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1. Inleiding

Sindsdeoprichting vanhetLEI in1940worden jaarlijks
cijfers gepubliceerd dieeenbeeldgevenvandegangvan zakenop
de landbouwbedrijven inNederland.Methet oog daaropwordt een
bedrijfseconomische boekhouding bijgehoudenvaneenkleindeel
van de inde landbouwtelling geregistreerde bedrijven.Vanafhet
middenvandejaren zestigwordendeze bedrijven gekozendoor
middel vaneensteekproef.Voordietijdwerd gebruikgemaakt van
keuze-commissies diebedrijven aanzochtenmethetverzoek omgedurende enkelejareneenboekhouding doorhetLEIte laten bijhouden.
Het LEIheeft alstaak,eenrepresentatief en betrouwbaar
beeld tegevenvandebedrijfseconomische situatie opde landbouwbedrijven envande financiële positievandeondernemersop
diebedrijven.Het geheelvanbedrijfsboekhoudingendiehetLEI
voordat doelbijhoudt,wordt hetLEI-boekhoudnetvan landbouwbedrijven genoemd.Naast dit landbouwboekhoudnet bestaat ereen
boekhoudnet vantuinbouwbedrijven, terwijlookvan bosbouw-en
visserijbedrijvenboekhoudingenworden bijgehouden.
DezeMededeling richtdeaandacht ophet eerstgenoemde boekhoudnet. Deontwikkelingensinds 1940worden beschreven, evenals
die indeperiodevlakdaarvoor.Debedoeling is,degebruikers
vandeuitkomstenvanhetLEI-boekhoudnet eenglobaal inzichtte
geven indetotstandkoming vandieuitkomsten.Wie ietsweet over
demanierwaaropgegevensverzameldworden, kanopeenmeerverantwoorde maniervandiegegevensgebruikmaken.
Lodder (1987)heeft eenbeschrijving gegevenvanhet landbouwboekhoudnet indeperiodevanaf 1975.Die beschrijving heeft
vooral betrekking opdestatistische achtergronden vandesteekproef dieaanhet boekhoudnet tengrondslag ligt.Dijk (1989)
geeft eenuitgebreide evaluatievanhetboekhoudnet indeperiode
1975-1987.Tegelijkertijd wordt naardeperiodedaarvoor ende
periode daarna gekeken.DezeMededeling neemt deheleperiode
vanaf 1923 inogenschouw enbeperkt zichtoteenbeschrijving in
hoofdlijnen. Zoweldeverzameling vangegevens alsdeberekening
(weging)enpresentatievanuitkomstenkomen aandeorde.

2. Debedrijfsuitkomstenstatistiek vanaf 1923 1)

2.1 Inleiding
Algeruime tijdvoordeoprichtingvanhetLEIin1940werdenjaarlijks statistiekenvanbedrijfsuitkomstenindelandbouw
gepubliceerd.Vanaf 1923publiceerdede Directie
van den Landbouw
enige tijdnaafloopvaneenboekjaarde "Bedrijfsuitkomsten
van
den Landbouw". Vialandbouwboekhoudbureaus werden duizenden fiscaleboekhoudingen verzameldenbewerkt.Hoeweldezevormvangegevensverzamelingooknunogbestaat-hetCBSontplooit activiteitenopditgebied-gaatdithoofdstukmetnameinopdeperiodevoor1940.

2.2 Boekhoudingenvanboekhoudbureaus
Debedrijfsuitkomstenindevooroorlogse periodewerdensamengesteld aandehandvanboekhoudingendieafkomstigwarenvan
landbouwboekhoudbureaus. "Debelangstelling
voor dezen eenvoudigen vorm van bedrij fscontrole neemt overal in den lande toe, al
moet hierbij wel worden opgemerkt, dat de groei van het aantal
aangeslotenen bij het ene boekhoudbureau aanzienlijk groter is
dan bij het andere", staattelezenindeinleidingvande
"Bedrijfsuitkomsten
van den Landbouw 1938/1939" (Directievanden
Landbouw, 1940).Decijfersoverditboekjaarverschenen injuli
1940. "In sommige landbouwgebieden is evenwel de
gecontroleerde
oppervlakte zo gestegen, dat men zich niet meer de vraag behoeft
te stellen of de hier vermelde uitkomsten wel als
representatief
voor de betreffende streek kunnen worden beschouwd. Dit is zonder
eenigen twijfel het geval indien de gecontroleerde
oppervlakte 8
pet. of meer van de totale oppervlakte bouw- en grasland van het
landbouwgebied
bedraagt", zegtdezelfde inleiding.Metdegroei
vanhetaantal deelnemende bedrijven groeidedushetvertrouwen
dateengoedeweergavevandebedrijfsuitkomstenwerdgegeven.
Voor boekjaar 1938werdendebedrijfsuitkomstenvanongeveer
8.000bedrijven verwerkt.In1930warendeuitkomstennoggebaseerdopminderdan4.000bedrijven.Ditaantal bleef overnaeen
voorselectie doordeboekhoudbureaus eneenzekereuitval tijdens
deverwerkingvanderesultaten.

1) Deinhoudvandehoofdstukken 2,3en4komt ingrote lijnen
overeenmetdeinhoudvandehoofdstukken 2en3uitDijk
(1989).

De berekeningswijzevanbedrijfsresultatenverschilde opeen
aantal punten tussendeboekhoudbureaus.Grotere uniformiteit
werd maarheelgeleidelijkaanbereikt.
"Er blijft
dan nog de vraag of de bedrijven, die in het onderzoek zijn opgenomen, als representatief
voor het
betreffende
gebied kunnen gelden (...) Het is zeer wel mogelijk dat in meer
achterlijke
gebieden de meer vooruitstrevende
landbouwers er voor
voelen zich aan te sluiten bij een boekhoudbureau. Zulke verschijnselen zijn in enkele gebieden wel aan te wijzen".
(DirectievandenLandbouw, 1937:8).

2.3 Deindelingvanbedrijven ingroepen
Debedrijfsuitkomstenwerdenvooreengroot aantal groepen
bedrijven berekend.Totboekjaar1936werdenvoornamelijk cijfers
voor66afzonderlijke landbouwgebieden -envoorvijfofzes
groepenvanlandbouwgebieden -gepresenteerd. Vanaf 1936werden
ooktabellen gegevendiepergroepvanlandbouwgebieden onderverdelingen gavennaaroppervlakte-klassenenbedrijfssoorten.Veel
tabellenvermeldden opbrengstenenuitgavenperhectare inplaats
vanopbrengstenenuitgaven inabsolutezin.Datwasookminof
meernoodzakelijk.Want hoewelervoordemeestegebiedeneen
vrij groot aantal bedrijven beschikbaarwasvoordeberekeningvan
bedrijfsuitkomsten,enopgronddaarvan geconcludeerd werddatde
"representativiteit"welredelijkwas(zieparagraaf 2.2),weken
dedeelnemende bedrijven tochenigszinsafvanalle bedrijvendie
gerepresenteerd moestenworden.Deverdelingvandebedrijven
overdegrootte-klassenwasnogal scheef. "In dit opzicht kan men

Tabel 2.1

Het aantal 'gecontroleerde''
bedrijven (>- 1 hectare)
in boekjaar 1938 en het aantal bedrijven waar het bedrij fshoofd als hoofdberoep "landbouwer" opgaf in de
telling van 1930, ingedeeld naar
bedrijfsoppervlakte

Opperv lakte
klasse (ha)

151020>=

5
10
20
50
50

Alle bedrijven

Gecontroleerde
bedrijven in1938

Bedrijven met "landbouwers" in 1930

aantal

aantal

276
950
2.530
2.574
398
6.728

X
4,1
14,1
37,6
38,3
5,9
100,0

Bron:DirectievandenLandbouw,1940.

