 
bepaalde periode. De rendabiliteit wordt in belangrijke mate bepaald door de toegevoegde 
waarde die een organisatie of sector per personeelslid kan voorbrengen, m.a.w. door de 
productiviteit. 
 
Liquiditeit is de vergelijking van kasinkomsten met kasuitgaven. Het verschil tussen 
enerzijds de kasopbrengsten die contant of op korte termijn worden geïncasseerd en 
anderzijds de kaskosten en de belastingen die contant of op korte termijn worden betaald is 
de cashflow na belastingen.  
 
De solvabiliteit is de schuldgraad, dit is de verhouding van het vreemd vermogen (zowel op 
korte als op lange termijn) tot het eigen vermogen. Hoe hoger de schuldgraad, hoe hoger het 
financiële risico van de onderneming. 
 
Op basis van deze indicatoren is het mogelijk zich een beeld te vormen van de financiële 
toestand van de onderneming. Het is daarbij nodig zowel rendabiliteit als toegevoegde 
waarde, solvabiliteit en liquiditeit in beschouwing te nemen. Zo is het perfect mogelijk dat een 
onderneming voldoende liquide is, maar niet rendabel. Dit zal in de toekomst resulteren in 
illiquiditeit, vermits de opbrengsten niet meer voldoende zullen zijn om de kosten te dragen. 
De liquiditeit en de rendabiliteit van een onderneming zijn met elkaar gerelateerd door de 
cashflow na belastingen. Deze vertaalt de liquide kasstroom in termen van rendabiliteit. 
Liquiditeit en rendabiliteit verschillen van elkaar omdat opbrengsten en kosten (rendabiliteit) 
en kasinkomsten en kasuitgaven niet volledig aan elkaar gelijk zijn. Het verschil tussen de 
kasopbrengsten op korte termijn en de kaskosten op korte termijn is, zoals gezegd, de 
cashflow na belastingen.  
 
Er is eveneens een link tussen de liquiditeit en de solvabiliteit van de onderneming. Hoe 
meer een onderneming haar investeringen met meer schulden en met minder eigen 
vermogen financiert, hoe kleiner de dekking van de toekomstige financiële verplichtingen 
(interestbetaling en terugbetaling schuldkapitaal) en hoe hoger het risico op illiquiditeit.  
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Solvabiliteit en rendabiliteit zijn met elkaar verbonden door de financiële hefboom. Een hoge 
schuldgraad gecombineerd met een hoge financiële hefboom resulteren in een hogere 
rendabiliteit van de eigen middelen. De rendabiliteit wordt ook beïnvloed door de 
toegevoegde waardecreatie van de onderneming: hoe hoger de toegevoegde waarde per 
personeelslid in vergelijking met de kosten per personeelslid, hoe hoger de rendabiliteit. 
Deze relaties zijn weergegeven in Figuur 2. 
 
Op basis van de macro-economische data van de Vlaamse landbouwsector kunnen 
bepaalde indicatoren gebruikt worden om de solvabiliteit, de rendabiliteit en de toegevoegde 
waarde te meten. Voor het bepalen van liquiditeit zijn aanvullende data (bvb 
boekhoudkundige gegevens) vereist. Als centraal concept om de economische 
duurzaamheid van de Vlaamse landbouwsector na te gaan, gaan we uit van de toegevoegde 
waarde. Figuur 3 geeft het gebruikte model weer. 
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Figuur 3: Economische duurzaamheid via toegevoegde waarde
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Wanneer men de eindproductie vermindert met de intermediaire productie (inputs) komt men 
tot de toegevoegde waarde. De productiviteit en de efficiëntie van de inzet van deze inputs 
kan aldus nagegaan worden. Het is mogelijk de efficiëntie-veranderingen in een meer 
duurzame richting op een economische wijze in te delen (Webster, 1997): 
 

• Efficiëntie-veranderingen die leiden tot een input reductie: dit houdt de toepassing 
van nieuwe praktijken in die betrekking hebben op een verandering van het gebruik 
van een input die leiden tot een winst in duurzaamheid; 

• Subsititutie van inputs: dit houdt de vervanging in van één input door een andere 
input met als doel duurzaamheid van het landbouwsysteem te verhogen; 

• Hertekenen van landbouwsystemen. 
 
De toegevoegde waarde wordt gebruikt om de ingezette productiefactoren arbeid en kapitaal 
te vergoeden. Ook wordt de staat betrokken door middel van belastingen of subsidies. Grond 
kan als een afzonderlijke productiefactor beschouwd worden of als onderdeel van de 
productiefactor kapitaal. In de Vlaamse landbouwsector kan arbeid geleverd worden door de 
landbouwondernemer, zijn vrouw en kinderen maar ook door betaalde arbeidskrachten. 
Kapitaal kan geleverd worden door zowel de landbouwondernemer zelf als door financiële 
instellingen en andere investeerders. 
 
In dit model is er nog geen sprake van een verdeling van de productiefactoren over de 
landbouwers en andere betrokkenen. Dit wil zeggen dat het in dit economisch model niet 
uitmaakt of de toegevoegde waarde verdeeld wordt over zeer veel personen of allemaal 
terecht komt bij één enkele persoon. Het verdelingseffect is in feite de socio-economische 
dimensie van duurzaamheid (in Figuur 3 onder de horizontale lijn). Zo wordt de toegevoegde 
waarde gecreëerd door de Vlaamse landbouw verdeeld over de landbouwgezinnen maar 
ook over de verschaffers van kapitaal zoals de financiële instellingen en de 
landbouwgezinnen zelf (eigen vermogen) en aan andere betrokkenen. 
 
Indien de Vlaamse landbouwsector voldoende toegevoegde waarde creëert om alle 
hulpbronnen te vergoeden, kan er sprake zijn van een economisch duurzame landbouw. 
Maar om tot een juiste indicator te komen voor duurzame toegevoegde waarde dienen alle 
externe kosten14 meegenomen te worden: men spreekt van internalisatie. We kunnen 
spreken van een duurzame toegevoegde waarde indien alle opbrengsten groter zijn dan alle 
kosten, ook deze van de sociale en ecologische impacten. 
 
In het volgende onderdeel schuiven we een aantal economische indicatoren naar voren, die 
in combinatie met ecologische en sociale indicatoren kunnen gebruikt worden om 
duurzaamheid na te gaan. Een mogelijk nadeel van deze werkwijze is dat niet-verbonden 
indicatoren een gefragmenteerde kijk op de realiteit hebben. Deze gefragmenteerde 
beoordeling ligt historisch gezien aan de basis van een aantal problemen waar we nu mee te 
kampen hebben (Farrell en Hart, 1998). Op zich dienen er eerder indicatoren ontwikkeld te 
                                                 
14 Externe kosten zijn kosten die niet vervat zijn in de marktprijs en die niet gedragen worden door 
diegene die de kost veroorzaakt. 
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worden die een duidelijke relatie vertonen tussen sociale, ecologische en economische 
doelstellingen. 
 
Het ontwikkelen van zulke indicatoren is zeker geen eenvoudige zaak. Zo zijn sociale en 
fysische systemen dikwijls op verschillende schalen gedefinieerd. Voldoende en correcte 
gegevens zijn vaak niet voorhanden en de vraag kan gesteld worden of dit ooit het geval zal 
zijn. Daarom wordt in dit document eerder een (voorzichtige) aanzet gegeven tot het 
ontwikkelen van enkele louter economische indicatoren. Dit kan dan beschouwd worden als 
een eerste stap. Een eventuele volgende stap is de ontwikkeling van geïntegreerde 
indicatoren. 
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3. Resultaten en interpretatie 

In dit hoofdstuk wordt cijfermateriaal over de toegevoegde waarde van de Vlaamse 
landbouw gepresenteerd en geïnterpreteerd. Om sommige indicatoren te kunnen 
interpreteren, dient een vergelijking gemaakt te worden in een Europees perspectief of met 
andere economische sectoren. Er zal tevens worden aangegeven welke indicatoren op basis 
van macro-economische gegevens bruikbaar zijn. 
 
