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Behandeldwordenopzet,beheerengebruikvanhetLEIboekhoudnet landbouwbedrijven.Het boekhoudnet isopgezetals
aselecte steekproefuit allelandbouwbedrijvenmet eenzekere
minimaleomvang insbevanhetgeheelaanagrarischeactiviteiten.Deomvangvandepopulatiewordt gemetenaandehandvan
de jaarlijkse landbouw(Mei-)telling. Deomvang vandesteekproef
isbepaald op+ 1100bedrijven.De steekproefwordtgestratificeerdmetbehulpvandevariabelenbedrijfstype,bedrijfsomvang
insbeeninhectaren,leeftijd vanhetbedrijfshoofdenregio.
Bijdebedrijfskeuzewordt jaarlijks+ 25%vandebedrijven
vervangenmethet oogopderepresentativiteit enopdemogelijkheidvanhetwerkenmet tijdreeksanalyses.
Aandachtwordt besteed aandeaggregatieprocedures voor
verschillendedoeleinden,aancomplicaties bijschattingenvan
bedrijfseconomischeenfinanciële resultaten,aandeuiteenlopendebetrouwbaarheid van totaalcijfersengemiddelden enaande
mogelijkheid omdoorpoststratificatiedebetrouwbaarheid te
verhogen.
Nederland/Landbouw/Bedrijfsresultaten/Steekproef/Statistiek/
Boekhoudnet
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Woord vooraf

HetLEIpubliceert aljarenlangdebedrijfseconomischeen
financiële resultatenvanlandbouwbedrijvenopbasisvanhet
boekhoudnet landbouwbedrijven.
Hetboekhoudnet landbouwbedrijveniseensteekproefuitde
totalepopulatievanagrarischebedrijven,opgenomenindejaarlijksterugkerendeLandbouwtelling,beterbekendonderdenaam
Meitelling.Sindshetboekjaar1975/76gaathetdaarbijomeen
aselecte steekproefuitallelandbouwbedrijven inNederlandmet
eenzekereminimaleomvang,gemeteninsbe,vandetotaleagrarischeactiviteit.
Indezemededelingwordtingegaanopdedefinitieenbegrenzingvandepopulatie,demethodeenomvangvandesteekproef,de
bedrijfskeuzeendeaggregatievandesteekproefnaardebeschrevenpopulatie.Erisgeenoverzichtopgenomenvandeexacteopdelinginklassenvanbijdestratificatiebetrokkenvariabelen,
omdatditvoorhetbegripvandeopzetvanhetboekhoudnetniet
noodzakelijkis.
Metdezemededelingwordtbeoogddesteedsgroterwordende
groepvangebruikersvanpublikatiesoverdebedrijfseconomische
enfinanciëleresultatenvanlandbouwbedrijvenenlandbouwers
inzicht tegevenindebasisvoordezepublikaties:hetboekhoudnet landbouwbedrijven.Depublikatieisgerichtopeendoelgroep
meteenzekerekennisvanstatistischemethodenentechnieken.

Dedirecteur,

DenHaag,januari 1987

IL4. deVeer

1. Inleiding

Dezemededeling isbedoeld ominzicht teverschaffeninde
opzetvanhetLEI-boekhoudnetlandbouwbedrijven,dewerkwijzebij
debedrijfskeuzeendemanierwaaropuitkomstenuitdegegevens
vanhetboekhoudnetkunnenwordengedestilleerd.
Hetaccentligtdaarbijopdestatistischeverantwoording
vandegehanteerdemethoden.Deaardvandegegevensdiemetbehulpvanhetboekhoudnetwordenverkregenkanhieralseengegevenwordenbehandeld.Dezewordtnamelijkbepaalddoordebehoefteaaninformatie.Kennishierover isvanzelfsprekendwelvan
belangbijhetkiezenvandemeestdoeltreffendemethodenvoor
hetopzettenvanhetboekhoudnet enookomopeenverantwoorde
manierwaarnodigwat "praktischwaterbijdetheoretischewijn"
tekunnendoen.
Zoalsaltijd inkeuzesituaties,houdtdekeuzevooreenbepaaldeopzetvanhetboekhoudnetautomatisch indatalternatieve
mogelijkhedenwordengepasseerd.Hetisechtereenonmogelijke
opgaveomalledenkbarealternatieven statistisch tetoetsen.De
gemaaktekeuzenzijnverantwoord opbasisvaneentoetsingvan
voorafgemaakteveronderstellingen omtrentdeinvloedvanverschillendebedrijfskenmerkenopdevoordatboekhoudnetmeest
relevanteuitkomsten.
Eerstvolgthiernaeenalgemenebeschouwingoverdeopbouw
vanhetboekhoudnet tegendeachtergrondvandedoeleinden.Daarnawordtvanuiteenstatistische invalshoekafzonderlijk aandacht
besteed aandebegrenzing vandesteekproefbasis,desteekproefmethodeen-omvang,destratificatie,debedrijfskeuzeendepresentatievandeuitkomstenindevormvanjaarlijkseresultatenrekeningen,prognosesentijdreeksen.

2. De opbouw van het boekhoudnet landbouwbedrijven

De gegevensvandebedrijven inhet boekhoudnet dienenals
basisvooreenreeksonderzoekingen enpublikatiesvanhetLEI.
Zedienenalsbronvoorde jaarlijkse overzichtenvanbedrijfsuitkomstenenfinanciële positie vanlandbouwbedrijvenenvoor
prognosesvandeontwikkelingen inkomende jaren.Zebiedende
grondslag voordevormingvaneenlandbouwmodel,enzemoeten
zichertoelenenomvergelijkingenmet anderebedrijfstakkenmogelijk temaken.
Inpublikatiesalsdegenoemdewordendebedrijvenmeestal
ingedeeld naartype,omvang enregio-eenindelingdieinprincipewordt bepaald doordeinteressesvanuithet beleid.Deze
beperkenzichtotdegemiddeldeuitkomstenvangroepenvaneen
zodanigeomvangdatdaarovernogredelijk betrouwbare uitspraken
gedaankunnenworden.De indelingdiebijdepresentatievande
uitkomstenwordt gehanteerd hoeft echterniet persedezelfdete
zijnalsdiewelkebijdeopbouwvandesteekproefwordt gehanteerd.Laatstgenoemde indeling staat geheelinhet tekenvande
eisendieaandesteekproefworden gesteld.
Uitgangspunt bijdesamenstelling vandesteekproef ishet
verkrijgenvanzobetrouwbaarmogelijke totaalcijfersvoorde
Nederlandse landbouwalsgeheel.Met inachtnemingvandituitgangspunt ishet streven,omdaarnaast optimaleinformatiete
verkrijgenoverdeverscheidenheid diedaarachter schuilgaat,
uiteraard binnenhetkadervandebeschikbaremiddelen.Deze
doelstellingheeft duidelijke gevolgenvoordesamenstelling en
depraktischewaardevanhetboekhoudnet.Andere doelstellingen,
bijvoorbeeld gelijke betrouwbaarheid voordiversegroepenbedrijvenofgelijkebetrouwbaarheid vanveranderingen indebedrijfsuitkomstenvandiverse groepenbedrijven,zoudenongetwijfeld
leiden toteenanderesamenstelling vanhet boekhoudnet.
-

Afwijkingenzoveelmogelijk uitbannen

Om toteenzogetrouwmogelijkeafspiegeling tekomenvande
Nederlandse landbouw inzijnvolleverscheidenheid, ishetnodig
dat desamenstellingvandesteekproef zoveelmogelijk overeenkomt met dievandegehelepopulatievanNederlandse landbouwbedrijven.Afwijkingen zoudenkunnen ontstaanalsdoor toevallige
factorenbijhet trekkenbepaaldegroepen (bedrijfstypen,grootteklassen,intensiteitsklassen, etc.)onder-of oververtegenwoordigd zoudenzijn.Dooreentweetalmaatregelenwordt getrachtde
kansopzulkeafwijkingen zoveelmogelijk teverkleinen.
Indeeersteplaatswordt desteekproef gestratificeerd:de
samenstelling ervanwordt gereguleerd viaonderverdeling in
groepenenhet trekkenvanafzonderlijkesteekproevendaaruit.