%

58.295
50.832
39.814
23.572
2.512
175.025

33,3
29,0
22,7
13,5
1,5
100,0

nog niet van een juiste representatie
spreken" (Directievanden
Landbouw, 1940:30).Tabel2.1geeft inzichtindeverdelingvan
debedrijvenoverdegrootte-klassen.Uitdeze tabel blijktdat
dekleinere bedrijvensterkonvertegenwoordigd waren.Ookde
Veenkoloniale bedrijvenwarensterkondervertegenwoordigd inde
vooroorlogsejaren (DirectievandenLandbouw, 1940:30).
Metdetoenamevanhetaantalbedrijvendateenboekhouding
leverdevoordebedrijfsuitkomstenstatistiek,daaldedegemiddeldeoppervlakteperdeelnemend bedrijf.In1930bedroegdezebijna
27hectare.Indeloopvandedertigerjarenkwamditcijfer
steedsdichterbij20hectareteliggen.
Bijdeindelingvanbedrijveningroepenindejaarlijkse
statistiekenwerdenvijf "bedrijfssoorten"onderscheiden:zuiver
akkerbouw (>90Sbouwland),overwegend akkerbouw (70-90Ïbouwland),gemengd bedrijf (30-70X bouwland),overwegend veeteelt
(70-90%grasland)enzuiverveeteelt(>90Sgrasland).
Vanaf boekjaar 1937werdookinzichtgegevenindevariatie
inbedrijfsuitkomstenindelandbouw (DirectievandenLandbouw,
1939:82).Erwerdvastgestelddatdievariatievrijgrootwas.
Methetoogopdebedrijvendieveronderhetgemiddelde zaten
werd gestelddathetduidelijkwasdathiervoordevoorlichting
nogeendankbaretaakwasweggelegd.
Vanaf boekjaar1936werdopruimhonderd zogenaamde"typebedrijven"begonnenmethetbijhoudenvaneenuitvoerigeboekhouding.Dezebedrijven lagenverspreid overhetgehele landenze
moesten bijdragenaandesystematischevergrotingvanhet bedrijfseconomisch inzicht (DirectievandenLandbouw, 1937:5-6).
Het zijndevoorlopersvandelatereLEI-bedrijven(ziehoofdstuk
3). Opdezebedrijvenwerdendekostenuitgesplitst naardeProduktenwaarvoorzedirectofindirectwerdenaangewend.Daardoor
werd kostprijsberekeningperproduktmogelijk.Indejarenvlak
voordeoorlog zijnenkeletientallen boekhoudingenvan"type-bedrijven"uitgewerkt (Horring, 1940).

2.4 Desituatie indeveertigerjaren
Inhetvoorlopigverslag overboekjaar1942wordtgeconstateerd: "Het is inderdaad een feit, dat de bedrij fsuitkomsten
zoals deze worden besproken in 'DeEconomisiche Toestand van den
Landbouw' (...)
in verschillende
gevallen eenigszins als mosterd
na den maaltijd komen, terwijl in de laatste jaren tengevolge van
den oorlogstoestand
ook in het verschijnen van deze
publicatie
een niet onaanzienlijke vertraging is ontstaan. Een op de lippen
van alle aandachtige lezers liggende vraag is: "Zouhet dan geen
aanbeveling verdienen de verwerking van de cijfers zo te bespoedigen, dat op het tijdstip
der publikatie van de verkregen
cijfers deze laatsten nog voldoende recent zijn?" (Directievanden
Landbouw, 1944:3).
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Verwijzend naarde "goede medewerking der
landbouwboekhoudbureaux" wordt geconstateerd dathet "eerder publiceeren
der
verkregen bedrijfsresultaten
alleen mogelijk zal zijn,
wanneer
gewerkt kan worden onder optimale omstandigheden,
iets wat zelden
voorkomt. Bij de samenstelling
der prognose van de bedrij
fsuitkomsten 194-2-1943 is dan ook een geheel ander systeem
gevolgd.
Voor een betrekkelijk
gering aantal bedrijven
zijn de
gemiddelde
bedrijfsuitkomsten
berekend per ha over de boekjaren 1941-1942 en
1942-1943. Omhet gevaar van onjuistheden
door het geringe
aantal
betrokken bedrijven
te omzeilen,
is steeds uitgegaan van
dezelfde
bedrijven".
InhetVoorbericht vandezepublikatiewordtwel
gewaarschuwd omuitdecijfersniet tesnelconclusies tetrekken
overdegang vanzakenophetNederlandse landbouwbedrijf inhet
algemeen, zekernietwaarhetgaat omabsolutegrootheden.Metde
gegevensvan925bedrijvenwerdencijfersgegevenvoor43groepen
bedrijven.
Nadeoorlogwordt depublikatie vanbedrijfsuitkomsten
voortgezet,maar zijnerwel enigeorganisatorische veranderingen
doorgevoerd. Inhet "Verslag over de landbouw in Nederland" van
hetMinisterie vanLandbouwdat in1951verschijnt enwaarineen
toelichting wordt gegevenopde "Bedrijfsuitkomsten
over de jaren
1946, 1947 en 1948", wordt gezegd datdeverwerking vangegevens
voordebedrijfsuitkomstenstatistiekna 1941 isgestaakt enin
1946weer isvoortgezet.Deverzameling, bewerking enpublikatie
vandegegevensvande landbouwboekhoudbureaus wordt danaanhet
inmiddels opgerichte LEIovergedragen.Onderde titel
"Statistiek
van de bedrij fsuitkomsten
in de landbouw" publiceerdehetLEI
vanaf boekjaar 1946jaarlijksdecijfers,terwijl hetMinisterie
inhaar -eveneensjaarlijkse -verslag eenbeschouwing overdie
cijfersgaf.
Vanaf 1946 iserookeenwijziging indemanierwaaropde
bedrijfsuitkomstenwordenbepaald. "De verdeling
der in de statistiek
verwerkte
bedrijven
over de landbouwgebieden
en
grootteklassen wordt thans niet meer bij toeval bepaald door de bij de
boekhoudbureaux aangesloten
aantallen
bedrijven,
maar van te
voren vastgesteld,
teneinde een zo goed mogelijke
evenredige
vertegenwoordiging
van de werkelijke
aantallen
bedrijven
tegenover
het geheel te verkrijgen.
Voor 1946 en 1947 is daartoe een schema
van 3.000 bedrijven
opgesteld;
voor 1948 en volgende jaren is dit
aantal tot 5.000 uitgebreid.
Ook bij deze opzet zijn de zeer
kleine bedrijven
nog onvoldoende vertegenwoordigd,
daar deze