Allereerst wordt er gekeken naar de opdeling van de eindproductie over de belangrijkste 
subsectoren, waarna er dieper ingegaan wordt op de input-productiviteit op basis van macro-
economische cijfers. Vervolgens wordt de toegevoegde waarde als indicator uitgewerkt. Een 
vierde onderdeel gaat dieper in op de kapitaalvorming en investeringsratio. Tot slot wordt er 
stilgestaan bij de verdeling van de toegevoegde waarde over de verschillende 
productiefactoren. 
 
De evaluatie van deze kengetallen kan op een drietal manieren uitgevoerd worden. 
Allereerst kan er gekeken worden naar de veranderingen van indicatoren doorheen de tijd. 
Dit wordt aangeduid als een trend evaluatie. Een tweede manier is het uitvoeren van een 
interne evaluatie. Hier worden verschillende onderdelen binnen één organisatie vergeleken. 
Een voorbeeld is de vergelijking van verschillende teeltopbrengsten binnen één 
akkerbouwbedrijf. Tot slot kunnen gelijkaardige organisaties vergeleken worden, dit is dan 
een externe evaluatie. Zo kan bijvoorbeeld de Vlaamse landbouw vergeleken worden met 
de landbouw in andere Europese landen. 
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3.1. Eindproductie 

 
De eindproductie geeft de totale opbrengst of omzet weer van de landbouwsector. Er kan 
een opdeling gemaakt worden in drie subsectoren: de dierlijke productie, tuinbouw en 
akkerbouw. In 2001 bedroeg de eindproductie in Vlaanderen 4785 miljoen Euro. 
 
 
3.1.1. Trend evaluatie 

Figuur 4 geeft de evolutie van de verdeling van de eindproductie over de drie subsectoren 
weer. Het is zonder meer duidelijk dat de dierlijke sector in de Vlaamse landbouw zeer 
belangrijk is. Het aandeel van de tuinbouwsector is licht toegenomen in de beschouwde 
periode. 
 

 
Figuur 4: Evolutie van de verdeling van de  eindproductie over de subsectoren van de Vlaamse 
landbouwsector in lopende prijzen(Bron: CLE) 
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3.1.2. Externe evaluatie 

Tabel 1 geeft een overzicht van de totale eindproductie van België in vergelijking met onze 
buurlanden in 2001, uitgedrukt in USD (in PPP15) 
 
Tabel 1: Totale eindproductie in 2001 in internationaal perspectief (in miljoen USD) 
België                          8 268 Frankrijk                        70 730
Nederland                        22 796 Duitsland                        46 344
EU-15                      316 549   
Bron: OESO, Agricultural Databases 
 
België heeft duidelijk een veel kleinere eindproductie dan onze buurlanden. Frankrijk is de 
grootste landbouwproducent in de EU-15 met een aandeel van ruim boven de 20%. De 
totale eindproductie vergelijken zegt op zich niet veel. Er dient dan ook een vergelijking 
gemaakt te worden per eenheid input (arbeid, kapitaal en grond).  
 

                                                 
15 PPP staat voor Purchasing Power Parities en wordt gebruikt om de nationale munteenheden om te 
zetten naar dollars rekening houdende met de koopkracht van de verschillende munten. 
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3.2. Productiviteit van externe inputs 

 
Productiviteit wordt aangeduid als de verhouding van de input (dit zijn de gebruikte 
hulpbronnen) tot de output (dit zijn de eindproducten). Een bedrijf is productiever indien het 
meer output kan genereren met dezelfde hoeveelheid input of indien het dezelfde output kan 
realiseren met minder input. Er kunnen verschillende indicatoren gebruikt worden om de 
relatie tussen de input en de output aan te duiden. We behandelen in dit onderdeel drie 
inputs16, namelijk veevoeders, energie en meststoffen. De verdeling van de bruto 
toegevoegde waarde over de productiefactoren arbeid en kapitaal komt in 3.5 aan bod. 
 
Naast productiviteit kan ook efficiëntie bestudeerd worden. Efficiëntie meet de verhouding 
tussen het actuele productiviteitsniveau en het maximale productiviteitsniveau. Verder kan er 
een onderscheid gemaakt worden tussen technische en allocatieve efficiëntie. Technische 
efficiëntie tracht de output te maximaliseren voor een set van inputs. Er komen geen prijzen 
bij kijken. Allocatieve efficiëntie streeft een maximale winst na voor een gegeven set van 
prijzen. In dit onderdeel trachten we trend evaluaties weer te geven van de productiviteit van 
drie inputs. 
 
3.2.1. Intermediaire consumptie 

3.2.1.1. Trend evaluatie 

Figuur 5 geeft het intermediair verbruik of intermediaire consumptie weer van de Vlaamse 
landbouw in constante prijzen (referentiejaar 1990). De prijsevoluties in Vlaanderen worden 
dezelfde verondersteld als in België. Er is telkens een Belgische prijsindex gebruikt om de 
Vlaamse gegevens om te zetten in constante prijzen. Dit kan afwijkingen geven maar doet 
geen afbreuk aan de algemene trends. Uit Figuur 5 komt duidelijk de overheersing van 
veevoeders naar voren: deze zijn goed voor iets meer dan 50% van het intermediair verbruik 
in de Vlaamse landbouw. Andere belangrijke inputs zijn energie, meststoffen, 
bestrijdingsmiddelen en zaai- en pootgoed. Geen enkele andere input haalt een aandeel van 
10%. Sommige inputs zijn sectorspecifiek. Het spreekt voor zich dat veevoeders gebruikt 
worden in de dierlijke sector. De tuinbouwsector is dan weer de grote energieverbruiker. 
Deze extra opsplitsing in subsectoren is echter niet mogelijk vanuit de macro-economische 
rekeningen die Vlaanderen beschouwt als één groot landbouwbedrijf. 
 

                                                 
16 Dit omdat de Vlaamse landbouwrekening alleen deze gegevens weergeeft 
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Figuur 5: De samenstelling van het intermediair verbruik in Vlaanderen in constante prijzen 
(1990) (Bron: Regionale landbouwrekening CLE) 
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3.2.1.2. Externe evaluatie 

 
In dit onderdeel vergelijken we het aandeel van het intermediaire verbruik van de Belgische 
landbouw met dat van onze buurlanden. Als indicator gebruiken we het intermediaire 
verbruik in % ten opzichte van de totale landbouwoutput, dit in lopende prijzen. Indien dit 
bijvoorbeeld 60% bedraagt dan is de overige 40% de bruto toegevoegde waarde, zoals 
aangegeven in Figuur 1. Om deze vergelijking te kunnen maken, wordt er gewerkt op basis 
van OESO cijfermateriaal. De gegevens voor Vlaanderen zijn beschikbaar vanaf 1989. 
 