Tentweedewordtvervolgensbinnendezoontstanegroepenrekeninggehoudenmetdegroottevandeonderlingeverschillentussen
debedrijveninelkegroep.Naarmatedieverschillengroterzijn
neemtnamelijk ookdekanstoeoprelatiefgrotetoevalligeafwijkingentussendesteekproef endewerkelijkheid.Diekanskan
wordenbeperkt doorhet steekproefpercentagevandebetreffende
groepwat "optehogen".
Naasthetverkleinenvandekansoptoevalligeafwijkingen
helpt stratificatieookomeenbepaalde systematischeafwijking
tevoorkomen:inbepaaldegroepenkandebereidheidofdepraktischemogelijkheid totdeelnamegroterzijndaninandere.Door
uitdeafzonderlijke groepensteekproeven tetrekkenendebedrijvendiedoorweigeringuitvallentevervangendoorbedrijven
uitdezelfdegroepwordt inzo'ngevalbereiktdatdeverhoudingentussendegroepennietverstoordworden.
-

IndelingopbasisvanMeitellingsgegevens

De stratificatievandesteekproefkanvolgenseenveel
fijnmazigerindelinggebeurendandiewelkebijdepresentatie
vandeuitkomstenwordt gehanteerd:hiergeldtnietdeeisdat
overelkesubgroepbetrouwbareuitsprakenmoetenkunnenworden
gedaan.Voorsommigegroepenisdatoverigensweerwèlhetgeval.
Hetgaatdanomspecifieke,voorhetbeleid interessante groepen
waarvoorbijstriktetoepassingvandeeerdervastgesteldesteekproefpercentages debetrouwbaarheid vandeuitkomstennietgroot
genoegzouzijn.Voordiegroepenwordtdeomvangvandesteekproefvergroot.Gegevenhetbeperkteaantalbedrijvendatin
administratiekanwordengehoudenbetekentdezemaatregeluiteraardeenverminderingvandesteekproefpercentages inandere
groepenendaarmeeeenlichteafbreukaandebetrouwbaarheid van
deuitkomstenvoordeNederlandse landbouwinhaargeheel.
Decriteriavolgenswelkedebedrijveningroepenwordeningedeeld,moetennatuurlijk beperktblijventotdiegegevensdie
vanallebedrijvenbekend zijnvoordatdesteekproefwordtgetrokken.DatzijndegegevensvandejaarlijkseMeitelling,die
betrekkinghebbenopondermeerdebedrijfsoppervlakte,desamenstellingvanhetbouwplanendeveestapel,deleeftijdvande
ondernemerendeliggingvanhetbedrijf.Hetisdusnietmogelijkominhet stratificatieprocesrekening tehoudenmetandere
variabelen,zoalsbijvoorbeeld hetbedrijfsresultaat.Ditbetekentdathet-ondankshetwervenvanvervangendebedrijvennietmogelijk isomeeneventuele systematischeafwijkingtevermijdendiezoukunnenontstaanwanneerbijvoorbeeld ondernemers
met relatiefgoedebedrijfsresultateneengeringerebereidheid
totdeelname zoudentonendandeandereondernemers.
Jaarlijkseenkwartvandesteekproefvernieuwd
Elk jaarwordtaandehandvandemeestrecentegegevensvan
deMeitellingdegewenstesamenstellingvandesteekproefvastge9

steld.Tochwordt niet lederjaardegehelesteekproef vernieuwd.
Debedrijfskeuze iseropgerichthetboekhoudnet aantevullen
inverbandmetdedoorhet jaarheenopgetredenuitvalenomde
samenstellingvanhetnetzodanigaantepassendatdejaarlijks
optredendestructuurveranderingen indeNederlandse landbouwer
afdoendedoorwordenweerspiegeld.Voorheteerstedoelwordt
jaarlijks circa10%vandebedrijvenvervangen,voorhet tweede
rond 15%,zodatelk jaarrondeenkwartvandebedrijven inhet
boekhoudnetwordt "vernieuwd".Wanneerdebedrijvendieonvoorzienuitvallenbuitenbeschouwingwordengelatenenalleenwordt
gelet opdebedrijvendie "huntijduitzitten",kanwordenvastgesteld datdeze inderegelnietlangerdanzesjaarinadministratiegehoudenworden.Debedrijvendiedoelbewustuithet
boekhoudnetwordengehaald omdit structureeloppeiltehouden,
zijnsteedsdiebedrijvendiehet langst inadministratiezijn.
Dezemaniervanwerkenmaakttijdreeksanalysesmogelijk voor
groepenvanbedrijven enreduceert daarnaast deinvloedvanhet
louteretoevalbijhetopstellenvanprognosesinvergelijking
meteensituatiewaarinelkjaareengeheelnieuwesteekproef
wordtgetrokken.
Wegingsfactor voorelkbedrijf
Omdatdesteekproefpercentagesvoordeonderscheiden strata
ofgroepenbinnenhetboekhoudnetverschillend zijn,kanbijhet
berekenenvanderesultaten nietwordenvolstaanmetheteenvoudig optellenenmiddelenvandecijfers perbedrijf.Weging
vandecijferspergroep isdusnoodzakelijk.Daarvoorisoverigensooknogeenanderereden.Tussenhet tijdstipvandeMeitellingwaaropdeindelingvandesteekproef isgebaseerd enhet
momentwaaropdeboekhouding vooreenbepaald boekjaarwordtafgesloten,verstrijkt enigetijd.Indietijd isuitvalopgetreden
enhebbenzichbovendienstructuurveranderingen voorgedaan,zodat
degerealiseerde steekproef infeitenietmeervoorhonderd procentdeNederlandse landbouwweerspiegelt ophetmomentwaaropde
boekhoudgegevensbetrekkinghebben.MetbehulpvandemeestrecenteMeitellingwordt nuvastgesteld hoeveelbedrijvenelkbedrijf inhetboekhoudnet vertegenwoordigt doorinelkegroephet
aantal uitgewerkteboekhoudingen tevergelijkenmethet landelijk
aantalbedrijven.Zoontstaat eenwegingsfactor diekanworden
toegepast opdegegevens perbedrijf,enopdiemanierwordtelk
bedrijfmeegeteld inverhouding tothetaantalbedrijvendater,
landelijk gerekend,achterstaat.
Opdeze basiskunnenbijdeverslaggevingdebedrijvenwillekeurigworden ingedeeld enismendaarbijnietgebondenaande
indelingvandesteekproef.Deenigebeperkingisdatdeberekendegemiddeldecijfersentotaalcijfersmethetoogopdebetrouwbaarheid opeenvoldoendeaantalbedrijvenmoetenberusten.
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Vertekeningen
Debeschrevenwerkwijze lijkteenredelijkegarantieinte
houdenvooruitkomstendiegeïnterpreteerdkunnenwordenalsbetrouwbaarenrepresentatief voordeNederlandse landbouwinal
zijngeledingen.Tochbrengtzeeentweetalmoeilijk tevoorkomen
tekortkomingenmetzichmee.
Indeeersteplaatsvaltniethelemaaluittesluitendat
eensystematischevertekeningen optreedtdooreventuele
verschillentussendebedrijvenvanhendiewèlenhendieniet
bereid zijntotdeelnameaanhetboekhoudnet.Zulkeverschillen
zoudenkunnenoptredenbijvariabelenalsondernemerschap,kwaliteitvanbedrijfsleiding,vakbekwaamheid, financiële positie e.d.
enzezijnmoeilijk tecontroleren,juistdoordeontbrekende
bereidheid omhetLEIinzichtindebedrijfsgegevenste
verschaffen.Voorzoverzewel tecontrolerenzijn,bijvoorbeeld
metbehulpvanbetrouwbaar cijfermateriaaluitanderebronnen,
lijkthetmoeilijkofonmogelijk omdaarvoor tecorrigeren.Er
zijnechtertotophedengeenaanwijzingendaterinderdaadzo'n
vertekeningoptreedt.
Eenanderetekortkoming inderepresentativiteit komtdirekt
voortuitdegevolgde procedurebijdebedrijfskeuzeenisals
zodanig ookmoeilijk tevermijden.Diekeuzevindtnamelijk
plaatsopbasisvanMeitellingsgegevens dieinfeitedesituatie
vanenigetijdgeledenweerspiegelen.Datbetekentdatbedrijven
dieinadministratiewordengenomenindepraktijk iniedergeval
tweevolledigeboekjarenalszodanighebbenbestaan.Bedrijven
diezojuistzijnbegonnen,bijvoorbeeld naovername,zullendus
nooit inhetboekhoudnetwordenopgenomenbehalveindiegevallen
waarinbijwervingdeovernameopkorte termijntevoorzienvalt
endetoekomstigeondernemerooknualbereid ismee tewerken.
Aandeanderekantwordtbijdewerving,dieinprincipeniemand
uitsluit,ompraktischeredenenhetvoorbehoudgemaaktdat
slechtsdiebedrijvenwordenopgenomenwaarvanverwachtmagwordendatzedevolle termijnvanzesjaarmeezullendoen.Hierdoorhebbenbedrijvenwaarvandebeëindigingbinnenzesjaarte
voorzienvaltminderkansominhetboekhoudnet terechttekomen.
Gaathetombedrijvendiezullenwordenovergenomen,danis
deelname tochnogmogelijk onderdehierbovengenoemdevoorwaarde
datdetoekomstigeondernemervanmeetafaanmeewildoen.Gaat
hetombedrijvendiedefinitief verdwijnen,daniserinderdaad
sprakevanuitsluiting.Verondersteldmagechterwordendatop
dezebedrijvendeinteressevoordeeigenbedrijfsresultatenin
hetalgemeenopeenlagerniveaustaat,zodathetdevraagisof
zewèl zoudenhebbendeelgenomenwanneer zenietompraktische
motievenbuitendesteekproef geblevenwaren.
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3. De begrenzing van de steekproefbasis