slechts

zelden bij een boekhoudbureau zijn aangesloten" (Ministe-

rievanLandbouw, 1951:4;LEI, 1951:5-10).Verderwerd eennieuwe
indeling inlandbouwgebieden, grootte-klassen enbedrijfstypen
geïntroduceerd enwerdendegrootheden "gezinsinkomen"en "netto
overschot" centraal gesteld indepresentatie.Ookwerd vande
gelegenheid gebruikgemaakt omeenaantalandere boekhoudkundige
aanpassingen doordevoeren.Devergelijkbaarheid vanvoor-en

naoorlogsegegevenswerd daardoormoeilijk.Koppejan (1949)heeft
eenpoging gedaanomtelatenzienhoedegegevensopelkaaraansluiten.
Bijdesamenstellingvangroepen bedrijvenwerd uitgegaan
vaneenminimumvanvijftien bedrijvenperbedrijfsgroep(een
grootteklasse ineenlandbouwgebied)omenigszins betrouwbare
cijferspergroeptekrijgen.
Eenvergelijkingvandecijfersvandeboekhoudingenmetdie
vandelandbouwinventarisatie van1947leerdedatdegemiddelde
bedrijfsgrootte40-90%bovenhetgemiddelde lag.Dekleinerebedrijven blekennogsterkondervertegenwoordigd tezijn.Demeeste
bedrijfsuitkomstenwerdendaaromnogsteedsinguldensperhectaregegeven.Dezewijzevanpresenterenhadechterooktemaken
metdetijdrovendheidvanhetberekenenvanindividuele bedrijfsgegevensdievervolgensweergemiddeld moestenwordenpergroep.

2.5 Tweebedrijfsuitkomsten-statistieken
Alvrij snelna1946stoptehetLEIweermethetpubliceren
vande "Statistiek
van de bedrijfsuitkomsten
in de landbouw". In
1951verscheendelaatste statistiek,diebetrekkinghadophet
boekjaar 1949.Inhet "Woord vooraf" staattelezendatmetingangvanboekjaar 1950depublikatievandebedrijfsuitkomstenstatistiekuitgegevensvandeboekhoudbureaus zouworden stopgezet.DeoorzaakdaarvanwasdathetLEIjaarlijkstweeoverzichtenvanbedrijfsuitkomstenpubliceerde.Hetenewasdehierboven
besproken statistiek,hetanderewaseeneigen statistiekwaarin
gemiddelde uitkomstenvaneenaantalgroepen bedrijvenwerdengepubliceerd, gebaseerdopboekhoudingenmeteenzuiver economische
grondslag.HetLEIhaddaarvoor zelfbedrijven inadministratie
(ziehoofdstuk 3). Debedoelingwasdatdeboekhoudingenuitbeidebronnen, inelkgevalophetpuntvandeaardvandegegevens,
vergelijkbaar zouden zijn.Alsnelbleekdaterverschillenbestonden indewijzewaaropdeuitkomsten berekend werden,onder
anderetenaanzienvandepostenonderhoud, afschrijvingen,overigekostenenvoorraadwaardering. "Bij gehouden overleg
bleek
verder, dat deze verschillen
in principe wel zouden kunnen worden
opgelost. Dit kon echter, in verband met de omvangrijke benodigde
informatie per bedrijf, slechts met zo hoge extra kosten
geschieden, dat een bedrij fsuitkomstenstatistiek
van enigszins
behoorlijke omvang niet meer bereikbaar zou zijn.
Er bleef dus slechts de keuze over tussen handhaven van de
huidige, als weergave der bedrijfsuitkomsten
in de landbouw, niet
bevredigende statistiek
en het beëindigen daarvan. Het handhaven
van twee naast elkaar lopende reeksen van bedrij fsuitkomsten welke in beginsel vergelijkbaar
moeten zijn maar dit in feite
niet zijn - opgesteld door hetzelfde Instituut werd ongewenst geacht" (LEI, 1951).HetBestuurvanhetLEIbesloot daaromte
stoppenmetdesamenstelling enpublikatievandebedrijfsuitkom-
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stenstatistiek. "In overweging is evenwel, in hoeverre door een
andere instantie
de verwerking en publikatie
van de ongewijzigde - gegevens der landbouwboekhoudingen
kan worden
voortgezet.
Een dergelijke
statistiek
zou dan uitkomsten,
naar fiscaal
doel
berekend, weergeven" (LEI, 1951).
Het CBSheeftvanaf 1950deze statistiekvoortgezet enpubliceert nog steedsbedrijfsuitkomsten (de exploitatierekeningen
opfiscale basis)opbasisvanboekhoudingen van landbouwboekhoudbureaus (Bedrijfsuitkomsten, 1988:174).

11

3. Gegevensverzameling door het LEItot 1966

3.1 Inleiding

"Gedurende de boekjaren 1947-1962 werd door het LEI jaarlijks een overzicht van bedrij fsuitkomsten gepubliceerd op basis
van door het LEI bijgehouden boekhoudingen. Deze reeks werd gestaakt toen door het Centraal Bureau voor de Statistiek
in plaats
van een bedrij fsuitkomstenstatistiek
op basis van fiscale
boekhoudingen, werd begonnen met een jaarlijks
bedrij
fsuitkomstenstatistiek op basis van bedrijfseconomische boekhoudingen van zowel
landbouwboekhoudbureaus als het LEI"(Bedrijfsuikomsten,1970).
Het CBSverzorgde dezestatistiekvan 1963tot enmet 1966.DaarnanamhetLEIweerdejaarlijkse publikatie vanbedrijfsuitkomstenterhandmet behulpvande informatievande bedrijvendie
het instituut ineigenadministratie had.