Figuur 6 toont dat voor alle beschouwde landen het aandeel van de intermediaire inputs in 
de landbouw steeg ten opzichte van begin jaren '70. België heeft in vergelijking met onze 
buurlanden een hoog aandeel intermediaire inputs. Dit kan erop wijzen dat: 

• België door een hoge intermediaire consumptie minder de mogelijkheid heeft om 
toegevoegde waarde te produceren. Dit heeft in belangrijke mate te maken met de 
sectoriele samenstelling (hoog aandeel dierlijke productie, zie Figuur 5); 

 
 
We merken op dat de OESO recent zijn methodiek licht aangepast heeft, zodat een correcte 
vergelijking met cijfers van voor 1995 niet meer mogelijk is. De recentste cijfers worden 
daarom in een aparte grafiek afgebeeld in Figuur 6 

 
Figuur 6: Internationale vergelijking van de intermediaire consumptie in % van de totale 
landbouwoutput in lopende prijzen (Bron: OESO) 

 
Doordat er verschillen in cijferverzameling en indeling kunnen voorkomen, is het belangrijk 
voorzichtig te zijn bij het maken van conclusies. 
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3.2.2. Productiviteit van veevoeders 

3.2.2.1. Trend evaluatie 

 
Figuur 7 geeft de evolutie van de productiviteit van veevoeders in Vlaanderen weer. Deze 
productiviteit wordt bekomen door het intermediair verbruik van veevoeders in constante 
prijzen te delen door de eindproductie van de dierlijke sector, ook in constante prijzen. We 
meten hier de productiviteit door de input te delen door de output en niet omgekeerd. Dit 
betekent dat hoe kleiner de ratio (I/O) hoe hoger de productiviteit. Door de productiviteit uit te 
drukken in constante prijzen (met als referentiejaar 1990) worden prijseffecten uitgeschakeld. 
De productiviteit schommelt rond de 50%. Voor elke honderd euro die een veehouder 
ontvangt, dient hij ongeveer de helft te gebruiken voor de aankoop van voeders. Figuur 7 
toont dat de Vlaamse productiviteit van veevoeders gedurende de beschouwde periode 
weinig veranderd is. Van een duidelijke verbetering is er op basis van dit cijfermateriaal geen 
sprake. Er dient wel opgemerkt te worden dat door het gebruik van de regionale 
landbouwrekening (macro-economische benadering) deze analyse de Vlaamse 
landbouwsector beschouwt als één groot landbouwbedrijf. 
 

 
Figuur 7: Evolutie van de productiviteit van veevoeders in Vlaanderen in constante prijzen 
(Bron: berekeningen op basis van CLE gegevens) 
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3.2.3. Productiviteit van meststoffen 

3.2.3.1. Trend evaluatie 

De evolutie van de productiviteit van meststoffen, wordt weergegeven in Figuur 8. De figuur 
geeft de evolutie van de input van meststoffen (in constante prijzen) ten opzichte van de 
output van de totale land- en tuinbouwproductie. De productiviteit wordt gemeten door de 
input te delen door de output, dus hoe lager deze verhouding hoe hoger de productiviteit.  
 

 
Figuur 8: Evolutie van de productiviteit van meststoffen in Vlaanderen in constante prijzen 
(Bron: berekeningen op basis van CLE gegevens) 

 
In Figuur 8 kunnen we een verbetering van de productiviteit opmerken in begin van de jaren 
'90. Nadien is er een status-quo en een verslechtering in het jaar 2001. Wel dient er 
opgemerkt te worden dat zoals aangegeven in Figuur 8 de productiviteit zich bevindt tussen 
3,5 en 2% wat op zich maar kleine percentages zijn. Een trend-evaluatie is daarom niet 
eenduidig te maken. 
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3.2.3.2. Externe evaluatie 

 
Op basis van OESO gegevens wordt de productiviteit van meststoffen in België vergeleken 
met deze van de buurlanden van België. Ook hier geldt de opmerking dat er zeer omzichtig 
dient omgesprongen te worden met vergelijkingen op basis van macro-economische cijfers. 
Zoals aangegeven in Figuur 9 kan er wel gesteld worden dat België een gelijkaardige 
efficiëntie vertoont met deze van onze buurlanden Frankrijk en Duitsland17. Nederland scoort 
op basis van de OESO-cijfers beter. Deze analyse houdt geen rekening met structurele 
verschillen in de landbouweconomieën van de verschillende landen. 
 

 
Figuur 9: Internationale vergelijking van de productiviteit van meststoffen in constante prijzen 
(Bron: berekeningen gebaseerd op OESO gegevens) 

 

                                                 
17 De OESO heeft zijn methodiek aangepast zodat correcte vergelijkingen doorheen de tijd moeilijk te 
maken zijn en daarom worden de recentste cijfers met de aangepaste methodiek in een aparte grafiek 
gezet. 
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3.2.4. Productiviteit van energie 

3.2.4.1. Trend evaluatie 

 
Figuur 10 geeft de evolutie van de productiviteit van energie in Vlaanderen weer. De figuur 
geeft de evolutie van het gebruik van energie (in constante prijzen) ten opzichte van de totale 
land- en tuinbouwproductie in Vlaanderen (in constante prijzen). 
 

 
Figuur 10: Evolutie van de productiviteit van energie in Vlaanderen in constante prijzen (Bron: 
berekeningen op basis van CLE gegevens) 

 
Zoals aangegeven in Figuur 10 is de productiviteit van energie gedurende de beschouwde 
periode vrij constant gebleven. Enkel de laatste twee jaren merken we een lichte verbetering 
op. In de periode 2000-2001 waren de energieprijzen zeer hoog. Er was zelfs een stijging 
van meer dan 40% in 2000 ten opzichte van 1999. Er kan vermoed worden dat daardoor de 
land- en tuinbouwer minder energie gebruikte. De aankoop van energiedragers kan ook 
uitgesteld zijn naar latere jaren. De toekomst zal uitwijzen of ook dezelfde productiviteit 
gehaald wordt in periodes van lagere energieprijzen. 
 
Merken we nogmaals op dat de gebruikte methodologie uitgaat van één groot land- en 
tuinbouwbedrijf in Vlaanderen. Het is zonder meer duidelijk dat een relatieve toename van 
tuinbouwbedrijven in Vlaanderen een grote invloed zal hebben op de productiviteit van 
energie, dit omdat de tuinbouwsector het grootste deel van de energierekening voor zich 
neemt. De glastuinbouw neemt bijna 70% van het energieverbruik voor zijn rekening, de 
veeteelt ruim 15% en de open teelten bijna 15% (Mira-S, 2000). 
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3.2.4.2. Externe evaluatie 

 
Figuur 11 geeft de productiviteit van energie in verschillende landen op basis van OESO 
gegevens. In vergelijking met de buurlanden van België, scoort Frankrijk beter dan België. 
België sprong aanvankelijk efficiënter met energie om dan Nederland en Duitsland, maar de 
laatste jaren is weinig verschil merkbaar in productiviteit tussen Nederland, Duitsland en 
België. Ook hier wordt het resultaat van de analyse sterk beïnvloed door structurele 
kenmerken van de landbouweconomieën in de verschillende landen. 
 

 
Figuur 11: Internationale vergelijking van de productiviteit van energie in constante prijzen 
(Bron: berekeningen gebaseerd op OESO gegevens) 

 
3.2.5. Evaluatie van productiviteit als indicator voor economische duurzaamheid 

De evolutie van de productiviteit van inputs is zeker belangrijk om op te volgen. Op basis van 
macro-economische cijfers kan op een relatief gemakkelijke wijze de productiviteit berekend 
worden. Wel ontbreekt er heel wat cijfermateriaal op regionaal vlak. De Vlaamse 
landbouwrekening is niet even uitgebreid als de Belgische landbouwrekening. Het gebruik 
van macro-economisch cijfermateriaal om de productiviteit te berekenen, heeft echter 
beperkingen. Doordat Vlaanderen (of België) als één groot landbouwbedrijf wordt 
beschouwd, worden structurele verschuivingen binnen de landbouwsector niet 
waargenomen. Het ontbreekt aan gedetailleerdere gegevens om bijvoorbeeld de 
productiviteit van voeders van de Vlaamse varkenssector te berekenen. We besluiten dan 
ook dat de productiviteit van inputs op basis van de Vlaamse macro-economische gegevens 
als indicator van matige kwaliteit is. Berekeningen op basis van micro-economische 
gegevens zouden de noodzakelijke verfijningen wel kunnen aanbrengen. 
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3.3. Toegevoegde waarde 

3.3.1. Trend evaluatie 

Zoals al aangegeven wordt de bruto toegevoegde waarde berekend door de intermediaire 
kosten van de eindproductie af te trekken. De evolutie van de bruto toegevoegde waarde van 
de Vlaamse landbouwsector wordt weergegeven in Figuur 12, zowel in marktprijzen als in 
constante prijzen met als basisjaar 1990. 
 

