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Woord vooraf

In1987verscheen bijhetLEIeenMededeling waarin eenbeschrijving werdgegevenvanhet boekhoudnetvanlandbouwbedrijven.DezeMededeling gafdeachtergronden vandeLEI-steekproef
van ruim 1.000 landbouwbedrijven zoalsdie sinds 1975jaarlijks
wordt opgezet.Ditonderzoekverslag vormt inzekere zineenvervolg opdieMededeling.Hetgaat inopdevraag inhoeverrede
opzetvandesteekproef indepraktijk leidt totkwalitatiefgoedeuitkomsten.Daarbijwordt niet alleendehuidige steekproef in
ogenschouwgenomen,maarwordt ookaandacht besteed aandeverzameling vanboekhoudgegevens voor 1975enzelfsaandegangvan
zaken indeperiodevoordeoprichting vanhetLEI in 1940.In
enkele slothoofdstukken wordtde lijndoorgetrokken naardetoekomst.
Het rapport isbedoeld alshandreiking aandegebruikersvan
gegevensuit hetLEI-boekhoudnetvan landbouwbedrijven. Kennis
vandemogelijkhedenendebeperkingenvandesteekproefuitkomstenkan leidentot eenbetergebruikvandejaarlijkse cijferstroom.
Dank isverschuldigd aan iedereen,binnenenbuitendeafdeling landbouwvanhetLEI,diedeauteurheeft ondersteund bijde
uitvoering vanhetonderzoek.
Dedirecteur

DenHaag, september 1989
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Samenvatting

DeLEI-steekproef iseenbelangrijke bronvan informatie
overdebedrijfsuitkomsten indeNederlandse landbouw. Dekwaliteitvandie informatie ishet centraleonderwerp indit rapport.
Onderzocht ishoerepresentatief enbetrouwbaardesteekproefuitkomstenwaren indeperiode1975-1987.
Het rapport haalt eerst deperiodevoor 1975voorhetvoetlicht.Almeerdan65jaarworden inNederland statistiekenvan
bedrijfsuitkomsten inde landbouwgepubliceerd. Aanvankelijkgebeurdedat alleenopbasisvanboekhoudingen dievoor fiscale
doeleindenwarenopgesteld.NadeTweedeWereldoorlog werdenook
bedrijfsuitkomstenopbasisvanbedrijfseconomische boekhoudingen
gepubliceerd.
Vanaf 1923verzorgde de Directie
van den Landbouw debedrijfsuitkomstenstatistieken.Degegevensvanenkele duizenden
bedrijvenwerdenverzameld viade landbouw-boekhoudbureaus. Een
vertaling vandegemiddelde bedrijfsuitkomstennaardepopulatie
vanalle landbouwbedrijvenwasnieteenvoudig temakenomdatniet
alledelenvandepopulatie evensterkvertegenwoordigd waren in
wat genoemd werd de "gecontroleerde bedrijven".Deuitkomsten
werdendanookvooral intermenvankostenenopbrengsten per
hectare gepresenteerd.
In 1946namhetLEIdestatistiekovervandeDirectievan
denLandbouw.Naenkelejarenwerd dezeactiviteit echterweer
afgestoten omdat hetLEI inmiddels ookbedrijfsuitkomstenopbedrijfseconomischebasiswasgaanverzorgen.Fublikatievantwee
verschillende statistiekenmetverschillende uitgangspuntenwerd
doorhetLEI-bestuurnietgewenst geacht.HetLEIkoosvoorpublikatie opbasisvandeboekhoudingen diedoorhet instituut
zelfwerdenbijgehouden.HetCentraalBureauvoorde Statistiek
(CBS)namdebedrijfsuitkomstenstatistiekopfiscale basisover.
Indeperiode 1947-1962publiceerde hetLEIjaarlijksstatistische overzichtenvandeuitkomstenvan landbouwbedrijven. De
gegevenshiervoorwarenafkomstigvanbedrijvendiedaarvoorwerdenaangezocht doorregionale keuze-commisssies. Indezecommissieshaddenvertegenwoordigers vanhetLandbouwschap, deLandbouwvoorlichting enhetLEIzitting.Geprobeerdwerd om"vakbekwame"boerenvooreenperiodevanvijfjaartotdeelname aanhet
LEI-boekhoudnet tebewegen.Debedrijvenmoesten quaproduktieomstandighedenenbedrijfsvoering "typisch"zijnvoorderegio
waarin zelagen.