3.2 LEI-bedrijven

Hetdoelvande "Statistiek

van de bedrij fsuitkomsten

in de

landbouw" - waaroverhetvorigehoofdstukging -washetgevenvan
eenoverzicht vandeNederlands landbouw inalzijnverscheidenheid (LEI, 1951:7).Daaromwerd eenuitgebreide indeling vanbedrijven naar landbouwgebieden, grootte-klassen enbedrijfstypen
gepresenteerd.
Het doelvanhetbijhoudenvanboekhoudingen doorhetLEI
zelfwasvaneenandere aard.Daarbij stondhetverkrijgenvan
basismateriaal voorbedrijfseconomischestudie (kostprijsberekening enbedrijfsanalyse)envoorlichting voorop (LEI,1954:10;
Koppejan, 1949:12).DaaromwasdebedrijfskeuzevoordeLEI-bedrijven gericht ophet redelijkgoedgeleide bedrijf (Ministerie

vanLandbouw,1951:7-8). "Bij de landbouwboekhoudbureaux zijn de
bedrijven hoofdzakelijk aangesloten ter verlichting
van de administratieve
taak voor belastingdoeleinden.
De deelnemers aan de
bedrij fsboekhouding van het LEI getroosten zich evenwel veel extra moeite uit belangstelling
voor de bedrij fsstudie. Het is mogelijk, dat daardoor de deelnemers aan de LEI-boekhouding gemiddeld betere bedrijven en dus ook betere uitkomsten hebben, dan de
bedrijven, die bij de boekhoudbureaux zijn aangesloten. Ten slotte zijn de bedrijven van de LEI-boekhouding doorgaans groter en
is de verdeling binnen de landbouwgebieden minder
representatief
dan die van de bedrijven die in de statistiek
der bedrij fsuitkomsten zijn opgenomen" (LEI,1949:13).
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3.3 Publikatievanuitkomsten
De startvanhetLEI-boekhoudnet in1941kwamniet opeen
gelukkig moment.Vanderuim500bedrijvendie in 1941 inadministratiewerdengenomenwasdoordeoorlogsomstandigheden nogmaar
een fraktie over in1945.Deuitwerking vande boekhoudingen liep
grote achterstand op.Wat erwelwasaandocumentatie gingbij
eenbombardement in1945verloren (LEI, 1950).Met de inmiddels
opgedane ervaringenwerd in1946eennieuwe start gemaaktmetde
documentatie. In 1948werdenalmeerdanduizend boekhoudingen
bijgehouden entweejaarlaterwarendaterruim 1.700.
Voordeeerste naoorlogsejarenvanhetLEI-boekhoudnet werdeneerst overzichtenperbedrijfstypegepubliceerd, waarnaeen
samenvattend verslag overallegroepengezamenlijkwerdopgesteld.Met ingangvanboekjaar 1952werdvrij snelnaafloopvan
eenboekjaarhet "Statistisch
overzicht
van de gemiddelde
uitkomsten van landbouwbedrijven"
gepubliceerd,waarbij de toelichtende
tekst tot eenminimum beperkt bleef.Hetoverzicht over 1952kon
inapril 1954gepresenteerd worden (LEI, 1954). "Het
cijfermateriaal in de tabellen
is geheel afkomstig uit de door ons in samenwerking met de Rijkslandbouwconsulenten
bijgehouden
boekhoudingen" (LEI, 1954:7).Erwerd opgewezendat de gepubliceerde
gemiddelde cijfersniet inalleopzichten representatief geacht
kondenwordenvoorhetgemiddeldevanalle bedrijven indebetrokken gebieden.Datgoldvooralvoordeabsolute hoogtevande
cijfers en inveelminderematevoorontwikkelingen incijfers.
Voor ongeveerveertig groepenbedrijven - ingedeeld naar
regio enbedrijfstype -werdencijfersoverkosten enopbrengsten
perhectare cultuurgrond weergegevenvoorhet betreffende boekjaar endedriedaaraanvoorafgaande boekjaren.Pergroep bedrijvenwerden diebedrijven buitenbeschouwing gelaten,waarvande
bedrijfsvoering teveelvanhetnormale ineenbepaald gebied afweek.Maar "ondanks het buiten beschouwing laten van sterk
afwijzende bedrijven
moet gezegd worden dat de cijfers
niet
geheel

representatief

zijn voor een gebied" (LEI,1954:9-10).Uitonder-

zoek (LEI,1952a, 1952b)wasgeblekendatdeLEI-bedrijvenopenkele punten afwekenvandepopulatie die zemoesten beschrijven.
Niet duidelijkwaswelke invloeddithad opdebedrijfsuitkomsten.Vooreengroepbedrijvenwerdenalleenuitkomsten gegeven
indiendaarvoormeerdanvijftien boekhoudingen beschikbaar
waren.
Inhet "Woord vooraf" vanhet "Statistisch
overzicht
1960/'61 van de uitkomsten van landbouwbedrijven"
- dat in
december 1961 (!) verscheen -blijkt datdedoelstelling vanhet
boekhoudnet dangeformuleerd wordt alshetverschaffenvangegevensvoordeLEI-rapportentenbehoevevanhet landbouwbeleid.
Voor52groepenbedrijvenwerdencijfersgepresenteerd met behulp
an 1.430 boekhoudnetbedrijven.Erwerdennaast dekostenenopbrengsten perhectare ofperkoeookmeerabsolute cijfersper
bedrijf gegeven.
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3.4 De keuze-procedure
Debedrijven diehetLEI inadministratie namwerdenaangewezendoor regionale keuze-commissies,waarin vertegenwoordigers
vanhetLandbouwschap, deRijkslandbouwvoorlichting enhetLEI
zitting hadden.Elkvandezedriepartijenmoest instemmenmetde
opnamevaneen bepaald bedrijf inhet boekhoudnet (Snoek, 1963).
Voor iedere groepbedrijvenwerden eenaantal "representatieve"
of "typische"bedrijven gekozen.Extreemgoede ofextreem slechte
bedrijvenwerdennietuitgekozen.Alleen bedrijvendiequaproduktieomstandigheden enbedrijfsvoering "typisch"("normaal")
werdengeachtvooreenbepaalde regio,werdengekozen.Bovendien
werd geprobeerd ombedrijven tekiezendiegeleidwerdendoor
"vakbekwame"boeren (LEI, 1961:5). Bedrijvenwerdenvooreen
periodevanvijfjaar inadministratie genomen.
Hoewel devrij subjectievemaniervankiezen indevijftiger
enzestigerjareneenaantalnadelenmet zichmeebracht -waarop
inhetvolgende hoofdstuk zalworden ingegaan-waren erook
voordelenaanverbonden. "Bij de bedrijf'skeuze,
die steunt op
lokale kennis van de leden van de keuze-commissies
zijn
misschien
de mogelijkheden
om vertekening
als gevolg van het optreden van
weigeraars
te voorkomen, groter.
Bovendien wordt door het
inschakelen van keuze-commissies
de bereidheid
tot deelneming
veelal
bevorderd" (Snoek, 1963:8).
"Vandaar dan ook dat in het verleden - toen het aantal
weigeraars te groot werd geacht om een steekproef
te doen slagen de LEI-procedure
wel als de enig bruikbare methode moest worden
beschouwd. Nu echter het LEI in de loop der jaren meer
bekendheid
heeft gekregen en althans is sommige gebieden daardoor de kans op
een groot percentage
"weigeraars" aanmerkelijk
is
verminderd
(•••) zou in verschillende
gebieden ook de steekproefmethode
in
aanmerking kunnen komen" (Snoek, 1963:9).
Het doelvanhetverzamelen enbestuderen vandebedrijfsgegevensvan landbouwbedrijven wasvolgens Snoektweeledig. Inde
eersteplaatswerdendedeelnemende bedrijven instaat gesteld om
doormiddel vanbedrijfsvergelijking zicheenbeeld tevormen
overhun relatieve positie indedesbetreffendegroep bedrijven
omopdiemanierverbeteringen indebedrijfsvoering tekunnen
aanbrengen. Indetweedeplaatskondensommige uitkomsten -onder
anderede berekende kostprijzen -doordeoverheid endegeorganiseerde landbouw,gebruikt worden alsbasis bijdeonderhandelingen overhet inde landbouw tevoeren (prijs-)beleid (Snoek,
1963:5).
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4. De LEI-steekproef vanaf 1966