 
Figuur 12: Evolutie van de bruto toegevoegde waarde van de Vlaamse landbouw (Bron: CLE) 

 
Figuur 12 geeft duidelijk aan dat de bruto toegevoegde waarde (=BTW) in lopende prijzen 
van de Vlaamse landbouw in de beschouwde periode met bijna 20% gedaald is: van 2.100 
miljoen Euro in 1989 tot iets meer dan 1.700 miljoen Euro in 2001. Een echt dieptepunt was 
het dioxinejaar 1999 waar de BTW onder de 1.350 miljoen Euro terugviel. De bruto 
toegevoegde waarde in constante prijzen vertoont een stijgend verloop. Doordat in deze 
curve de prijseffecten niet mee spelen, kan er gesteld worden dat de daling van de BTW in 
marktprijzen voornamelijk te wijten is aan prijseffecten. 
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3.3.2. Externe evaluatie 

 
Tabel 2 geeft de BTW in basisprijzen weer van België en onze buurlanden in 2001. De BTW 
van de Belgische land- en tuinbouw bedraagt ruim 3 miljard USD. Frankrijk heeft een BTW 
die 11 keer groter is dan deze van België.  
 
Tabel 2: Bruto toegevoegde waarde in 2001 (in basisprijzen) in miljoen USD (PPP) 
België                          3 217 Frankrijk                        35 006
Nederland                        10 377 Duitsland                        20 435
EU-15                      167 086   
Bron: OESO  
 
De evolutie van de bruto toegevoegde waarde van de Belgische landbouw kan vergeleken 
worden met onze buurlanden (op basis van OESO cijfermateriaal18) Er worden Belgische 
cijfers gebruikt want Vlaamse cijfers zijn niet beschikbaar in deze vorm. In het linkergedeelte 
van Figuur 13 wordt de evolutie weergeven van de bruto toegevoegde waarde ten opzichte 
van het startjaar 1991. In het rechtergedeelte van Figuur 13 vinden we de evolutie van de 
BTW ten opzichte van het startjaar 1995. Er wordt met twee aparte figuren gewerkt omdat de 
OESO-methodologie gewijzigd is. 
 

Figuur 13: Internationale vergelijking van de evolutie van de verandering in bruto 
toegevoegde waarde in lopende prijzen(Bron: op basis van OESO gegevens) 
 

                                                 
18 De gebruikte OESO statistieken worden verzameld in één munteenheid (USD) en op basis van PPP 
(Purchasing Power Parities) 
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Zowel in België als in onze buurlanden is de groei eerder lager (meestal negatief) in de 
eerste helft en eerder iets hoger naar de laatste jaren toe. Er dient omzichtig omgesprongen 
te worden met internationale vergelijkingen. Men zou wel kunnen stellen dat op basis van 
Figuur 13 de groei van de bruto toegevoegde waarde iets lager lag in België dan in onze 
buurlanden19.  
 
 
3.3.3. Bruto toegevoegde waarde per eenheid arbeid 

Indien we de evolutie van de bruto toegevoegde waarde bekijken per arbeidseenheid (AE)20, 
merken we een relatief lichte fluctuatie rond het niveau van 32000 Euro/AE (Figuur 14). We 
wijzen er op dat de BTW uitgedrukt staat in lopende prijzen. Indien we de BTW zouden 
uitdrukken in constante prijzen stijgt de arbeidsproductiviteit wel. 
 

 
Figuur 14: Evolutie van de bruto toegevoegde waarde per arbeidseenheid in lopende 
prijzen(Bron: gebaseerd op cijfers van het CLE) 

                                                 
19 Men zou kunnen denken dat bij het bekijken van het rechtergedeelte van Figuur 13 België het nog 
niet zo slecht doet, wel is de vertrekpositie in 1995 van België lager dan de vertrekpositie van onze 
buurlanden, wat we uit het linkergedeelte van de figuur halen. 
20 dit is een indicator voor de arbeidsproductiviteit 
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3.3.4. Bruto toegevoegde waarde per eenheid kapitaal 

Indien we de bruto toegevoegde waarde uitdrukken per ingezet kapitaal in %, krijgen we een 
dalend verloop in Figuur 15. Dit betekent dat met een zelfde inzet van kapitaal er minder 
toegevoegde waarde geproduceerd wordt. De oorzaak ligt bij de daling van de bruto 
toegevoegde waarde en de stijging van de ingezette hoeveelheid kapitaal door de gestegen 
grondprijs gedurende de beschouwde periode. Het rendement van kapitaal is gedaald van 
iets minder dan 14% in 1989 tot een kleine 9% in 2001. Dit is wel het bruto-rendement. 
 

 
Figuur 15: Evolutie van de bruto toegevoegde waarde per ingezet kapitaal in % in lopende 
prijzen(Bron: gebaseerd op cijfers van het CLE) 

 
3.3.5. Evaluatie van BTW als indicator voor economische duurzaamheid 

Gelet op de definitie van economische duurzaamheid is de bruto toegevoegde waarde een 
zeer belangrijke indicator. Op basis van de macro-economische gegevens kan de evolutie 
van de bruto toegevoegde waarde een beeld geven van de economische duurzaamheid van 
een sector21. Indien we de BTW uitdrukken per arbeidseenheid en per ingezet kapitaal 
hebben we goede indicatoren die de algemene prestatie van een sector aangeven. Dit zijn 
partiële productiviteitsindicatoren. 
 
                                                 
21 Aanvullende data is nodig om alle kosten van ecologische en sociale impacts te internaliseren om 
tot een duurzame toegevoegde waarde te komen 
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Een nadeel van deze macro-economische data is andermaal dat weinig verdieping mogelijk 
is. Zo zouden de evoluties van de BTW van subsectoren belangrijke informatie kunnen 
opleveren. Ook op bedrijfsniveau kan de toegevoegde waarde opgemeten worden. 
 
3.4. Kapitaal en investeringen 

 
In dit onderdeel komen een aantal indicatoren naar voor die een aanvulling kunnen zijn bij 
de indicator bruto toegevoegde waarde, dit om een vollediger beeld te krijgen van de 
algehele economische prestatie van de Vlaamse landbouwsector. 
 
 
3.4.1. Kapitaal 

 
Om landbouwactiviteiten uit te oefenen is er naast arbeid kapitaal nodig. Dit hulpmiddel kan 
voorzien worden door de landbouwer zelf (= ’eigen kapitaal’), maar ook door financiële 
instellingen (= ‘vreemd kapitaal’). Zoals weergegeven in Figuur 16 is het kapitaal gebruik 
tussen 1975 en 2000 sterk toegenomen, met maar liefst 85%. Wel wordt in deze analyse ook 
het gehuurde kapitaal22 opgenomen. We geven nog mee dat deze cijfers slaan op België en 
niet op Vlaanderen. De Vlaamse landbouwbalans zou binnenkort opgesteld worden door de 
landbouwadministratie, maar historische gegevens zullen niet beschikbaar zijn. 
 