Indevijftiger enzestigerjarenwerd onderzocht inhoeverredezemaniervankiezenvanbedrijven leidde totbedrijfsuitkomsten dieeengoede afspiegeling gavenvande situatie inde
populatie.Geconstateerd werd datdeLEI-bedrijvengemiddeld ge-
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nomenweliswaargoede representantenwarenvoordebedrijvenin
depopulatie,maardatdespreiding indebedrijfsuitkomstengeringerwasdan indepopulatie.Daaromwerd in 1966overgeschakeld opeenbedrijfskeuzeviaeensteekproef.Daardoorkondenook
deextreem slechte endeextreemgoedebedrijven inhetboekhoudnetwordenopgenomen.DenaamdiehetLEIzich in25jaarhadopgebouwd gafdemogelijkheid omzondertussenkomstvancommisssies
tocheengoede responsterealiseren.
Deovergang opeenander systeemvanbedrijfskeuzehieldook
verbandmetEG-verplichtingen.TenbehoevevanhetEG-informatienetvan landbouwbedrijvenmoestenjaarlijks 750boekhoudingengeleverdwordendie sameneenbeeldmoestenkunnengevenvandesituatie indeNederlandse landbouw.Denadrukwerdverlegd vanbepaalde "typische"groepenbinnendepopulatienaardegehele
Nederlandse landbouw.
Erwerd gewerktmet eengestratificeerdesteekproefmetverschillen insteekproefpercentage tussendestrata.Eerstwerdgestratificeerd naarEEG-bedrijfstypeenhectare-klasse.Langzamerhanddeden ookde sbeende regiohun intrede bijdestratificatie.Verschillen inresponsenblijvende aandachtvoorafzonderlijke (regionale)groepen binnendepopulatie nooptendaartoe.
Vanaf 1975werd eennieuwstratificatie-schemagebruikt
waarbijdepopulatievanalle landbouwbedrijvendieeenbepaalde
minimale groottehadden inachtbedrijfstypenwerden ingedeeld.
Perbedrijfstypewerdenviersbe-klassenonderscheiden.Binnende
zogevormde 32basisstratawerdverdergestratificeerdmetbehulp
vandevariabelen oppervlakte,leeftijdvandeondernemer enregio. Zoontstonden iederjaarongeveer 275strata.Destratificatiewaseropgerichtomzowel systematische alstoevalligefoutenterug tedringen.Hoofddoelstelling wasomschattingenvoor
de "totalenationale boerderij" zobetrouwbaarmogelijk tedoen
zijn.Daarnaastwerd dedoelstelling gehandhaafd datvoorongeveertwintig groepenbedrijvenbinnendepopulatieafzonderlijke
schattingenmeteenvoldoende betrouwbaarheid gemaaktmoesten
kunnenworden.
De 1.150 bedrijvendie inhetkadervandesteekproef inadministratie gehoudenkondenworden,werdenopeenzodanigemanier
overdestrataverdeeld datereenredelijk evenwicht tussende
hoofddoelstelling endenevendoelstellingen gerealiseerdwerd.
Bedrijvenwerdenaangezocht omzesjaaraanhetboekhoudnetmee
tedoen. Iederjaarwerd eenkwartvandebedrijvenvervangen
doornieuwe bedrijven.Ditbetrof zoweldevervanging van bedrijvendiezesjaarhaddendeelgenomenalsdeaanvulling voorbedrijvendietussentijdshundeelnameopzegden.
Bijdebedrijfskeuzewerdenaangezochte bedrijven dieniet
instaatwarenofweigerdendeeltenemen aandesteekproefvervangendoor "gelijkende"bedrijvenomerzovoortezorgendat
bepaalde soortenbedrijvennietondervertegenwoordigd zoudenraken inde steekproef doorselectieve respons.Bijhet berekenen
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van steekproefuitkomstennaafloopvaneenboekjaarwerd aan
iederbedrijf eenwegings-ofophoogfactortoegekend die aangaf
welkaantal bedrijven indepopulatie dooreenspecifieksteekproefbedrijfwerdvertegenwoordigd. Daarmeewerd gecorrigeerd
voorverschillen insteekproef-enresponspercentages.
Een belangrijkevraag isofdegehanteerde steekproefmethode
ondanksverschillen inresponstussendelenvandepopulatie
leidt tot representatieve steekproefuitkomsten.Bijdebedrijfskeuze is17Zvandebedrijvennietgeschikt voorofniet instaat
totdeelname.Vanderesterende bedrijven isongeveer 50Zbereid
omdeeltenemenaandesteekproef.Daarbij zijnechtergrote
verschillen inresponstussenbedrijfstypen,sbe-,oppervlakteenleeftijds-klassenenregio'steconstateren.