Depopulatiewaaroverhetboekhoudnet gegevensmoetopleverenbestaatuitalle landbouwbedrijvenInNederlandboveneenbepaaldeminlmumbedrijfsomvang (in1986/87:79sbe),dieovereenkomtmetdehelftvandeomvang insbewelkeglobaalnodig isom
produktievewerkgelegenheid tebiedenaanéénman.
Drieoverwegingen liggen tengrondslagaanhethanterenvan
eenminimumbedrijfsgroottebijdesamenstelling vandesteekproef.
Indeeersteplaatsishetaantalbedrijvendatkleineris
dandeminimumgrensweliswaargroot (ruim40duizend),maar
blijfthunaandeel indeagrarischeproduktiebeperkt (inde
periodevanaf 1975/76ongeveer 10%). Daarnaast zijndebetrokken
bedrijven inhetalgemeen tekleinomeenbestaanindelandbouw
tekunnen biedenenfungerenzedusalsnevenbedrijf,waardoorze
minder interessantwordenwanneerhetgaatomeenbeeldvanrentabiliteit eninkomensvormingopNederlandselandbouwbedrijven.
Inde tweedeplaatsheeftdeervaringgeleerddatopdeze
bedrijvendebereidheid endemogelijkhedenomdeeltenemen
kleinzijn,zodathet indepraktijk ergmoeilijkwordtomereen
betrouwbaarbeeld vantegevenmetbehulpvanhetboekhoudnet,
andersdantegenrelatiefhogeadministratiekosten.
Tenslottevormende-beperkte-beschikbaremiddeleneen
motief,samenmetdetweeeerdergenoemde,omdekleinstebedrijvennietinhetnetoptenemen.Dekostenvanhetopnemenvan
ditgedeeltevandelandbouwinhetboekhoudnetwegennietop
tegenhetnutdatervanverwachtmagworden.
Onderlandbouwbedrijvenwordenallebedrijvenverstaandie
zichvoormeerdandehelftvandeagrarischebedrijfsomvangbezighoudenmetveehouderijofakkerbouw.Veehouderijheeftdan
betrekking opzowelrundveehouderijalsdeverschillende vormen
van intensieveveehouderij:varkenshouderij,pluimveehouderijen
kalvermesterij.Onderakkerbouwwordenooksommigeteeltengerekenddie traditioneelalstuinbouwactlviteitenwordengezien:de
teeltvanasperges,conservenerwten,zaaiuien,zilveruienen
tuinbouwzaden.
Deomvangvaneenbedrijf,waarvandusdehelftoplandbouw
betrekkingmoethebben,wordt bepaald doordetotaleomvangvan
deagrarischeproduktiezoalsdezeuitdeMeitellingsgegevens
naar vorenkomt.Daarbijwordennietzuiveragrarischeactiviteitenzoalsloonwerk,maneges,tuincentra enbosbouwnietmeegerekend.
Wordenbijdevaststellingvandeaardvanhetbedrijfde
landbouwactiviteiten afgemeten tegendeandereagrarische-tuinbouw-activiteiten,bijdeselectienaarbedrijfsomvangwordt
hetgeheelvanagrarischeactiviteitenalsuitgangspuntgenomen.
Komtdatgeheel,uitgedrukt insbe,bovendehelftvanhetaan12

taldatnodig isoméénmanopeennormale,efficiënte
maniereendagtaak tebiedendanvalthetbedrijfbinnendepopulatieenbijgevolg binnen decriteriavoordesteekproef.Opdeze
manier ishetmogelijk dateenbedrijfdatmetzijntotaleagrarischeactiviteiten juistbovendeselectiedrempeluitsteekt,
gemetennaar zijnlandbouwactiviteiten infeiteonderdiedrempel
blijft.Zulkegevallenzijnechterzeldzaamomdatdeverwevenheid
tussenlandbouw-entuinbouwactiviteitenkleinis:oplandbouwbedrijvenkomt inhetalgemeenweinig tuinbouwvoor.
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4 . De steekproefomvang

Eendoeltreffendestatistischeaanpak zalervoormoetenzorgen,dathetboekhoudneteenzogetrouwmogelijke afspiegeling
oplevertvanbedrijfsuitkomstenenfinanciëlepostitieoplandbouwbedrijven,èndatdeuitkomstenkunnenbogenopeenzogroot
mogelijke betrouwbaarheid.
Omheteerstetebereiken-eenzogetrouwmogelijk beeldishetnodigdathetboekhoudnet representatief isvoordegehele
steekproefbasis ofpopulatie.Teneinde statistisch zuivereuitkomstentekrijgenisdaarbijbovendienvereistdatdeaanwijzing
vandeboekhoudnetbedrijvenoptoevalsbasis plaatsvindt.Aande
anderekantzijneromstandigheden dieervoorpleiten,nietvan
éénvolledigaselecte trekkinguittegaanmaarvaneengestratificeerdesteekproefmet toevalstrekkingenbinnendestrata.De
ervaringheeftnamelijkgeleerd datdenon-response samenhangt
metvariabelenalsbedrijfstype,bedrijfsomvang,leeftijdvanhet
bedrijfshoofdenregio.Alsgevolgvandiesamenhangzoueen
volledigaselectesteekproeftrekkingdegarantieinhoudenvaneen
tekortschietende representativiteit.Ditbezwaarkanworden
ondervangendoordebedrijvendiemoetendienenalsvervanging
vooranderebedrijvenwelkeomuiteenlopende redenennietkunnen
ofwillendeelnemen,terecruterenuithetzelfde stratumwaaruit
deoorspronkelijkebedrijvenafkomstigwaren.
Minimale standaardfout vandoelvariabele
Naastrepresentativiteit isbetrouwbaarheidvandeuitkomsteneenbelangrijk criterium bijhetsamenstellenvanhetboekhoudnet.Dezebetrouwbaarheidwordtuitgedruktmetbehulpvande
variantievandegemiddelde steekproefuitkomsten:dematewaarin
onderlingeverschillen optredentussendegemiddeldendieworden
berekend uit verschillende -toevallige-steekproeven.Devariantievandegemiddelde steekproefuitkomstenwordtkleiner
naarmatedesteekproefomvang toeneemt,enwelomgekeerdevenredig:hoegroterdesteekproefomvang,destekleinerdevariantie
endes tehogerdebetrouwbaarheid vandesteekproefuitkomsten.
Dat isooklogisch,wantdevariantievandegemiddeldesteekproefuitkomstenkomtovereenmetde-vaststaande-populatievariantie,gedeeld doorhetaantalsteekproefbedrijven.Hetverband tussenbetrouwbaarheid envariantiekomthierintotuitdrukking,datbijeenbetrouwbaarheidsniveau vanrespectievelijk68,
95en99%(d.i.dekansdateengegevensteekproefuitkomst onder
het toevalresulteertuitdepopulatieverhoudingen)rondomeen
gevondensteekproefgemiddeldeeenintervalvoordewerkelijke
populatiewaardemoetwordenvastgesteld vantwee-,vier-ofzesmaaldestandaardfout (d.i.deworteluitdevariantievande
14

gemiddeldesteekproefuitkomsten).
Wanneereensteekproefwordtgetrokkenmethetoogop
slechtseenenkelevariabele,volstaat enigekennisvandepopulatievariantie omeensteekproefomvangteberekenendieleidttot
eenaanvaardbaar laagniveauvandestandaardfout.Maarnaarmate
dedoelstellingvaneensteekproef complexer is,enkennisverlangdwordtovermeervariabelen,zullendergelijke berekeningen
pervariabele leidentoteenverschillendesteekproefomvang,
nodig omeenaanvaardbaar laagniveauvandestandaardfoutte
bereiken.Bijeenzocomplexedoelstellingalsdietengrondslag
ligtaanhetLEI-boekhoudnetishetonmogelijk oméénunieke
steekproefomvangteberekenendievoorallevariabelenleidttot
aanvaardbaar lageniveausvanstandaardfouten.Vandaardatgekozenwordtvooreendoelvariabelediealsmaatgevendbeschouwd kan
wordenvooreenbreed scalavanachterliggende variabelen.Voor
dezedoelvariabelewordtdaneensteekproefomvangberekendwaarbijdestandaardfoutvanhetsteekproefgemiddeldeopeenaanvaardbaar laagniveaukomt,terwijlvooralleanderevariabelen
dezestandaardfout geenuitgangspuntmaarresultantezalzijn.
Indepraktijkwordtgekozenvooreensteekproefmet,gegevendebeschikbaremankracht,maximale omvanghetgeenbetekent
datwordt uigegaanvaneenbasisaantalvan1100bedrijvenwaarnaastvooraanvullingen,vooralindesfeervanregionale
groepen,nogcapaciteit isvoorenigetientallenbedrijven.
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5. De steekproefmethode