De landbouwbalans bestaat enerzijds uit activa, dit zijn de aanwendingen van het kapitaal, 
en anderzijds uit passiva, dit zijn de bronnen van het kapitaal. Indien we de activa van de 
landbouwbalans bekijken (linker gedeelte van Figuur 16), valt duidelijk de overheersing van 
het grondkapitaal23 op: drie vierde van het kapitaal wordt aangewend voor gronden en het 
overige vierde wordt gebruikt als bedrijfskapitaal24. Deze verhouding bleef gedurende de 
beschouwde periode ongeveer gelijk. 
 

                                                 
22 Een voorbeeld van gehuurd kapitaal is de gepachte grond. 
23 Het grondkapitaal is inclusief de gebouwen, serres en de aanplantingen. 
24 Het bedrijfskapitaal is zowel het levend kapitaal, dood kapitaal als het omlopend kapitaal. 



Economische duurzaamheid en toegevoegde waarde 

 32

 
Figuur 16: Evolutie en samenstelling van activa (links) en passiva (rechts) van de Belgische 
landbouwbalans in lopende prijzen(Bron: CLE) 

 
In Figuur 16 vinden we ook de passiefzijde van de landbouwbalans (rechter gedeelte van de 
figuur). De landbouwsector wordt grotendeels gefinancierd met eigen vermogen. Wel is de 
toename van het vreemd vermogen zeer opvallend, het vreemd vermogen is de afgelopen 
25 jaar zelfs meer dan vervijfvoudigd. Indien we de solvabiliteit25 van de Belgische landbouw 
bekijken merken we een enorme daling: van 87% in 1975 tot slechts 64% in 2000. 
 
De landbouwsector wordt bijgevolg duidelijk kapitaalintensiever en een groter aandeel van 
het kapitaal is vreemd vermogen (financiële instellingen). Een belangrijke oorzaak van deze 
toename van het kapitaal in de Belgische landbouwsector zijn de stijgende prijzen van grond. 
Ook de melkquota, sinds 1984, vragen een grotere inzet aan kapitaal. 
 
3.4.2. Bruto en netto kapitaalvorming in de Belgische landbouwsector 

Om toegevoegde waarde te kunnen creëren zijn er investeringen nodig. Daarom is 
kapitaalvorming een belangrijke economische indicator voor een sector. Figuur 17 geeft de 
evolutie van de kapitaalvorming in de Belgische landbouwsector. De bruto kapitaalvorming 
steeg licht eind jaren '80 maar daalde gedurende de jaren '90. Trekken we van de bruto 
kapitaalvorming de afschrijvingen af dan bekomen we de netto kapitaalvorming. Tot in 1990 
werd er door de Belgische landbouwsector netto kapitaal gevormd. Van 1990 tot 1998 zijn de 
afschrijvingen groter dan de kapitaalvorming wat resulteert in een negatieve netto 
kapitaalvorming. De laatste jaren wordt er echter terug netto kapitaal gevormd26. 
 

                                                 
25 De solvabiliteit berekenen we door het eigen vermogen te delen door het totale vermogen (= eigen 
+ vreemd, exclusief pacht (grondkapitaal in huur)). 
26 Doordat de OESO-methodiek licht gewijzigd is, worden de recentste gegevens in een aparte grafiek 
(rechts) weergegeven. 
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Figuur 17: Evolutie van de bruto en netto kapitaalvorming in de Belgische landbouwsector in 
lopende prijzen (Bron: OESO) 

 
 
3.4.3. Investeringsratio in internationaal perspectief 

De investeringsratio geeft de verhouding weer van de bruto kapitaalvorming ten opzichte van 
de bruto toegevoegde waarde. Zo werd in 2001 ruim 25% van de toegevoegde waarde in 
België geïnvesteerd in de aanschaf van productiemiddelen. Ook deze indicator kan in een 
internationaal perspectief geplaatst worden. Uit Figuur 1827 blijkt dat de investeringsratio van 
België lange tijd met 15-20% aan de staart bengelde in vergelijking met onze buurlanden, 
maar gedurende de laatste jaren vond de Belgische investeringsratio aansluiting bij het 
niveau van onze buurlanden. In 2001 bevond de investeringsratio van België zich op 
ongeveer 27%. 
 

                                                 
27 Doordat de OESO-methodiek licht gewijzigd is, worden de recentste gegevens in een aparte grafiek 
(rechts) weergegeven 
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Figuur 18: Internationale vergelijking van de evolutie van de investeringsratio in lopende 
prijzen(Bron: OESO) 
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3.5. Verdeling toegevoegde waarde over productiefactoren 

3.5.1. Methodiek 

Zoals aangegeven in Figuur 19 wordt de bruto toegevoegde waarde, die de landbouwsector 
creëert, verdeeld over vier posten: 
 

• auto-financiering (dit zijn de afschrijvingen en eventueel de niet uitgekeerde winst); 
• gemeenschap (dit zijn de belastingen op de productie en de subsidies)28; 
• kapitaal inclusief grondkapitaal (dit is zowel het vreemd als het eigen kapitaal); 
• arbeid (dit is zowel de arbeid van de ondernemer als de niet betaalde arbeid van zijn 

gezin als de betaalde arbeid). 
 
De eventuele winst of verlies wordt in dit model geplaatst onder de post arbeid. Dit wil 
zeggen dat nadat de toegevoegde waarde verdeeld is over de verschillende posten, het 
eventuele overschot ingebracht wordt als beloning voor het management van de 
ondernemer. Bij een tekort zal de vergoeding voor de arbeid van de ondernemer dalen.  
 
In wat volgt worden de bruto toegevoegde waarde en de verdelingen over de 
productiefactoren steeds uitgedrukt in lopende prijzen. 
 

                                                 
28 Wanneer de subsidies hoger zijn dan de belastingen, dan krijgen we op deze post een overschot 
dat verdeeld kan worden over de andere posten. 
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Figuur 19: Verdeling van de bruto toegevoegde waarde 
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3.5.2. Verdeling van de BTW op basis van de CLE-landbouwrekening 

 
De gedetailleerde verdeling van de BTW kunnen we niet maken op basis van nationale 
landbouwrekeningen, deze kan enkel geschat worden op basis van boekhoudkundige 
gegevens (micro-niveau). Wel kan er op basis van de nationale rekeningen (macro-niveau) 
een indeling gemaakt worden over de vier grote verdelingsposten van de bruto toegevoegde 
waarde (Figuur 20). 
 

 
Figuur 20: Evolutie van de verdeling van de bruto toegevoegde waarde in absolute waarde in 
lopende prijzen(Bron: CLE) 

 
Een opvallend gegeven voor de beschouwde periode is de toename van het belang van de 
post ‘gemeenschap’. Zo is het duidelijk dat er meer subsidies ontvangen worden dan 
productiebelastingen betaald worden. De toename tijdens de jaren '90 is groot. Deze extra 
middelen worden verdeeld over de andere posten. Figuur 21 geeft de relatieve verhoudingen 
weer van drie groepen: kapitaal, auto-financiering en arbeid+winst. De subsidies zorgen 
ervoor dat er in 2001 meer dan 10% extra verdeeld kan worden over de drie andere posten. 
De toename van de subsidies gedurende de jaren '90 is te verklaren door de Europese 
beleidsveranderingen: de overschakelingen van prijsondersteuning naar directe steun komen 
hier duidelijk tot uiting.  
 