4.1 Inleiding
Voorhetboekjaar 1961werd naasthetgangbare boekhoudnet
eensteekproef getrokkenvooreengroepweidebedrijven inderegioSneek.Daardoorkonwordennagegaanofertussendegroepdie
gekozenwasdooreenkeuze-commissie eneengroepsteekproefbedrijven,verschillen bestondentenaanzienvanhetgemiddeldevan
endespreiding indewaardevaneenaantalgrootheden.Geconcludeerdwerddaternauwelijksverschillen ingemiddelden aanwezig
waren,maardatdespreiding indeuitkomstenopdesteekproefbedrijvenduidelijkgroterwasdandieopdeLEI-boekhoudnetbedrijven (Snoek, 1963).Deuitsluitingvanextreemgoedeenextreem
slechte bedrijven doordekeuze-commissies lagdaaraanten
grondslag.
Debehoefteaaneenrepresentatief beeldvandegeheleNederlandse landbouw-enniet alleenvanbepaalde "typische"groependaarbinnen-leidde in1966totdeovergang opeenkeuzevan
bedrijvenviaeensteekproef.

4.2 Doelstellingen
Het LEI-boekhoudnet beoogdevanaf 1966 "een inzicht

te

in de ontwikkeling van de rentabiliteit
van de Nederlandse
bouw zowel ten behoeve van de overheid en het bedrijfsleven

geven

landals

van de EEG-Commissie in Brussel" (Bedrijfsuitkomsten, 1972).In
het kadervandeEEGwerd afgesprokendatNederland jaarlijksminimaal 750bedrijfseconomischeboekhoudingenzouleveren.Depopulatiehadbetrekking oplandbouwbedrijvendieminstensvijf
hectare grootwarenenwaarvanhethoofdberoepvandeondernemer
landbouwerwas.DeEEGonderscheide binnendepopulatieeenaantalgroepen bedrijvenopbasisvanbedrijfstypeen-oppervlakte.
Nederland diendevoorallegroepenwaarin landelijkmeerdan
2.000 bedrijven voorkwamen,minimaal 25boekhoudingenpergroep
aanBrusselteleveren.
TotaalcijfersvoordegeheleNederlandse landbouwopbasis
van representatievanalledelenvandepopulatie inhetboekhoudnet,kwamenopdevoorgrond testaan.Eengestratificeerde
steekproefmetverschillende trekkingspercentagespergroep
(stratum)moestervoorzorgendatallebedrijvenvertegenwoordigdwerden inhetboekhoudnet endatderolvanhettoeval inde
totaaluitkomsten zoveelmogelijkwerd teruggedrongen.DeoverheidenhetbedrijfsleveninNederland bleven echtergrotewaarde
hechtenaanbedrijfsuitkomstenvoorbepaalde bedrijfstypen,
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grootte-klassen, regio'sendergelijke.Daaromwerd alsaanvulling opdebedrijvendie inhetkadervanhetEEG-informatienet
werden geadministreerd, extrabedrijven gekozen indiegroepen
waar anderseentekleinaantal steekproefbedrijvenzouresulterenvoor eenverantwoorde presentatie vancijfersoverdiegroep.
Geprobeerd werd omvoorgroepen bedrijvendienationaal gezien
van belangwaren,minstensveertig steekproefbedrijven inadministratietehebben.Met eendergelijkaantalkonvoorkomenworden
dat het toevaleentegrote rol zouspelen inde steekproefuitkomsten.
4.3 De steekproeven indeboekjaren 1968-1974
In 1966werd begonnenmet hetkiezenvanbedrijven opbasis
van eensteekproef.Evenals inhetverledenwerd jaarlijkseen
deelvandebedrijven inhetboekhoudnet vervangendoorandere.
Bedrijven diegekozenwarenvolgensdeoudeprocedure verdwenen
na 1966geleidelijkuit het boekhoudnet. In1971wasdeovergang
naarde steekproefprocedure voltooid.
Erwerd eengestratificeerdesteekproef opgezetwaarbijde
populatiewerd ingedeeld inachtgroepenofstrata.De akkerbouwbedrijven endeveehouderijbedrijvenwerdenelk inviergrootteklassen ingedeeld (zietabel4.1).Het steekproefpercentage in
eenbepaald stratumwasafhankelijkvanhet bedrijfstype envan
deoppervlakteklasse, omzotekomen totmeerbetrouwbare gemiddelde bedrijfsuitkomsten.Omdat despreiding inbedrijfsuitkomstenopakkerbouwbedrijven groterwasdandieopveehouderijbedrijven,washetsteekproefpercentage inakkerbouwstrata 1,5maal
zogroot alsdat inveehouderijstrata,uitgaande vandezelfdeoppervlakteklasse.Daarnaast werd het steekproefpercentage groter
genomen naarmatedebedrijfsoppervlaktegroterwas.Alsreden
hiervoorwerd gegevendatdespreiding inuitkomsten binneneen
bepaald bedrijfstypetoeneemtmetdebedrijfsgrootte.Degehanteerde steekproefpercentages zijnvermeld intabel 4.1,dieis
overgenomenuitBedrijfsuitkomsten (1970).Deongelijke trekkingspercentages impliceerden weldatbijdeweergave vandegemiddelde bedrijfsuitkomstengewerktmoestwordenmetwegingsfactoren.

Tabel 4.1 De gehanteerde steekproefpercentages
bij de keuze voor
het boekhoudnet naar bedrij fstype en
grootte-klasse
EEGbedrijfstype

Grootte-klasse
5-10 ha

Akkerbouw
Veehouderij
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0,84
0,56

10-20ha
0,92
0,62

20-50ha
1,68
1,12

50ha
2,52
1,68

Inboekjaar 1971werdende In1966vastgestelde steekproefpercentages perstratum ietsaangepast, omaandevereiste 750
steekproefbedrijven voorhetEEG-informâtienet tekomen.
Met ingangvanboekjaar 1972werdendebedrijvenmet eenomvangvan 10-40sbenietmeer inhet boekhoudnet opgenomen -ook
niet indien zemeerdan5hectaregrootwaren.Daardoorwerdhet
aantal bedrijven indepopulatiemet ruim8.000verminderd.