Zoalseerderwerd aangestipt isnietalleendeomvangvande
steekproefmaarookdemethodevolgenswelkehijwordtgetrokken
vaninvloed opdebetrouwbaarheid vandeuitkomsten.Doormiddel
vanstratificatiewordtdevariantievandesteekproefuitkomsten
teruggebracht tenopzichtevandiewelkeuiteenongestratificeerdesteekproef zouresulteren.
De totalepopulatieisnaarbedrijfstype,grootteklasse,
regioenleeftijd ingedeeld instrata,diewatbetreft gemiddelde
enspreidingvandezedoelvariabeleneenrelatief homogeen
karakterhebben.
Nu isdepopulatievariantie vandedoelvariabelenopgebouwd
alsde-naaromvang-gewogensomvandevariantiesbinnende
strataendevarianties tussendestrata.Deeerstgenoemde
varianties zijndegekwadrateerde afwijkingen tenopzichtevande
stratumgemiddelden,gemiddeld overallebedrijven indestrata.
De variantiestussendestratazijndegekwadrateerde afwijkingen
vandestratumgemiddelden tenopzichtevanhet populatiegemiddelde.Stratificatie leidt ertoedatdevarianties tussende
stratageeninvloedmeerhebbenopdeuitkomstenvandetotale
steekproef.Daardoorwordtdevariantievandeuitkomstenteruggebracht tenopzichtevaneenniet-gestratificeerdesteekproef.
Eennogverderereduktievandevariantievandesteekproefuitkomstenistebereikendoordeverdeling vandebedrijvenoverde
strataevenredig temakenaandestandaarddeviaties binnende
strata.Erisdansprakevandezogenaamdeoptimaleallocatie.
Wanneertenslotteeenmethodekanwordengevondenwaarmeede
verschillentussendestrata,gemetenindoelvariabelen,zogroot
mogelijk gemaaktkunnenworden-metanderewoordendevariantie
tussendestratamaximaalendaarmeedevariantiebinnende
strataminimaal-danzaleenzogrootmogelijke reduktievande
variantievandesteekproefuitkomstenhet resultaat zijn.Dit
procesleidt totdezogenaamdeoptimale stratificatie,diekan
wordenbereiktdoordetotalepopulatie,geordendnaardewaarde
opdedoelvariabelen,zodanig overdestrata teverdelendatvoor
allestratahet produktvanhetaantalbedrijvenendestandaarddeviatievandedoelvariabelen binnenhetstratumgelijkwordt.
Indepraktijk isgeblekendatdezewerkwijze zelfsbijeenzeer
scheveverdelingvandedoelvariabelealbijdrieofvierstrata
redelijk bevredigende resultaten teziengeeft indiezindatze
eenbehoorlijke reduktievandevariantievandesteekproefuitkomstentotgevolgheeft.
-

Meer strata,minder variantie

Theoretischkanhetvariantie-reducerendvermogenvande
stratificatieverderopgevoerdwordendoortestrevennaareenzo
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grootmogelijkaantalstrata.Immers,hoemeerstrata,hoeminder
variantiebinnendestrataenhoemeervariantleertussen,welke
laatstegeenInvloedheeftopdebetrouwbaarheidvandesteekproefuitkomsten.Opererend langsdezelijnzoumenuitkomenop
eenaantalstratadatovereenkomtmetdehelftvanhetaantal
steekproefbedrijven -inelk stratummoetenimmers tweewaarnemingenzijnwildevariantieberekendkunnenworden.Indepraktijk stuitdezehandelwijze echtermeestalopproblemenomdatde
verschillentussendeeigenlijkedoelvariabelen-waaroverde
steekproefuiteindelijk informatiemoetopleveren-ende
stratificatievariabelensterkwordengeaccentueerd dooreente
verdoorgevoerde stratificatie.Dehomogeniteit diebinnende
stratawordtbereiktbijzo'nstratificatievoordestratificatievariabelenwordtdannietweerspiegeld ineenevenredigehomogeniteitvandedoelvariabelen,zodatdeprocedure infeite
averechtsheeftgewerkt.Tegroteverschillen tussendedoelvariabelenendestratificatievariabelenleidenechter inhet
algemeentotongewensteeffecten.Welkan,bijzulkegroteverschillen,eenevenredige steekproef-aantalbedrijvenin de
steekproef evenredigaanaantalbedrijvenindestrata-nogreducerendwerkenopdevariantievandesteekproefuitkomsten.Maar
het isaantoonbaardatdemethodevandeoptimaleallocatiezelfs
omgekeerdeeffectenkanhebbenopdievariantiewanneerdestandaarddeviatiesvandedoelvariabelen zichtotaalanderstot
elkaarverhoudendandestandaarddeviatiesvandestratificatievariabelen.
Daarwaardestratagedefinieerd wordendoormeerdanéén
variabele isdebestemethodedestratificatietevolbrengenmet
behulpvaneenglobaleopdelingvanmeervariabelen inplaatsvan
eenuitputtende opdelingvanéénenkele.Datwordt veroorzaakt
doordat inhetalgemeenelkevolgendeverfijning vandestratificatiemetbehulpvanéénvariabeleeenkleinere variantiereduktie
totgevolgheeftdandevoorgaande.Omdatvantevorendesamenhang tussendoelvariabelen enstratificatievariabelenmeestal
nietbekend is,blijfthetmoeilijk omvast testellenwelke
variabele eventueelverderdandeanderenzoukunnenwordenopgesplitst inhetstratificatieproces.Zo'nverdereopsplitsingzou
wèlverantwoordkunnenzijnalsersprakeisvanduidelijke
correlatie tussendoel-enstratificatievariabelenbinnendete
vormenstrata.Alsdatniet zoisheeft detoepassingvanoptimale stratificatie enallocatieveelalaverechtsegevolgenvoor
debetrouwbaarheid vandesteekproefuitkomsten.Bijtoepassing
vaneenglobale stratificatieeneenevenredige steekproef inde
strata isditgevaarvrijwel zekeruitgesloten.
Ditalles inaanmerking nemend lijkthethetbeste,zichte
beperken toteenglobale toepassingvanhetoptimalestratificatieprocesvoordiestratificatievariabelenwaarvanhogecorrelatiesmetdedoelvariabelen reëellijken,waarbijdandeverdeling
vandesteekproefbedrijvenoverdestrata langsdewegvandeoptimaleallocatiekangebeuren.Bijverdere stratificatiemetbe17

hulpvanvariabelenwaarvandesamenhangmetdedoelvariabelen
nietvoorafduidelijk iszoudendandesteekproefpercentagesniet
evenredigaandestandaarddeviatie vandestratificatievariabelen
gekozenmoetenworden,maarconstant.
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De stratificatie van de steekproefbasis en de daaruit
voortvloeiende steekproefopzet