In Figuur 21 werden de subsidies opgeteld bij de bruto toegevoegde waarde. We krijgen dan 
de bruto toegevoegde waarde ‘tegen factorkosten’. Deze kan dan verdeeld worden over de 
drie overige groepen. Uit deze figuur komt duidelijk naar voren dat voor elke Euro 
toegevoegde waarde er tussen 1985 en 2001 er ongeveer 20% naar kapitaal gaat. Dit 
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aandeel is vrij stabiel. Het aandeel dat naar auto-financiering ging gedurende de 
beschouwde periode is licht toegenomen: van 15% tot 20%. Verder neemt het 
productiemiddel arbeid (inclusief overschot) 60% voor zijn rekening.  
 

 
Figuur 21: Evolutie van de verdeling van de bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten in % 
(Bron: op basis van CLE gegevens) 
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3.5.3. Verdeling van BTW: scenario’s kapitaalwaardering 

Een belangrijke opmerking betreft het kapitaal. Zo geeft Figuur 20 aan dat ruim 500 miljoen 
Euro van de bruto toegevoegde waarde een vergoeding is voor het productiemiddel kapitaal. 
Dit is zowel kapitaal in handen van de ondernemer (eigen vermogen) als kapitaal dat door 
financiële instellingen aan de landbouwers wordt geleend (vreemd vermogen), maar ook 
kapitaal in handen van grondeigenaars (pachtgronden). De waardering van dit ingezet 
kapitaal is hier zeer laag. Zo wordt in 2001 voor een totaal van ruim 22 miljard Euro aan 
grondkapitaal slechts 366 miljoen Euro inkomsten uit eigendom aangerekend. Dit is slechts 
een vergoeding van 1,6%. De waardering gebeurt op basis van de pachtprijs en deze ligt bij 
wet vast op een laag niveau. Ook het bedrijfskapitaal wordt aan de lage kant gewaardeerd, 
namelijk aan 4%. Er wordt enkel rekening gehouden met de interest die de landbouwers zelf 
dienen te betalen. De werkelijke interest is hoger want de overheid betaalt een deel van de 
interest door middel van VLIF-steun29.  
 
We trachten hier een mouw aan te passen door een arbitraire schatting van het inkomen uit 
eigendom. We rekenen twee scenario's door. Het eerste scenario waardeert het totale 
kapitaal aan 4%. Zowel het gehuurde kapitaal als het eigen en vreemd vermogen worden op 
deze wijze gewaardeerd. Figuur 22 geeft de verdeling van de bruto toegevoegde waarde 
over de vier groepen bij deze veronderstelling. 
 

 
Figuur 22: Evolutie van de verdeling van de bruto toegevoegde waarde: scenario 
kapitaalwaardering 4% (in lopende prijzen)(Bron: op basis van CLE gegevens) 

                                                 
29 VLIF staat voor Vlaamse landbouwinvesteringsfonds 
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Figuur 23 geeft de verdeling van de bruto toegevoegde waarde indien we het inkomen uit 
kapitaal gelijk stellen aan 5% van het totale kapitaal. 
 

 
Figuur 23: Evolutie van de verdeling van de toegevoegde waarde: scenario kapitaalwaardering 
5% (in lopende prijzen)(Bron: op basis van CLE gegevens) 
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3.5.4. Arbeidsinkomen: verschillende scenario’s 

Zowel Figuur 22 als Figuur 23 geven duidelijk aan dat bij een meer realistische waardering 
van kapitaal een veel groter deel van de bruto toegevoegde waarde niet gaat naar arbeid 
maar naar kapitaal. Bij het scenario 5% haalt de productiefactor kapitaal zelfs de overhand. 
Deze scenario's geven dus aan dat het deel van de bruto toegevoegde waarde dat naar 
arbeid gaat kleiner is dan voordien. Zo zou er maar slechts 1,2 miljard Euro (scenario 4%) of 
slechts 0,9 miljard Euro (scenario 5%) in plaats van 1,7 miljard (CLE-gegevens) vloeien naar 
de ingezette arbeid in het jaar 2001. Dit zijn aanzienlijke verschillen. Wel merken we op dat 
een groot deel van het kapitaal in handen is van de landbouwers zelf (zie deel 3.4). In de 
CLE gegevens wordt kapitaal in feite ondergewaardeerd. Een hogere waardering gaat 
bijgevolg ten kosten van het productiemiddel arbeid. 
 
Indien we de arbeid (inclusief ondernemerswinst) verdelen over de ingezette totale arbeid in 
arbeidseenheden, krijgen we een schatting van het gemiddelde macro-economische 
inkomen per arbeidseenheid. Door de gevolgde macro-economische methodiek is dit een 
zeer ruw algemeen gegeven. In realiteit zijn er zeer grote verschillen tussen bedrijven30. 
Figuur 24 geeft dit inkomen uit arbeid per arbeidseenheid. In deze grafiek vinden we ook de 
twee scenario's terug waar de productiefactor kapitaal hoger gewaardeerd werd. De grote 
invloed op het arbeidsinkomen per arbeidseenheid is duidelijk. 
 

 
Figuur 24: Evolutie van het arbeidsinkomen per arbeidseenheid bij verschillende waarderingen 
van kapitaal in lopende prijzen(Bron: op basis van CLE gegevens) 

                                                 
30 Dit kan aangetoond worden met behulp van micro-economische data 
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Op zich is bovengaande analyse niet helemaal correct omdat we de pachtgrond ook 
waarderen. In feite kan men de pachtgrond beschouwen als een kost. We beschouwen dan 
als kapitaal enkel het eigen en het vreemd kapitaal en niet het gehuurde kapitaal (pacht). De 
gevolgen van deze berekeningswijze voor arbeidsinkomen zijn eveneens weergegeven in 
Figuur 24 onder ‘aangepast scenario’. In dit scenario wordt de pacht beschouwd als kost en 
wordt het eigen en vreemd kapitaal gewaardeerd tegen 5%. We merken duidelijk op dat ook 
in dit scenario het inkomen uit arbeid per arbeidseenheid lager ligt dan het basisscenario op 
basis van CLE-cijfers. 
 
De uitgevoerde analyse is vrij ruw. Op basis van gedetailleerdere micro-economische 
gegevens kan deze analyse verfijnd worden. 
 
3.5.5. Inkomen uit landbouw: verschillende scenario’s 

Zoals aangegeven in Figuur 24 is het inkomen uit arbeid veel lager indien we het ingezette 
kapitaal hoger waarderen. We kunnen deze analyse ook toepassen op het gezinsinkomen 
van de landbouwgezinnen. Er dient allereerst opgemerkt te worden dat we hier met 
gezinsinkomen enkel het inkomen aanduiden afkomstig uit landbouwactiviteiten. Verder 
bekijken we het totale gezinsinkomen van heel België, gebaseerd op de nationale 
landbouwrekeningen.  
 
Het gezinsinkomen (uit landbouwactiviteiten) heeft twee componenten: enerzijds de 
arbeidscomponent en anderzijds de vermogenscomponent. Zoals aangetoond is het 
arbeidsinkomen bij een hogere realistische kapitaalwaardering lager. Om tot het 
arbeidsinkomen voor het landbouwgezin te komen, dienen we het totale arbeidsinkomen nog 
te verminderen met de bezoldigde arbeid. Anderzijds zijn de inkomsten uit het vermogen 
voor het landbouwgezin wel hoger door de hogere kapitaalwaardering. Via deze weg kan het 
landbouwgezin een stuk profiteren van de steeds hogere grondprijzen. Het inkomen uit 
vermogen kan maar bekomen worden uit eigen kapitaal. Gronden die gepacht worden en 
vreemd kapitaal tellen niet mee voor het landbouwgezin. Deze vermogenstoename is 
respectievelijk voor de landeigenaar en de (vreemd) kapitaalverschaffer. Deze laatsten zijn 
voornamelijk de financiële instellingen. In 1985 nam het landbouwgezin nog ruim 42% van 
het ingezette kapitaal voor zijn rekening. Dit is echter teruggevallen tot minder dan 34% in 
2000 (zie ook Figuur 16) 
 
Figuur 25 geeft de evolutie van het gezinsinkomen uit landbouwactiviteiten. Het 
gezinsinkomen op basis van de hogere kapitaalwaardering (5%) is dus lager31 doordat er wel 
een hoger inkomen is uit kapitaal maar daar vloeit een deel van naar landeigenaars en 
kapitaalverschaffers. Ook hier wordt in het aangepaste scenario de gepachte grond als een 
kost beschouwd en enkel het eigen en vreemd vermogen gewaardeerd aan 5%. Het 
berekende gezinsinkomen uit landbouwactiviteiten in dit scenario ligt vrij dicht bij de uitkomst 
van het basisscenario (op basis van CLE-gegevens) maar er is een duidelijke divergentie 
waar te nemen, dit door de toename van het aandeel vreemd kapitaal. 