4.4 Fublikatievansteekproefuitkomsten
Vanaf boekjaar 1968verscheenjaarlijksdeLEI-publikatie
"Bedrijfsuitkomsten
in de Landbouw" (BUL). Daarinwerd eengrote
hoeveelheid bedrijfseconomische informatie voor ruimtwintig
groepen bedrijven samengebracht.Naast een indeling naarbedrijfstypeenregiowerd bijdepublikatie vangroepscijferseen
indeling gemaakt naargrotereenkleinere bedrijven.Erwerdnaar
gestreefd omperBUL-groepminimaalveertig uitgewerkte boekhoudingen tehebben,omzotekomentot redelijk betrouwbare cijfers.
Debedrijfstypering indeBULweekafvande inNederland
gebruikelijkeVAT-typering enookvandeEEG-typering diebijde
stratificatiewerd gebruikt.Erwerd eenonderscheid gemaakt in
akkerbouw- enweidebedrijven (meerdan80%vanhet aantal sbein
akkerbouw, respectievelijk rundveehouderij)met daarnaast drie
groepen gemengde bedrijvenwaarinhet accent lagoprespectievelijkakkerbouw, rundveehouderij en intensieve veehouderij.Gemiddeld kwamenerperboekjaar ongeveer 1.000uitgewerkte boekhoudingenuit het boekhoudnet beschikbaar.
Naast deBULverscheenjaarlijks deFIP ("De financiële
positie
van de landbouw"). Decijfers indezepublikatiewarengebaseerd opdat deelvandesteekproefbedrijvendat een zogenaamde
financieringsboekhouding konenwilde bijhouden.DeFIP sloot qua
populatie engroepsindeling nauwaanbijdeBUL.

4.5 Ervaringen periode 1966-1974
Vanaf het beginhaddesteekproef temakenmet eenhogenonrespons.Ongeveerdehelftvandebedrijvenwasniet instaat
tot,niet geschikt voorofniet bereid totdeelname.Vande resterende bedrijvendie inadministratie werdengenomen,viel tijdenseen boekjaarnog eendeel af.Met hetoog opdezeuitval
tijdenshet boekjaarwerd deregelgehanteerd dat aanhet begin
van eenboekjaar 20%meeraanbedrijven inadministratie werdgenomendanuiteindelijknodigwasvoorhetpublicerenvanbedrijfsuitkomsten.
Voorwat betreft het aantaljarenvandeelnamewerdgestreefd naareenevenwichtige opbouwvanhet deelnemersbestand.
Eenjaarlijksevervanging vanongeveereenkwart vande bedrijven
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eneenmaximale deelnamevanongeveerzesjaar zorgdendaarvoor.
Van elkehonderd nieuwgekozen bedrijvenwarenernaeenjaarnog
gemiddeld 77over.Natweejaarwasdataantalteruggelopentot
68,nadriejaartot61,navierjaartot55,navijfjaartot49
ennazesjaartot44bedrijven.
IndeBULwerdgeconstateerd: "In hoeverre de matige response, die overigens praktisch onontkoombaar lijkt,
de
representativiteit
verstoort,
is onzeker" (Bedrijfsuitkomsten, 1970).Erwerd
opgewezendatdeleeftijdsopbouw inhetboekhoudnet ietsafweek
vandieindepopulatie;oudereondernemerswaren ondervertegenwoordigd.Tenaanzienvandebedrijfsoppervlakte,hetbedrijfstypeenderegionale liggingwerdderepresentativiteit zogoedmogelijkgehandhaafd doorbijhetnietkunnenofnietwillendeelnemenvaneenbedrijfshoofdeenvervangend bedrijftekiezendat
zoveelmogelijk leekophetbedrijfdatvervangenwerd. Bovendien
werdendewegingsfactoren,dieaangavenhoeveel bedrijven inde
populatieeenbepaald steekproefbedrijfvertegenwoordigde,berekendopgrondvanaantallen indepopulatiebijdemeitellingaan
het beginvanhetbetreffende boekjaarendeaantallen
uitgewerkte boekhoudingenperstratum. Daardoorwerdookheteffectvan
tussentijdse beëindigingen-voorzoverdiesamenhingenmetde
factorendiebijdestratificatieeenrolspelen-gecompenseerd.
Dezewerkwijzehadverderalsvoordeeldatindeovergangsfase
naarsteekproeftrekking ookbedrijvendieopgrondvandeoude
LEI-procedurewarengekozen,kondenwordenmeegenomen indeberekeningen.
"Een inzicht in eventuele verstoringen als gevolg van samenhangen tussen enerzijds de redenen tot weigering van deelneming
of oorzaken van voortijdige
beëindiging en anderzijds
produktieomstandigheden en kwaliteit
van de bedrijfsvoering,
die niet gevangen worden in de aangehouden E.E.G.-klassenindeling
naar bedrij fstype en regionale ligging, kan niet worden gegeven" (Bedrijfsuitkomsten, 1970).
Inlaterejarenkwamermeerduidelijkheid overdeselectiviteitvandenon-respons.Bedrijvenmeteenouderbedrijfshoofd
en/ofeenrelatief extensieve bedrijfsvoering blekenvakerongeschiktvoorofniet instaattotdeelnamedanandere bedrijven.
Tot 1975werdendegevolgenvandeselectieve non-respons zoveel
mogelijk opgevangendoorbinnenhetbestaandestratificatie-schemaverdertestratificerennaarsbe-klasse.