Hetisdusvandoorslaggevend belangdatvoordestratificatievandesteekproefvariabelengebruiktworden-ontleend aan
deMeitelling-dieredelijk correlerenmetdedoelvariabelen.
UitdeMeitellingkunnenvoordatdoelalleendiegegevens
gebruiktwordendieelk jaarterbeschikking staan.Immers,de
bedrijvendiealindesteekproef zittenendebedrijvendieer
bijelkenieuwetrekkingaantoegevoegdwordenmoetenvolgensdezelfdecriteriaingedeeldkunnenworden.
Omeenefficiëntstratificatieschemateontwerpenishet
nodig,datdegehelegroepdoelvariabelen onderëênnoemer
gebrachtkanworden.Daarvankandandestandaarddeviatieberekendworden,waarbijuiteraard eenredelijkeonderlinge samenhang
voorwaarde is:enerzijds tussendedoelvariabelenenanderzijds
tussendedoelvariabelenendegekozenvariabeleuitdeMeitelling.Die samenhanghoeftnietperselineair tezijn,alzal
datwelhetmeestefficiëntwerken.
Voerdegroepdoelvariabelenindesfeervandebedrijfsuitkomstenligtdenormatieve toegevoegdewaardeperbedrijfvanuit
ditoogpunthetmeestvoordehand.Voordegroepdoelvariabelen,
samenhangend metdeindividuelepositievandeondernemer,lijkt
zichhetbestedearbeidsopbrengst vandeondernemer telenen.De
ervaringheeftgeleerd datbeidekengetallentoenemennaarmate
hetaantalsbeperbedrijf groterwordt,maarhet laatstgenoemde
- dearbeidsopbrengst -veellangzamerenmeteengeringere
spreidingdanheteerstgenoemde.Dat isooklogisch:enerzijds
benaderengroterebedrijvenmeestalbeterdesituatievan
"efficiëntebedrijfsvoering"diewordtverondersteld bijhethanterenvandesbealsvergelijkingsmaatstaf tussenbedrijven,anderzijdsbestaatopdiebedrijveneenkleinerdeelvandetotale
toegevoegdewaardeuitarbeidsopbrengst vandeondernemer.
Eénmaatvoorarbeidsopbrengst entoegevoegdewaarde
Omnueennieuwemaat teontwikkelen,diezoweldetoegevoegdewaarde perbedrijf alsdearbeidsopbrengstvandeondernemerinzichverenigt endiegekoppeld isaanhetaantalsbeper
bedrijf,wordteentweetalveronderstellingen alsuitgangspunt
genomenopbasisvankennisvanvoorafgaandeboekjaren.Ten
eerste:detoegevoegdewaardeperbedrijfvertoont eenlineair
verbandmethetaantalsbeperbedrijf.Tentweede:dearbeidsopbrengst vandeondernemer vertoonteenlineairverbandmetde
wortelvanhetaantalsbeperbedrijf.
Gelet opdezetweeuitgangspuntenwordtéénnieuwemaat
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geformuleerdvoordesamenhang tussendoelvariabelenenhetaantalsbeperbedrijf:hetmeetkundiggemiddeldevandeinbeide
verbandengenoemdegrootheden.
OmdathetaantalsbeperbedrijfvanuitdeMeitellingbekend
isendusdienstkandoenalsstratificatievariabele,lijktdeze
nieuwe spreidingsmaatstaf debasisvooreenzinvollestratificatie tekunnenzijn.Tochisernogeenhindernistenemen:strata
opbasisvanalleenhetaantalsbeleverenvanuit sbe-oogpunt
weliswaarhomogenegroepenop,maaromdatdesbeeennormatief
karakterheeftkunnendeeigenlijkedoelvariabelenweleenseen
veelgroterespreidingvertonendanuitdeverdelingvandesbe
isoptemaken.
Omditeffect tebestrijdenishetnodighetbegrip"lotsverbondenheid" teintroduceren.Datbegripduidtdanopeenzekerevergelijkbaarheid binnengroepenbedrijvenuithetoogpunt
vanbedrijfsvoeringenproduktieomstandigheden.Debedrijfsuitkomstenendefinanciëlepositievanzulkegroepen"lotsverbonden"bedrijvenzullenopeenzelfdemanierwordenbeïnvloed door
factorenalsweersomstandigheden,prijsontwikkelingenentechnischeontwikkelingen.Inzekerezindoethetbedrijfstypehier
zijnintredeindestratificatie.Nuechternietmethetoogop
eenindelingvanderesultatenuitdesteekproef,maaralleenmet
hetdoeldestratatevullenmetzoveelmogelijk "gelijkgestemde"bedrijven.
Daartoewordteenviertalactiviteitenonderscheiden:akkerentuinbouw,rundveehouderij,varkenshouderijenpluimveehouderij.De sectormestkalveren isindezeopzetalseenmengvormvan
rundveehouderijenintensieveveehouderijgedefinieerd.Uitempirischonderzoek isgeblekendatgewoonlijk opéénbedrijfniet
meerdandrievandezesectorenwordenaangetroffenendatper
sectorminstenseenderdedeelvandetotalebedrijfsactiviteit
gebundeld is.Debedrijvenwordennuingedeeldnaarzuiverebedrijven-meerdantweederdevandetotalebedrijfsactiviteitin
éénsector-engemengdebedrijven-elkdersectorenminderdan
tweederde.Theoretisch leidtdittoteenindelinginvierzuivereenvierentwintiggemengdetypen.Indepraktijk blijkt echter
datmaarviergemengde typenvoldoendevoorkomenomredelijkvertegenwoordigd tezijnindesteekproefwaarvandedichtheid tussen1en2%ligt.
Tweeëndertig basisstrata
Zowordendusachtbedrijfstypenonderscheiden.Elkvandie
acht typenwordtweeropgedeeld inviersbe-klassen,zodat intotaal32stratawordengevormd.Hetaantalsbe-klassenwordttot
vierbeperkt omdatheteffectvanelkeextraklassesnelminder
wordt,enomdathetdevoorkeurverdientommeerindelingscriteriameteenbeperktaantalklassen tehanteren,lieverdan
reedsopgenomencriteriainmeerklassentesplitsen.Denubereiktestratificatie in32klassenvoldoetzogoedmogelijkaan
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degesteldedoelen.Doordesubstratificatienaarsbe-klassen
wordt per typedestandaardfoutvandesteekproefultkomstenhet
meestdoelmatigverlaagd terwijldeindelingintypeneenredelijkegarantiegeeftvooreenhomogene reactiebinnendegevormde
strataopverstoringendoorweersomstandigheden,prijs-entechnischeontwikkelingen.
Voordeze32stratawordendooroptimaleallocatievanalle
steekproefbedrijventrekkingskansenberekend,zodanigdatde
standaardfout indevanhetaantalsbeafgeleide doelvariabele
geminimeerdwordt.
Binnende32stratawordtnuverdergestratificeerdnaaroppervlakte,leeftijdenregio,waarbijvooralletevormenstrata
hetzelfdesteekproefpercentagewordtgehanteerd.Datgebeurt
vooralmethetoogopdebijdebedrijfskeuzeoptredendenon-response:bijdevervangingvanbedrijvendieineerste instantie
nietindesteekproef terechtkomenkunnendeonderlingeverhouding tussenoppervlakteklassen,leeftijdsklassenengebiedenin
taktwordengehoudenhetgeenderepresentativiteit tengoede
komt.Het steekproefpercentagewordtbijdezeverderestratificatiegelijkgehoudenomdatdecorrelatie tussenstratificatie-en
doelvariabelennietvooralledoelvariabelendezelfdezalzijn
binnenallestrata.De stratificatievariabelenverklarenelkop
zicheenbepaald stukvandevariantievandeonderzoeksvariabelen.Daaromisookdemetstratificatienatestrevenreductie
vandevariantievandesteekproefultkomsten opportuun.Vanuitde
eerderuiteengezette theoretische overwegingenisindezesituatievariantiereductie slechts tebereikenmeteenevenredige
steekproef.
Tenslottemaaktverderestratificatiehetmogelijkdesteekproefaantevullenmetbedrijvenuitbepaalde,voorhetbeleid
interessante,regio'sofanderesubcategorieën dieandersonvoldoendevertegenwoordigd zoudenzijnomafzonderlijke conclusies
tekunnenrechtvaardigen.Dathoudtdanuiteraardweleenvariatievandesteekproefpercentagesbinnendebasisstratain.
Tussentijdse verschuivingen
Eentweetalproblemen,datvoortvloeituithetgebruikvan
gegevensuitdeMeitellingvoordesteekproeftrekking,moetnog
wordenaangeroerd.Indeeersteplaatsleverendegegevensuitde
Meitelling eenmomentopname op,waarvannietbijvoorbaatvast
staatdatzedegemiddeldesituatieoverhetgehele jaardekken.
Indetweedeplaatswordenvoorhetsamenstellenvandesteekproefvooreenbepaald jaarMeitellingsgegevensgebruiktvan
twee jaareerder:delaatstecijfersdiebeschikbaar zijnophet
momentwaaropdebedrijfskeuzeeenaanvangneemt.Dathoudthet
risicoinvantussentijdseverschuivingendienietindesteekproef zoudenwordenweerspiegeld.
Hetverschiltussendesituatieinmeiendegemiddeldesituatieoverhetgehelejaarzal,waarhethetbeslagopcultuur21