                                                 
31 Indien de volledige hoeveelheid kapitaal in handen zou zijn van het gezin dan zou het 
gezinsinkomen in het 5% scenario's gelijk zijn met het basisscenario. 



3. Resultaten en interpretatie 

 43

 

 
Figuur 25: Evolutie van het inkomen van alle Belgische landbouwgezin uit landbouwactiviteiten 
bij verschillende waarderingen van kapitaal in lopende prijzen(Bron: op basis van CLE 
gegevens) 

 
Een grondige en een meer gedetailleerde analyse, dit op basis van micro-economische 
gegevens, is hier dus aangewezen. Dan kan er ook een verdere opsplitsing gemaakt worden 
van de verdeling van de toegevoegde waarde (zie Figuur 19). 
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3.6. Evolutie van enkele macro-economische indicatoren 

Tabel 3 geeft een overzicht van de evolutie van enkele macro-economische indicatoren van 
1970 tot 2000. De gegevens staan telkens uitgedrukt in lopende prijzen en het zijn Belgische 
gegevens.  
 
Tabel 3: Evolutie van enkele macro-economische indicatoren voor België in lopende prijzen 
 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
BTW        
(106 Euro) 1052 1558 1761 2497 2776 2445 2550
1970=100 100 148 167 237 264 232 242
    
Totale 
tewerkstelling 
(in AE) 181200 137200 115600 106100 94200 82000 71944
1970=100 100 76 64 59 52 45 40
    
Kapitaal 
(106 Euro) 13783 15446 22727 22075 23369 24571 28599
1970=100 100 112 165 160 170 178 207
    
Grond  
(in 1000 ha) 1542 1480 1418 1390 1357 1368 1394
1970=100 100 96 92 90 88 89 90
    
BTW/AE 5804 11357 15234 23539 29471 29811 35447
1970=100 100 196 262 406 508 514 611
    
BTW/kapitaal 
(in %) 8 10 8 11 12 10 9
1970=100 100 132 102 148 156 130 117
    
BTW/grond 682 1053 1242 1797 2045 1787 1829
1970=100 100 154 182 263 300 262 268
    
Kapitaal/AE 76064 112582 196599 208058 248078 299649 397524
1970=100 100 148 258 274 326 394 523
Bron: CLE en NIS 
BTW     = Bruto toegevoegde waarde in marktprijzen 
AE         = Arbeidseenheden 
Kapitaal = totaal eigen en vreemd vermogen en het grondkapitaal in huur (pacht) aangewend 
                 in de Belgische land-en tuinbouwsector 
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In Tabel 3 vinden we de besproken indicatoren terug over een periode van 30 jaar. De 
Belgische Bruto toegevoegde waarde is over deze periode meer dan verdubbeld. De totale 
tewerkstelling in de Belgische land- en tuinbouwsector is meer dan gehalveerd. Dit maakt dat 
de BTW per arbeidseenheid verzesvoudigd is. Merken we wel op dat de BTW uitgedrukt is in 
lopende waarden. De stijging van deze arbeidsproductiviteit is zowel te wijten aan 
prijseffecten als aan volume effecten. Ook de hoeveelheid ingezet kapitaal is verdubbeld de 
afgelopen 30 jaar. Drukken we de BTW uit per hoeveelheid ingezet kapitaal merken we een 
stijging op tot 1990 en daarna een daling. Deze daling is ook terug te vinden in Figuur 15. 
Verder stijgt ook de BTW per ha cultuurgrond wat deels te wijten is aan prijseffecten en deels 
aan een grotere opbrengst per hectare. Drukken we tot slot de ingezette hoeveelheid 
kapitaal uit per arbeidseenheid, merken we een grote stijging op. Per arbeidseenheid werd er 
in 2000 tot vijf maal meer kapitaal ingezet dan in 1970. De kapitaalintensivering komt hier 
duidelijk naar voren.  
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4.  Besluit 

In het tweede hoofdstuk werden een aantal concepten rond duurzaamheid, economische 
duurzaamheid en toegevoegde waarde en hun onderliggende relaties verklaard. Op basis 
hiervan omschrijven we economische duurzaamheid als:  
 

Economisch duurzame landbouw creëert toegevoegde waarde die volstaat om alle 
ingezette hulpbronnen voldoende te vergoeden, zowel vandaag als in de toekomst.  

 
Dit betekent dat een economische duurzame landbouw alle hulpbronnen op de meest 
efficiënte wijze dient in te zetten om in de behoeften van de huidige en toekomstige 
generaties te voorzien,zodat er voldoende toegevoegde waarde gecreëerd wordt om deze 
hulpbronnen te vergoeden. Belangrijke begrippen hierbij zijn toegevoegde waarde, 
behoeftebevrediging, kapitaalvoorraden en efficiëntie. Merken we op dat de 
maatschappelijke kosten (externe kosten) niet meegenomen zijn. Indien alle sociale kosten 
en baten geïnternaliseerd worden, spreken we van duurzame toegevoegde waarde.  
 
Op basis van macro-economische data werd er in het derde hoofdstuk getracht een aantal 
indicatoren te verzamelen om een analyse te maken van de economische duurzaamheid van 
de Vlaamse landbouw. Een belangrijke indicator op basis van macro-economische data is de 
bruto toegevoegde waarde. De evolutie van de toegevoegde waarde van de Vlaamse 
landbouwsector is een belangrijk element om de algemene prestatie van de landbouwsector 
te meten. De terugval van de gecreëerde waarde in de Vlaamse landbouwsector is duidelijk. 
Indien we de bruto toegevoegde waarde in lopende prijzen uitdrukken per ingezet kapitaal 
merken we een dalend verloop op: om dezelfde hoeveelheid BTW te produceren is er steeds 
een grotere hoeveelheid kapitaal nodig. De bruto toegevoegde waarde per eenheid kapitaal 
is teruggevallen van bijna 14% in 1989 tot ruim 8% in 2001 (dit is het bruto rendement). De 
bruto toegevoegde waarde per arbeidseenheid bleef in dezelfde periode ongeveer gelijk. 
Indien we Belgische data bestuderen over een langere periode (1970-2000), merken we een 
stijging op van de BTW (+242%) en van het ingezette kapitaal (+207%) en een daling van de 
arbeid (-60%). De BTW per arbeidseenheid kende een spectaculaire stijging (+611%) en ook 
de hoeveelheid ingezet kapitaal per arbeidseenheid (+523%) steeg sterk. Dit toont zeer 
duidelijk het kapitaal-intensificatie-proces dat de Belgische landbouwsector doorgemaakt 
heeft. 
 