4.6 Veranderingvandeopzet in1975
Naeenaantaljarenervaringmethettrekkenvansteekproevenwerd in1975desteekproefopzet ietsgewijzigd.Eennieuwindelingsschemabijdestratificatiewerd geïntroduceerd.Debedrijvenindepopulatiewerden achtereenvolgens ingedeeld inacht
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bedrijfstypen,viersbe-grootteklassen,vijf hectare-klassen,
drie leeftijdsklassen endertien regio's.Hiermee kondendegevolgenvandeselectiviteit indenon-responsgoedwordenopgevangen.Vervangende bedrijven bijnon-responswerden steedszo
gekozen dat zevoor allevijf criteria sterk lekenophetoorspronkelijk aangewezen steekproefbedrijf.Dewegingsfactorenwerdenbepaald binnendetype-sbe-hectare-leeftijd-regio-strata.In
plaatsvandegebruikelijke achtEG-groepenwerden opgrondvan
bovenvermelde criteria ongeveer 300stratagevormd. Perstratum
werd bekeken hoeveel bedrijven er indepopulatie voorkwamenen
hoeveel uitgewerkte steekproefboekhoudingenerbeschikbaarwaren.
Het quotiënt vandezetweegrootheden (dewegingsfactor)geeft
aanwelkaantal bedrijven indepopulatie iedersteekproefbedrijf
representeert.
Depopulatiewerd vanaf 1975ookandersafgebakend. Bedrijvendiegroterwarendan 2.000 sbewerdennietmeer totdepopulatiegerekend. Deondergrenswerd gelegd bijhet aantal sbedat
opefficiënte bedrijvenwerkgelegenheid biedt aan "eenhalvearbeidskracht". In 1975wasdat 60sbe.Dezegrensverschoof inde
loopvandetijd tot 79sbe in1987.Deondergrensvanvijfhectareverdweenuit beeld. In1974wasdeeisdat het hoofdberoep
vandeondernemer landbouwermoest zijnalvervallen.Een landbouwbedrijf moestvanaf datjaaralleenvoldoen aandeeisdater
minderdan50%tuinbouw- insbegemeten -voorkwam indeopgave
voorde landbouwtelling.
Het aantal bedrijven indepopulatie liepdoorde scherpere
afbakening vandepopulatie endoordeopheffing van bedrijven
terug van ruim 113.000 in1968tot ruim86.000 in1975enruim
67.000 in1987.
Nog sterkerdan indeperiodevoor 1975kwamhet accentte
liggen opbetrouwbare totaalcijfersvoordeNederlandse landbouw
(de nationale
boerderij).
Daaromwerden opnieuw verschillende
steekproefpercentages toegepast variërendvanminderdan 1%in
stratamet kleine rundveehouderijbedrijventot bijna 10% instratamet zeergrote bedrijvenmet akkerbouw of intensieveveehouderij.Daarnaast werden inenkele strata aanvullende bedrijvengekozenmet het oog opspecifieke BUL-groepen.Hetging daarbijom
ongeveer 60vande intotaal 1.150 steekproefbedrijven.

4.7 Ervaringen periode 1975-1987
Degroepen bedrijvenwaaroverjaarlijks indeBULen inde
FIPwerd gerapporteerd, waren inhoofdlijnen dezelfde alsdiein
deperiode 1968-1974.Doordenieuwe opzet vanaf 1975zijnde
steekproefuitkomsten echterniet inallegevallen vergelijkbaar.
UitBedrijfsuitkomsten (1977)blijkt dat denieuwe afbakening van
depopulatie endenieuwe stratum-indelingvooral deomvang ende
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samenstellingvandegroepengemengde bedrijvenmet intensieve
veehouderij beïnvloedde. Indezandgebieden bovendegroterivieren bijvoorbeeld, ging hetgemiddeld aantal sbeperhectare
cultuurgrond bijdegrotere bedrijven indezecategorie van 14,4
in 1974naar 22,6 in1975.Voorhet Zuidelijk Zandgebied waser
ookeen forse stijging indewaardevanditkengetal.Het aantal
bedrijven indezecategorieën namflinktoe.Soortgelijke ontwikkelingenwaren tezienbijdegroepkleinere bedrijvenmet intensieveveehouderij.
Na 1975veranderde depopulatie-afbakening alleennogmaar
doorde lichteverhoging vandesbe-ondergrensvanjaar totjaar
endeaanpassing vandesbe-normeneenspervijfjaar.Nade
lichte trendbreuk in1975zijndecijfersvooropeenvolgende
boekjarenvaneenbepaaldeBUL-groepdusgoed vergelijkbaar.
Dijk (1989)heeft eenbeoordeling gegevenvandekwaliteit
vandegegevensdievoordeboekjaren 1975-1987uit het boekhoudnetwerden enwordengedestilleerd. Daaruit blijkt datdesteekproefuitkomsten inveelopzichten representatief geachtmogen
wordenvoordepopulatiewaarop zebetrekking hebben. Slechtsenkele relatiefweinigvoorkomendediersoorten engewassen zijn
ietsonder-ofoververtegenwoordigd indesteekproefuitkomsten.
De belangrijkste gewassen endiersoorten zijn indejuisteverhoudingen indesteekproef aanwezig.Vergelijking met anderegegevensbronnen geeft aandat ergeen redenen zijnomaantenemen
datde "betere"ofde "slechtere"boerentesterkoftezwakzouden zijn vertegenwoordigd.
Hoewel het toevaluiteraard eenrolspeelt indesteekproefuitkomsten, zijndeaantallen steekproefbedrijvenvoorNederland
alsgeheelenperBUL-groepvoldoendegroot omdetoevalsmarges
diebijdeuitkomsten inachtgenomenmoetenworden, acceptabel
tedoen zijn.Doordat iederjaarslechtseendeelvandesteekproefuitkomsten vervangenwordt doornieuwe steekproefbedrijven,
isde betrouwbaarheid vanverschillen tussentweeboekjaren ook
vrij groot.
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5. De LEI-steekproef vanaf 1988

5.1 Inleiding
Continuïteit incijferreeksen iseenbelangrijke zaak.Toch
ishetvantijdtot tijd onontkoombaar om (lichte)wijzigingen
aantebrengen indewijzewaaropdegegevenswordenverzameld,
berekend ofgepresenteerd of indepopulatiewaaropdecijfers
betrekking hebben.Devoorgaande hoofdstukken hebbendaar iets
van latenzien.Devraag isoferopditmoment behoefte isaan
veranderingen ofdatdecontinuïteit indeBUL-enFIF-cijfers
gehandhaafd moet blijven. Indithoofdstuk zaldaaropworden ingegaan.