grondbetreft,nauwelijkstemerkenzijn.Indemaandmeizijnde
bouwplannengoeddeelsgerealiseerd,envoorzoverdatniethetgevaliszaldewerkelijke situatieweinigafwijkenvandeopde
bedrijvengeplande.Veranderingenkunnennogoptredendoorhtet
mislukkenviuJeoogstensoortgelijke calamiteiten,dieechter
overhetalgemeeneenincidenteelkarakterhebben.Mochthettoch
gaanomgrootschaliger gevolgenvanbijvoorbeeld slechteweersomstandigheden,danzorgthethiervoorgeïntroduceerdeprincipevan
lotsverbondenheid ervoordatdeeffectenvoorgroepenvanbedrijvenalsgeheelvergelijkbaarblijven.VoorwatbetreftdeveestapelkanheteenmaligekaraktervandeMeitellingeventueelwel
leidentotsystematischeverschillen tussentellingsgegevensen
gemiddeldesituatieoverhethele jaar.Indeintensieveveehouderijzijndedierenimmersvaakopeenbedrijf aanweziggedurendeeenkorteperiode-korterdanhetvolledigeboekjaarzodat tentijdevandeMeitelling destallenkortereoflangere
tijd leegstaan.Zoontstaatdemogelijkheid datdeindividuele
bedrijfstyperingopbasisvandesituatie inmeiandersisdan
diewelkegebaseerd zouzijnopdegemiddelde situatie.De
groependieopbasisvandeMeitelling zijngevormd,zullenhierdoorindepraktijkminderhomogeenzijndanzijineerste
instantie lijken.Ophogereaggregatieniveaus zalditeffect
echterweiniggevolgenhebben.
EffectachterstandMeitellingsgegevensverwaarloosbaar
Hetbezwaardatontstaat doordetijdspannedieverloopt
tussendeMeitelling enhetmomentwaaropdeuitkomstenvanhet
boekhoudnetbetrekkinghebben,blijktindepraktijkverwaarloosbaar.Dat isindeeersteplaatszo,omdat structuurveranderingen
- ontmenging,intensivering,veroudering,etcetera-zichslechts
langzaamvoltrekken.Voorzover zijbinnendeperiodevantwee
jaarwaaromhetgaat tochmeetbaarzijn,wordthuneffectnogafgezwakt doorhetfeitdatzeweldegelijkwordenweerspiegeld
doordebedrijvendiealinhetboekhoudnetwarenopgenomen.
Iederjaarwordtimmersmaareengedeeltevandebedrijvenvervangen.Erzaldusslechtseenminiemverschilkunnenoptreden
tussendenuverkregenstrataendestratadiezoudenontstaan
bijvervanging vandebedrijvenopbasisvandesituatieophet
momentwaaropdecijfersbetrekkinghebben.Omdatdeverschillen
tussendestratakleinzijn,zullenovergangenvanbedrijvenvan
hetenenaareenvolgend stratumbovendiennauwelijksinvloed
hebbenopdestruktuurvandestrata.Natuurlijk tredener,vooralbijbedrijfsovername,ookstrataovergangenopmeteenomvangrijk enabruptkarakter.Zulkeovergangenzoudenechtertochniet
inhetboekhoudnetgerepresenteerd kunnenworden.Alleenbedrijvendiealtweejaarbestaan,enwaarvoorbovendieneenadministratieperiodevanzesjaarhaalbaarlijkt,wordenimmersinhet
boekhoudnetopgenomen.
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Samenvoegingvansubstrata

Dehiervoorbeschrevenprocedure leidtineersteinstantie
tottweeëndertig strata.Wanneerdie,zoalsaangegeven,verder
wordenopgedeeldnaaroppervlakte,leeftijd enregio (resp5,3
en13klassen)danontstaantheoretisch6240strata.Inaanmerkinggenomendemaximalecapaciteitvanhetboekhoudnetvan1100
bedrijven-diebovendienopz*nminstpaarsgewijsdestratazullenmoetenvullen-ishetduidelijkdatdezestrataindepraktijknooitallemaalgehanteerd zullenworden.Dathoeftookniet.
Indeeersteplaatszaleenflinkaantalstratainwerkelijkheid
legeverzamelingenomvatten,bijvoorbeeld diemetbedrijvenvan
het typeintensieveveehouderijenmeteenzeergroteoppervlakte.Bovendienhebbendesubstrataslechtstotdoel,eenverdere
onderverdeling aantebrengeninde32basisstratavoorzoverdat
mogelijk ennuttigis.Ervindtduseenprocesvancomprimering
plaatswaarinalleniet-legestrataworden samengevoegdtot
stratawaaruit,gezienhetsteekproefpercentage,minimaaltwee
bedrijvengekozenkunnenworden.Datprocesgaatalsvolgt in z'n
werk:
1. Uitgegaanwordtvande32basisstrata
2. Wordtbinnenzo'nstratum,gezienhetsteekproefpercentage,
hetaantaltekiezenbedrijvenvierofmeer,danwordtbekekenofopdeling inhectareklassenmogelijk is.Vereistis
dandatelktevormensubstratumopeenvolgendehectareklassenmoetbevatten.
3. Vervolgenswordtdezelfdeprocedureherhaald,numetleeftijdsklassenals indelingscriterium.
4. Tenslottekomtderegioaandebeurt.Hiergeldtalsvoorwaardedatdetevormenregiostratageografisch gezieneen
geheelmoetenvormen.
Degekozenvolgordewaarindevariabelenoppervlakte,leeftijdenregioinditprocesaandebeurtkomen,isgebaseerdop
tweeuitgangspunten.Indeeersteplaatszaldevariantievande
schattingendoordestratificatiehetmeestdoordeinbrengvan
deoppervlaktebeïnvloedworden.De leeftijdzalvaakminder
invloedhebbenenderegionogminder.Tentweedezal-een
gevolgvanheteerste-deinvloedvandenon-responseendevervangingdaarvoorhetmeestgereduceerdkunnenwordenalseerst
geletwordtopoppervlakteendan,indienmogelijk,opleeftijd
enregio.
Driehonderd substrata
ViadebeschrevenprocedurezijnvanafdeMeitellingsgegevensvan1975 (bedoeldvoordesteekproefopzetvanhetboekjaar
1977/78)de6240theoretische stratagereduceerd toteenkleine
driehonderd.Vanzelfsprekendgeldenookbijditsubstratificatieprocesdebezwaren,dieeerderwerdenbehandeld toenhetomde
indelingnaarsbeenbedrijfstypeging:datvanhettijdsverschil
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tussenMeitelling enfeiteljkesituatie inhet jaarwaarvoorde
steekproefgetrokkenwordt,endatvandediversiteitdieschuil
kangaanachterogenschijnlijkhomogenestratametveelintensieve-veehouderijbedrijven.Ookhiergeldtechterdatdiebezwaren
niet zwaarkunnenwegen.Zeduidenslechtsopeengeringeconcessieaanhet-nietuitvoerbare-optimalesysteem.Daarnaastis
het steekproefpercentagevoordeverschillende substratagelijk,
waardoor inelkgevalschattingengemaaktkunnenwordenmeteen
zekerzohogebetrouwbaarheid alsdiewelkegebaseerd zoudenzijn
opeennietverdergestratificeerdesteekproef.
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7. De bedrijfskeuze

Voordeopzetvanhetboekhoudnet inbijvoorbeeld 1986/87
worden dusdeMeitellingsgegevensvan 1984gebruikt.Hetverkregenstratificatiesysteemmet ronddriehonderd stratawordt nugeconfronteerdmetdesteekproef van 1985/86,nadat daareerstde
bedrijvenuit zijngehaald diezesjaarinadministratie zijngeweest ofdieomandereredenenafvallen.Debedrijvendiezijn
gekozen in1981/82envolgende jarentot enmet 1985/86worden
dusnuopnieuw "ingeschaald" inhet nieuwestratificatiesysteem.
Omdat depopulatiestructuur vanjaaropjaargeengroteveranderingenondergaat brengt ditgeenbelangrijkeverschuivingenteweeg.Deze inpassingvanhet geschoonde boekhoudnet 1985/86 inde
opdeMeitelling 1984gebaseerde stratamoet gezienwordenals
eenpraktischeuitwerking vandetheoretischvereistepoststratificatievandesteekproef.Dat laatstehoudt indatdesteekproefwaarnemingen binnendestrataeerst opgrondvan'eenofmeer
extra stratificatievariabelenwordenheringedeeld insubstrata
voordat zeverdere statistische bewerkingen ondergaan.Letterlijk
opgevat zoudezeprocedure inhoudendat destratavoorhetboekhoudnet 1986/87iederafzonderlijk zoudenmoetenwordenopgedeeld
insubstratawaarindandiebedrijvenmoetenworden ondergebracht
die eenjaareerder (boekhoudnet 1985/86,Meitelling 1983)nogin
andere stratavielen.Eenzodanige procedure zouweliswaartheoretisch juist zijnmaar isindepraktijk onuitvoerbaar enbovendienonnodig:de300x300eruit voortvloeiende substratazouden
goeddeelsleegblijvenvanwegedegeringeverschuivingenvanjaar
op jaar,waaropeerderwerdgewezen.Praktischwordthetzelfde
bereikt door ieder jaaropnieuwalleaanwezigebedrijven inte
delennaardedangeoptimaliseerde stratificatiebasis,gevolgd
dooreenaanvullendebedrijfskeuze.
-