Nuttige aanvullende indicatoren zijn de kapitaalvorming en de investeringsratio. Indien we de 
evolutie van de kapitaalvorming bestuderen, merken we op dat de laatste jaren er terug netto 
kapitaal gevormd wordt en de investeringsratio gestegen is.  
 
Indicatoren voor de productiviteit van (intermediaire) inputs, berekend op basis van macro-
economische data, bleken geen goede indicatoren omdat het ontbreekt aan meer 
gedetailleerdere gegevens om de noodzakelijke verfijningen te kunnen aanbrengen.  
 
De toegevoegde waarde wordt verdeeld over de verschillende productiefactoren. Opvallend 
is de toename van het aandeel dat komt van directe subsidies. Dit is te wijten aan de 
aanpassingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, dat overschakelt van prijssteun 
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naar directe inkomenssteun. Op basis van de CLE-gegevens gaat het grootste gedeelte van 
de bruto toegevoegde waarde naar de factor arbeid (inclusief winst). Waarderen we het 
aangewende kapitaal echter aan een meer realistische 5%, krijgt de productiefactor kapitaal 
de overhand op de productiefactor arbeid. Omdat een deel van het ingezette kapitaal in de 
landbouwsector niet in handen is van de landbouwersgezinnen, is bij een meer realistisch 
ingeschatte waardering van kapitaal het eigenlijke gezinsinkomen lager. Door de hogere 
kapitaalvereisten en het stijgende aandeel vreemd kapitaal in de Vlaamse landbouwsector, is 
een correcte verdeling van de bruto toegevoegde waarde en een correcte waardering van 
kapitaal noodzakelijk. 
 
Op basis van macro-economische data kunnen de volgende indicatoren gebruikt worden om 
een analyse te maken van de economische duurzaamheid van de Vlaamse landbouwsector: 

• (bruto) toegevoegde waarde per eenheid arbeid; 
• (bruto) toegevoegde waarde per ingezet kapitaal; 
• aanvullende indicatoren zoals (bruto) toegevoegde waarde in lopende en constante 

prijzen, kapitaalvorming en investeringsratio. 
 
Macro-economisch cijfermateriaal heeft beperkingen die zeker niet uit het oog verloren 
mogen worden. De sector wordt als één groot geheel beschouwd en veranderingen binnen 
de sector zijn moeilijk tot niet waar te nemen op basis van macro-economische data. Er kan 
besloten worden dat macro-economische data niet voldoende zijn om de economische 
concepten van duurzaamheid volledig in te vullen. Het aanbrengen van verfijningen en een 
gedetailleerdere analyse is noodzakelijk, dit op basis van micro-economische gegevens. Op 
deze manier kan er een verdere opsplitsing gemaakt worden in subsectoren en kunnen  
belangrijke aspecten, zoals efficiëntie, op een betere manier bestudeerd worden. 
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6. Bijlage 1: (Economische) duurzaamheid meten 

 
6.1. Absolute maatstaven om duurzaamheid te meten 

Een manier om duurzaamheid te meten is om alle kosten van de opbrengsten af te trekken, 
waarbij zowel interne als externe kosten32 meegenomen worden. Dit wil zeggen dat er over 
een bijdrage tot duurzaamheid gesproken kan worden indien de opbrengsten groter zijn dan 
de som van de interne en externe kosten. Tekortkomingen van deze methodiek zijn (Figge 
en Hahn., 2004): 
 

• Ecologische en sociale elementen dienen omgezet te worden in monetaire termen, 
wil je ze kunnen aftrekken van de opbrengsten. Dit is moeilijk en controversieel. De 
moeilijkheid om deze kosten te internaliseren beperkt de toepasbaarheid van 
absolute maatstaven; 

• Absolute maatstaven geven geen informatie of de maximaal mogelijke bijdrage aan 
duurzaamheid bereikt is; 

• Deze aanpak gaat uit van volledige substitutie, met andere woorden zwakke 
duurzaamheid. 

 
 
6.2. Relatieve maatstaven om duurzaamheid te meten 

Relatieve maatstaven drukken bijdragen tot duurzaamheid uit als voordelen per unit 
ecologische of sociale impact. Het meest gekende voorbeeld hiervan is de ‘eco-efficiëntie’ 
die de volgende ratio te beschrijft: 
 

 
impactischeecoeToegevoegd

waardeeToegevoegd
_log_

_
 

 
Een voorbeeld van deze aanpak voor België kan teruggevonden worden in een studie van 
het planbureau. Deze stelde dat de landbouwsector in België voor zowat alle vormen van 
lucht- en watervervuilingen jaarlijkse winsten aan eco-efficiëntie boekte, behalve voor stikstof 
(Vandille en Van Zeebroeck, 2003). Tekortkomingen van deze aanpak zijn (Figge en Hahn, 
2004): 
 

• Relatieve maatstaven geven geen informatie over de effectiviteit33; 
• Verbeterde eco-efficiëntie kan tenietgedaan worden door twee effecten34 zodat een 

verbeterde eco-efficiëntie geen garantie kan geven voor een verbeterde eco-
effectiviteit; 

                                                 
32 Externe kosten zijn kosten die niet vervat zijn in de marktprijs en die niet gedragen worden door 
diegene die de kost veroorzaakt. 
33 Effectiviteit dient niet verward te worden met efficiëntie. Effectiviteit vergelijkt de resultaten (output) 
tot de gewenste resultaten of doelstellingen, terwijl efficiëntie de verhouding is van de input tot de 
maximaal haalbare output.  
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• Eco-efficiëntie bekijkt enkel twee pijlers van duurzaamheid (economie en ecologie) en 
laat de sociale aspecten links liggen. 

 
 
6.2.1. Duurzame toegevoegde waarde om duurzaamheid te meten 

 
Figge en Hahn (2004) stellen dat een goede maatstaf zowel de efficiëntie als de effectiviteit 
van alle drie dimensies van duurzaamheid tegelijkertijd in aanmerking moet nemen. Er dient 
een antwoord gevonden te worden op twee vragen: 
 

• De vraag of de drempelwaarde bereikt is en of de hulpbron wel gebruikt moet 
worden, met andere woorden of er een bijdrage tot duurzaamheid is (de of-vraag); 

• De vraag waar de hulpbronnen dienen ingezet te worden om zo de hoogst mogelijke 
bijdrage aan duurzaamheid te bereiken (de waar-vraag). 

 
Figge en Hahn (2004) schuiven het begrip duurzame toegevoegde waarde naar voor. De 
basis om de relatieve duurzame toegevoegde waarde te berekenen is de opportuniteitskost, 
dit is de waarde van het alternatieve gebruik van een hulpbron. Substitutie is niet van belang 
omdat we de verschillende kapitaalvormen niet onderling uitwisselen maar we veranderen de 
allocatie van een gegeven hoeveelheid kapitaal. Dus we spreken hier van strenge 
duurzaamheid. De kapitaalvoorraden blijven onveranderd maar de allocatie van de 
kapitaalvormen is van belang. De berekening van sustainable value added wordt in box 3 
aangegeven. 
 
Box 3: berekening van Sustainable Value Added (Bron: Figge en Hahn,2004) 

 
 

                                                                                                                                                      
34 Zo kan enerzijds een verbeterde eco-efficiëntie leiden tot groei en bijgevolg een intenser gebruik 
van de natuurlijke hulpbronnen. Anderzijds kan datgene wat bespaard werd door een verbeterde eco-
efficiëntie ingenomen worden door andere bedrijven die minder eco-efficiënt zijn. 



Economische duurzaamheid en toegevoegde waarde 

 52

 
Deze benadering vergelijkt de compensatiekosten voor alle extra ecologische en sociale 
impacts met de economische groei. Als benchmark kan de nationale economie gekozen 
worden. 
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