5.2 Verschuivende doelstellingen
Indeperiode 1975-1987 stonddenationale boerderij centraal bijdeopzetvande steekproef.Eenzogrootmogelijkebetrouwbaarheid vantotaalcijfersvoordeNederlandse landbouwwas
hetuitgangspunt.Omdat deverdeling vandeongeveer 1.150 steekproefbedrijvenoververschillende delenvandepopulatievanuit
dituitgangspunt niet automatisch betekende dat erookvooralle
BUL-enFIF-groepenvoldoende steekproefbedrijvenbeschikbaarwaren,werdendaarvoorextra bedrijven inadministratie genomen.
Uiteraard blijft het indenegentigerjarenvanbelang om
overbetrouwbare totaalcijfersvandeNederlandse landbouw tebeschikken,maarniet indie zindatdezedoelstelling absolute
prioriteit zoumoetenkrijgenbovendedoelstelling ombetrouwbarecijfersvoorgroepenbinnende landbouw tekunnen presenteren.
Ineennieuweopzetvande steekproefmet ingang van boekjaar
1988 isgeprobeerd ommet debestaandemiddelen eenbeterevenwicht tussendezedoelstellingen terealiseren.Dijk (1989)toont
aandatdooreen ietsandereverdeling vanhet totaal aantalvan
ongeveer 1.150 steekproefbedrijvenoverdeverschillende delen
vandepopulatie,deBUL-enFIF-doelstellingen-betrouwbare
groepscijfers -meeraanhuntrekkenkomen zonderdatderealisering vande "hoofddoelstelling"-betrouwbare totaalcijfersdaarveelonderte lijdenheeft.
Inprincipe kannaeendergelijke herverdeling vandesteekproefbedrijvendewijzevanpresenterenvansteekproefuitkomsten
(groepsindelingen endergelijke)gelijkblijven.De continuïteit
indecijferreeksen hoeft erdusnietdoor ingevaar tekomen.
Datdepresentatievangegevensmet ingangvan 1988toch isveranderd, heeft danookeenandere reden.Devolgende paragraaf
gaat daaropin.
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5.3 Invoering vandeNEG-typering
In 1986 isinNederland eenbegingemaaktmet devervanging
vandeVAT-typering doordeNEG-typering (CBS, 1986, 1988).Het
LEIheeft beslotenommet ingangvanboekjaar 1988deze typering
tegaangebruiken bijdepresentatievansteekproefuitkomsten
(onderandere indeBULende FIF).
DeNEG-typering sluit nauwaanbijdeEG-typering enbevordert daardoorde internationalevergelijkbaarheidvanstatistischegegevens.Het brutostandaard saldo (bss)dat aandetypering tengrondslag ligtendat inEG-verband al langervoortyperingsdoeleinden wordtgebruikt,vervangt daarmeedesbealstyperings-maatstaf.Gezienhet feitdat inNederland gekozenis
voorhet bssendeNEG-typering ligthetvoordehand om inde
BULen indeFIFookdietypering tegaangebruiken.Deaansluiting bijandere publikaties (bijvoorbeeld Landbouwcijfers)ende
herkenbaarheid vandetevormengroepenbedrijvenpleitdaar
sterkvoor.Vooral opdewat langere termijnalsdeNEG-typering
meer ingeburgerd zalzijn inNederland zaldat eenrolspelen.De
BUL-typering indeperiodevanaf 1968waseen specifiekeLEI-typering dietoegesnedenwasophet gebruikdat ervangemaakt
werd,maardiehet nadeelhaddatdeaansluiting opanderegegevensbronnen niet optimaalwas.
Eennadeelvandeverandering vande indelingscriteria voor
deBUL-enFIP-groepen isdat ertrendbreuken incijferreeksen
kunnenontstaan.Dijk (1989)geeft aandatdenieuwe indeling
voorde "zuivere"bedrijfstypennietwezenlijk afwijkt vandetot
nutoegangbare.De regionalegroepenakkerbouw-enweidebedrijvenveranderenmaarweinig van samenstelling. Dezeerheterogene
groepgemengde bedrijvenmet (meerdan30%)intensieveveehouderij endeoverige groepengemengde bedrijvenkomen indenieuwe
indeling niet expliciet terug.Debetreffende bedrijvenworden
herverdeeld overeenaantalmeer functionele categorieën,waardoorde bruikbaarheid vandecijfersvandeze bedrijvenvergroot
wordt.

5.4 Nieuwe afbakening populatie
Tegelijkmet de invoering vandeNEG-typering bijdepublikatievangegevensuithet boekhoudnet, isbesloten omdepopulatieook intermenvandeNEG-typering tedefiniëren.Hetboekhoudnet vantuinbouwbedrijven beslaatvanaf 1988deNEG-hoofdbedrijfstypentuinbouwbedrijven enblijvende teeltbedrijvenen
het bedrijfstypetuinbouw/blijvende teeltbedrijven.Het landbouwboekhoudnet heeft betrekking opdeoverigeNEG-bedrijfstypen.De
ondergrens isvoorlopig vastgesteld op 20Nederlandsegrootte-
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eenheden (nge)1)inplaatsvan 79sbeendebovengrenswordt 500
nge inplaatsvan 2.000sbe.

5.5 Nieuwe steekproefopzet
Afgezien vandepopulatie-afbakeninghoeft desteekproefopzetniet veranderd teworden alsgevolg vanveranderingen bijde
presentatie vanboekhoudnetgegevens.Ook indeperiode 1975-1987
liepde indeling instratabijdesteekproefopzet niet parallel
met de indeling ingroepen indeBULen indeFIP.
Toch iserdevoorkeur aangegeven omookdesteekproefopzet
teveranderen in 1988.Dijk (1989)laat ziendat eenbetereaansluiting vandegroepsindeling indesteekproefopzet bijde
groepsindeling inpublikaties, inhet algemeen leidt totmeerbetrouwbare resultatenvoorgroepscijfers.Bovendienwordt daarmee
deverdeling vanallesteekproefbedrijven oververschillendedelenvandepopulatie -met het oogopminimale gewenste aantallen
perBUL-groep -vereenvoudigd. Daaromwordt bijdestratificatie
vanaf 1988ookgebruikgemaakt vandeNEG-typering enwordt inde
verdere stratificatie (naargrootte-klasse, regioendergelijke)
nauwaangesloten bijdeuiteindelijke BUL-doelgroepen.
Daarmee iseenaanzienlijke uniformering inhetgebruikvan
bedrijfstyperingenbereikt. Inplaatsvandetot 1986gebruikelijkeVAT-typering, dedaarvanafwijkende stratificatie-typering
endevan beideafwijkende BUL-typering,wordt nualleennoggebruikgemaakt vandeNEG-typering.

1) Denge iseengrootte-maat die isafgeleid vandebss.
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6. Besluit

Indezemededeling isdeontwikkeling vandeverzameling en
publikatievanbedrijfsuitkomsten inde landbouw beschreven.Kennisvandieontwikkeling kaneengoedgebruikvandeze informatie
uit hetLEI-boekhoudnetvan landbouwbedrijven bevorderen,metnamewaarhetgaat omuitkomsten overmeerderejaren.Devoornaamste trendbreuken indeLEI-cijferreeksenzijnaangegeven.Tot
1940zijnalleengegevens beschikbaardie zijngebaseerd opfiscale boekhoudingen.Vanafdetweedewereldoorlog tot 1962vormden
bedrijfseconomischeboekhoudingenvangericht gekozen bedrijven
degrondslag voordegepubliceerde bedrijfsuitkomsten.Naenkele
jarenwaarinhetCBSbedrijfseconomische exploitatie-overzichten
opbasisvan fiscale boekhoudingen publiceerde,kwamhet LEIvanafboekjaar 1968met bedrijfsuitkomstenopbasisvanbedrijfseconomische boekhoudingenvansteekproefsgewijsgekozen bedrijven.
Veranderingen indepopulatie en inde steekproefopzet in1975
zorgden insommige BUL-groepenvooreennieuwe trendbreuk indat
jaar.
In 1988 isdeovergang gemaakt naarBUL-groependiemetbehulpvandeNEG-typering worden samengesteld. Daarmee isnationaal en internationaal eengrotere aansluiting van statistische
gegevensgerealiseerd,maar istegelijkertijd voor sommige BULgroepen eennieuwe trendbreukontstaan.
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