Gewensteaanvulling perstratum bekijken

Voordieaanvullendebedrijfskeuzewordt perstratumbekeken
ofde steekproef voldoende,onvoldoende ofteveelbedrijvenbevat
eninverband daarmeewelkedegewensteaanvulling is.Uiteraard
zalhetvakervoorkomen dathet aantalsteekproefbedrijvenineen
stratum tekleinisgewordendandathet tegroot blijkt.Immers,
ervallen jaarlijksbedrijven afdoornatuurlijkeafvloeiingen
doorde jaarlijksevernieuwing vandesteekproef.Inhetalgemeen
wordt denoodzaakvanaanpassingen (intweerichtingen)inde
hand gewerkt doordevolgende factoren:
Ookalisdepopulatiestructuur vanjaaropjaarvrijconstant,veranderendoet zijtochendatkaneenmeerofminderdanproportionele vulling vanstrata totgevolghebben.
Alsresultaat vaneenregionale aanvulling ineeneerdere
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steekproefkaneenbepaalderegionu oververtegenwoordigd
zijn.
Inhetboekhoudnetzelfkunnenbedrijvenzijn"versprongen"
vanéénstratumnaarhetandereineenmatedienietparallellooptaandieindepopulatie.
Deverdelingvandeafvallersoverdeverschillende strata
wijktsterkafvandieindepopulatie.
Wanneereenstratum teveelbedrijvenbevatmoethetaantal
worden teruggebracht.Voorrangwordtdaarbijgegevenaandiesituatieswaarinhetbedrijfadministratief teveelinzetvanmankrachtvereistofwaarinhetbedrijf sterkvankarakter isveranderd.
Wanneereenstratum teweinig steekproefbedrijvenbevatmoet
hetaangevuldworden.DaartoewordenmetbehulpvaneentoevalstrekkinguithetovereenkomstigestratumvandeMeitellingspopulatiezoveelbedrijvengetrokkenalsnodig isomophetgewenste
peiltekomen.Vandereedsaanwezigebedrijvenwordtdaarbijdus
aangenomendatdezeookop toevalsbasis inhetstratum terecht
zijngekomen.Dat isinfeitelijke zinjuistwantzezijnimmers
hetresultaatvaneerderetoevalstrekkingeninvroegerjaren.
Anderzijds ishunsamenstelling natuurlijk ondermeerdoorniettoevalligefactoren,indeloopdertijdveranderd.Voorzoverdit
afbreuk zoudoenaanhetvereiste toevalskarakter vandesteekproefwordtdatgoedgemaakt doordefijnmazigestratificatiedie
ervoorzorgtdatzehoedanookvoldoenaandevereistendie
geldenvoorhetbetreffende stratum.
Bijwervinglettenoppopulatiedefinitie
Debedrijvendiedoornon-responseuitdeineersteinstantiegetrokkengroepvallen,wordennietvervangenoptoevalsbasis.Zijwordengekozenenwel zo,datzezogoedmogelijk lijken
opdebedrijvendiezemoetenvervangen.Datis-vooralineen
ruimgedefinieerd stratum-nodigomtevoorkomendatdenon-responsetotsystematischeafwijkingen leidt.Daarbijwordtgeletop
allevijf stratificatievariabelen,indezelfdeprioriteitsvolgordealsdiewelkeaandeordewasbijhetvormenvande (sub-)
stratificatiebasis.
Bijdewervingwordterzoveelmogelijk zorgvoorgedragen
datdebedrijvennietalleenpassen indepopulatiedefinitieop
basisvandeMeitellingvan tweejaareerder,maarookindie
welkevoorhetdanlopendeboekjaarzougelden.Hetbewustebedrijfmoetdusaanhetbeginvanhetboekjaarnietmindersbe
hebbendandegeldende ondergrens enevenminmeer sbeindetuinbouwdan50%.Inhet jaarwaarvandeMeitelling gebruikt is,was
de sbe-ondergrens immersveelal lagerdaninhet jaarwaaropde
boekhouding betrekking zalhebben.Eengrootprobleemisditniet
omdatdemeestebedrijvenookindividueeldeempirischgevonden
structurele jaarlijksegroei inomvangmetdrietotvierprocent
bijhouden.Eenkleinaantalbedrijvenbenedendesbe-ondergrens
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zaltochinhetboekhoudnetterechtkomen,maardatkanpaslater
definitiefvastgesteldworden.Bijdewerving gaatheteromdit
aantalzolaagmogelijk tehoudenenwaarnodig totvervanging
overtegaan.
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8. De aggregatie van de steekproefuitkomsten

Omderesultatenvandesteekproef 1986/87teaggregeren
zijnaggregatleco'éfficlëntennodig:wegingsfactoren.Alsbasis
voordezewegingsfactorenwordtdegestratiflceerdepopulatievan
deMeitelling 1986gebruikt.Theoretischzouookhierpoststratificatiemoetenwordentoegepastzodatdebedrijvenzoudenzijn
ingedeeld zoalsdatbijdekeuzehetgevalwas.Omgelijksoortige
redenenalsbijdebedrijfskeuzewordtditnagelaten.
Voordeaggregatiewordendebedrijvenuithet boekhoudnet
1986/87geplaatst indestratadiedooroptimalestratificatiein
deMeitellingspopulatie 1986zijnaangebracht.Erwordtdusuitgegaanvandestruktuur-typeenaantalbedrijven,leeftijdsopbouw,omvang enaanwending vancultuurgrond,etc.-zoalsdie
aanhetbeginvanhetboekjaarwas.Vanzelfsprekendwordenopdie
manierveranderingendietijdenshetboekjaarzijnopgetreden
nietmeerindeaggregatiecoëfficiëntenweerspiegeld -endusook
nietindesteekproefuitkomsten.Dathetbeginennietheteind
vanhetboekjaaralsuitgangspuntwordtgenomen isookvanbelang
omtezorgendatdewegingsfactoren,voorzoverzijgerelateerd
zijnaandearealen,dewerkelijke oppervlaktes tijdenshetboekjaaralsbasishebbenennietdeoppervlaktesvanhetvolgende
boekjaar.Zowordtdebedrijfskeuzevoorhetboekjaar 1986/87dus
gebaseerdopdeMeitellingsgegevensvan1984,terwijldeaggregatiecoëfficiënten,dieuiteraard pasvanbelangwordenwanneerde
eigenlijkeresultatenmoetenwordenverwerkt,wordenontleendaan
destruktuurvandepopulatie inmei 1986.Dezehandelwijzegeeft
inveel,maarniet inalleopzichteneengarantievoorredelijk
zuivereuitkomstenvandedoelvariabelen.
Aggregatiefoutenkunnenvooraldaarvoorkomenwaarhetgaat
omvariabelendiesamenhangenmetdesituatiesvanzojuistbegonnenof-omgekeerd- tijdenshetboekjaarbeëindigdebedrijven.
De laatstecategoriewordtimmersuitdesteekproefgeschoond
voordat totaggregatiewordtovergegeaan,endeeerstekomtper
definitienietvooromdatinhetboekhoudnetalleenbedrijven
zijnopgenomendietweejaareerderalbestonden.Nieuwebedrijvenkunnendusnieteerderdantweejaarnahunoprichting inde
steekproef zijnvertegenwoordigd.Datdeaggregatiegebeurtop
basisvandeMeitellingsgegevens ennietopbasisvandegegevens
uitdeboekhouding,kanvoor Individuelebedrijvenverdertotonnauwkeurigheden leiden.Zokanbijvoorbeeld heteerdergenoemde
probleemzichvoordoenvandeintensieve-veehouderijbedrijvendie
hunstallententijdevandeMeitelling juist leeghebbenen
daardoor ineenverkeerdegroepterechtkomen.Zulkebedrijven
alsnog,opbasisvaneenanderemaatstaf dandiewelkevoorde
restgebruikt is,ineenanderegroepondertebrengenzoutot
belangrijkeaggregatiefoutenkunnenleiden.Daaromblijvenze
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vooraggregatiedoeleinden ingedeeld Indegroepwaarinzevolgens
deMeitelling thuishoren.Datneemtnietwegdatze,wanneerhet
gaatomderepresentatiedusomhetweergevenvandebedrijfsresultatenpergroep,kunnenworden "overgeheveld"naardegroep
waarinzeopbasisvandeboekhoudgegevens thuishoren.
Verschillendecoëfficiënten
Verschillen tussendewerkelijkesteekproef opbasisvande
Meitellingendedenkbeeldigesteekproefopzetdietengrondslag
ligtaandeaggregatiecoëfficiënten(opbasisvandemeestrecenteMeitelling)kunnenwordenveroorzaaktdoordat:
ineenbepaald stratumhetoptimaleaantalopbasisvanMeitelling 1986anders isdandatopbasisvan1984
debedrijfskeuze 1986/87nietvolledigisgeslaagd
desteekproef 1986/87is"verhoogd"met regionalegroepen
indeloopvan1986/87bedrijvenzijnafgevallen
eenaantal'bedrijvenvanboekhoudnet 1986/87omadministratieveredenennietisuittewerken
Voordeaggregatievanbedrijfseconomischeresultatenenvan
gegevensomtrentdefinanciëlepositiewordendaarnaastverschillendecoëfficiëntentoegepast.Definancierings-bedrijvenomvattennamelijk-dooreenhogerenon-response-slechtseendeelverzamelingvanhettotaleboekhoudnet.Dewegingsfactorenworden
dusvastgesteldnaarevenredigheidvanhetaandeelvanbeide
groepenbinneneenstratum.
Eencomplicatie bijdeaggregatievormthet feitdatsommige
strata (opbasisvan1986)leegblijven,vooralinhetfinancieringsnet.Hiermoetendusstratawordensamengevoegd -uiteraard
diestratadieuithetoogpuntvanderelevanteonderzoeksvariabelenzoveelmogelijk opelkaarlijken.
Eenanderecomplicatie treedtop,wanneerdegeaggregeerde
cijfersmoetenwordengebruiktvoorhetopstellenvantijdreeksen.Gaatheteralleenom,deontwikkeling inachterliggende
jarenineenbepaaldegroepbedrijventebeschrijven,danvolstaathet,devoorelkboekjaargeldendeaggragatieprocedure toe
tepassenendezoverkregencijfersnaastelkaartezetten.Is
hetdaarentegendebedoeling ommethetoogopvoorlopigecijfers
de trendmatigeontwikkelingen teschatten,danmoeteenandere
werkwijzewordengevolgd.Alsdevoorlopigecijfersberekendworden,zijnimmersnognietallebedrijvenuitgewerkt.Bovendien
vormendewèluitgewerktebedrijvenveelalgeenaselectesteekproef omdatbedrijvendieeerderinadministratiewarenmeestal
eerderzijnuitgewerktdanbedrijvendienieuwinadministratie
genomenzijn.Tenslottezijndewegingsfactorenopdatmomentnog
nietbekendomdatdeMeitelling dannognietindevereistevorm
beschikbaar is.Nuwordendusalleendiebedrijvenindeberekeningenbetrokkendiedegehelebeschouwdeperiodeinadministratiezijngeweest.Dezewordendaningewogenindevoorhetuitgangsjaargeldendeaggragatiebasis.Dedaaruit resulterende
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wegingsfactorenwordendanookbijhetaggregerenvoorvoorlopige
cijfersgebruikt.Hetverschildatkanoptredentussensteekproefuitkomstenopbasisvaninadministratie blijvendebedrijven
enalleinadministratie zijndebedrijven-zichtbaar indeaggregatenvanhetuitgangsjaar-wordtookalsschaalfactorgebruiktvoorcorrectievandevoorlopigecijfers.Implicietwordt
hierbijdeaannamegemaaktdatdepopulatiestructuur nietverandert.Omdatbijvoorlopigecijfersbijnaalleengemiddeldenper
bedrijfwordenberekend isditeen-weliswaarvaakonjuisteaannamediegeengrotefoutenzalveroorzaken,temeernietomdat
depresentatievanvoorlopigecijfersinhogematebedoeld isom
deontwikkeling vanhetindepopulatieblijvendebedrijfweerte
geven.
Poststratificatievoorgrotere betrouwbaarheid
Dehiervoorbeschrevenaggregatieproceduresleidentotstatistischredelijk zuivereaggregaten-gecumuleerde totaalcijfers
ofgemiddeldenperbedrijf.Diezuiverheidheeftechtereentheoretischkarakter:omdathetomsteekproefuitkomstengaat iser
altijd eenafwijkingmogelijkvandewerkelijke populatiewaarden.
Hoegrootdieafwijking is,wordtaangegevendoordestandaardfout,dieookweergeschatmoetworden.Ermoethierbijonderscheid gemaaktwordentussengroepenbedrijvenwaarvandeomvang
vandeachterliggendepopulatie bekend isengroepenbedrijven
waarvoordatnietgeldt.Heteerstekomtvoorwanneerhetgaatom
volledigestrata(waarvanimmersMeitellingsgegevensbekend
zijn),het tweedebijgroependiezijnsamengesteld uitsub-strata.Inheteerstegevalisdestandaardfoutvaneentotaalcijfer
eenschaalfactor-gelijkaandebewustepopulatieomvang-groter
dandievanhetgemiddelde.Inhettweedegevalisdestandaardfoutvanhet totaalcijfermeerdanevenrediggroterdandievan
hetgemiddelde.Datkomt doordatereenextraschattingsfoutzijn
Intrededoet:dievanhetaantalbedrijvenindepopulatie.Dat
laatsteaantalwordtberekend doorhetaantalineensubstratum
(doorsteekproeftoeval)aanwezigebedrijventevermenigvuldigen
metdevoorhetgehelestratumbekendewegingsfactor,maarheeft
eeneigenstandaardfout.Overigensgeldt inhetalgemeendatdoor
dezeextraschattingsfout desteekproefuitkomstenvoordedeelpopulatiesinsubstrataofcombinatiesvansubstrata eengrotere
standaardfouthebbendanuitkomstenophetzelfdeaggregatieniveau,maardiezijngedestilleerd uitvolledigestrata:vooral
alsdebetrokken substratarelatiefkleinzijn.
Omdebetrouwbaarheid vangeaggregeerde steekproefuitkomsten
invoorkomendegevallenteverhogenkanpoststratificatieuitkomstbieden.DebetrokkensteekproefbedrijvenwordendanmetbehulpvanbeschikbareMeitellingsgegevensopnieuwinstrataingedeeld,waarvoornuwèldeachterliggende populatiebekend is.Zodoendekunnennieuwewegingsfactorenwordenberekend dieniet
zijnbeheptmetdehiervoorgenoemdeextraschattingsfout.
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Eentweetalkanttekeningenzijnbijdezeprocedurenogte
plaatsen:
Strikteuitvoeringvanpoststratificatie leidtalsneltot
zeerveelstratametkleineaantallenbedrijvenentotlege
strataindesteekproef.Erzullendusstratamoetenworden
samengevoegd,liefststratawaarvoor indeoorspronkelijke
stratificatiehetsteekproefpercentagegelijk is.Datbetekentdatbijpoststratificatierekeninggehoudenmoetworden
metdeoorspronkelijke32strata.
Wanneerhetaannemelijk isdatdeteschattenvariabelen
(waarvoordusdestanddaardfoutmoetwordengereduceerd)
nietsamenhangenmetdeoorspronkelijkestratificatievariabelen,kanderelatiemetde32oorspronkelijkestratawordenlosgelaten.Poststratificatiekandangescheidenmetbehulpvannieuwe,aandeMeitelling ontleende,variabelen.
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9.Nawoord

Inhet voorgaandeisingegaanopopzet,beheerengebruik
vanhet boekhoudnet landbouwbedrijven. Dedaarmeeverbandhoudendemethodologische overwegingen zijngeplaatst tegendeachtergrondvandeuitkomst vanempirischonderzoek.Bijdegekozen
opzet speelt,zoalsaangegeven,dedoelstelling eenduidelijke
rol.Indeloopderjarenkunnen eertijdsempirisch vastgestelde
ofaangenomenrelatiesdieuitgangspunt vormdenbijdeopzet
veranderd zijn.Eveneenskunnendoelstellingenveranderenofde
prioriteiten indegehanteerde doelstellingenverschuiven.Daarom
isdanookdedestijdsgekozenopzet opditmoment onderwerpvan
discussieenwordt onderzocht inhoeverreveranderingvande
opzetnodig enmogelijk is.
Daarbijspeeltdebehoefteomdeopzetvanhet boekhoudnet
zogoedmogelijkaantelatensluitenbijhetgebruikdatdaarvan
ineeninternationaalkaderwordt gemaakt eennietonbelangrijke
rol.
Voordeafzonderlijkeboekhoudnettenvanlandbouw-entuinbouwbedrijvenwordt inprincipeeengelijkemethodologische opzet
nagestreefd.Doorverschillen indewijzewaaropdepopulatie
wordt bepaald eninhet gevolgde systeemvanstratificatieen
bedrijfskeuzezijnerechterindeloopderjarenafwijkingen
ontstaan.Indediscussieovermogelijkeveranderingenworden
dezeafwijkingeneveneensbetrokken.Ditneemt echternietweg
dat gestreefdwordt naareenopzetwaarbijmet eenoptimaalgebruikvanbeideboekhoudnetten degegevenskunnenwordengecombineerd ominzicht tekrijgenindebedrijfseconomischeenfinanciëlesltualtie indetotaleagrarische sectorenvandedaarin
werkendeondernemers.
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