Vandebedrijvendiezichbereidverklaren omdeel tenemen
valt nogeens 10Xafalshet eraanhetbeginvanhet boekjaar
daadwerkelijk opaankomt omgegevensteleveren.Daarnaast zijn
erstratawaarhet zomoeilijk isomeenbedrijf totdeelnamete
bewegendatervooreendeelvandetekiezenbedrijvennoggeen
bereidverklaring gevonden isaanhet beginvanhet boekjaar.Gemiddeld gaat hetdaarbij om 10%vanhet aantal tekiezen bedrijven.
Vande 1.150 bedrijvendie inadminstratie wordengenomen,
leverenergemiddeld ruim 100geenuitgewerkte boekhouding aan
het eindvanhet boekjaar.Ookhierzijnweerverschillen tussen
delenvandepopulatie aanwezig.Niet alle resterende 1.000bedrijven dieworden opgenomen inde "Bedrijfsuitkomsten inde
Landbouw" (BUL)zijnbereid omookeenfinancieringsboekhouding
te leveren.Voordesamenstelling van "DeFinanciëlepositievan
de landbouw" (FIF)zijndaarommaarongeveer 900boekhoudingen
perjaarbeschikbaar.Hiervanwordenernog eensongeveer 60uitgesloten omdat zegeenvolledige financieringsboekhoudingkunnen
leveren (NV'sen BV's).
Indepraktijkblijkt dat ondanksdevrij forse non-respons
indeverschillende stadiavandegegevensverzameling enondanks
hetverband dater istussendenon-respons endekenmerkenvan
bedrijven,desteekproefuitkomsten nauwelijks systematisch afwijkenvandeuitkomsten indepopulatie.Datgeldt zekerbijvergelijkingvanstructuur-kenmerken vandebedrijven (demeitelling).
Maarookbijvergelijking van steekproefgegevensmet gegevensuit
andere bronnen zijnernauwelijksaanwijzingen datde steekproefuitkomsten niet representatief zoudenzijnvoordeuitkomsten in
depopulatie.Fysiekeopbrengstenperhectare ofperdierverschillenweinigmetdie inanderebronnen.
Een sluitende controlevoorde representativiteit vandebedrijfsuitkomstenkannietgerealiseerd worden omdat danvanalle
bedrijven indepopulatie gegevensoverdiebedrijfsuitkomsten
beschikbaar zoudenmoeten zijn.Maaroppuntenwaarwel gegevens
beschikbaar zijn isde representativiteit vrijgoed.Demanier
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vankiezenvansteekproefbedrijven enhetgebruikvanwegingsfactorenbijhetberekenenvansteekproefuitkomstenzorgendaarvoor.
Naastmogelijke systematische foutenbevattensteekproefuitkomstenaltijd toevallige "fouten".Doordegevolgde steekproefmethode enhetvrijgrote aantal steekproefbedrijven bezittende
schattingenvoordenationale boerderij eengrotematevanbetrouwbaarheid.Dekansdatdesteekproefuitkomsten doorhet
steekproeftoevalmeerdanenkeleprocenten afwijkenvandewerkelijkeuitkomsten isvoordemeestegeschattegroothedenklein.
Relatieve standaardfoutenvan 1tot 2%zijngeenuitzondering.
Doordestratificatiewordendestandaardfouten inveel gevallen
met tientallenprocentengereduceerd.Deze reduktie isvooraltoe
teschrijven aandestratificatievariabelenbedrijfstypeensbeklasse.
Voorgroepenbinnendepopulatie liggende (relatieve)standaardfouten inhetalgemeenopeenhogerniveau.Dekleinereaantallen steekproefbedrijvendragendaaraanbij,maarookhetfeit
datdegroepsgrenzen niet samenvallenmetde stratumgrenzen zorgt
vooreenvergroting vandestandaardfouten,metnamebijschattingenvooraantallenbedrijvenengroepstotalen.Debetrouwbaarheidvande schattingen isechter invrijwel allegevallenalleszinsacceptabel.
Doorgebruiktemakenvanquotiënt-en regressieschatters
kan insommigegevallendebetrouwbaarheid nogvergrootworden.
Verschillen inuitkomsten tussentweeboekjaren zijndoor
het roterende karaktervandesteekproef vrijbetrouwbaarte
schatten.Datzelfde geldtvoorvoorlopigeuitkomsten opbasisvan
eendeelvandesteekproefbedrijven.
Met ingangvanboekjaar 1988zalhetLEIbijdepublikatie
vanbedrijfsuitkomstengebruikmakenvandeNEG-typering.Deze
nieuwe bedrijfstyperingdie in1986 inNederland isingevoerd,
sluitaanbijdeallangerbestaandeEG-typering.
VoordenieuweBUL-enFIP-groepen zijnconcretedoelstellingengeformuleerd voorwat betreftdebetrouwbaarheid vande
steekproefuitkomsten. Vanuitdezedoelstellingen isdetot 1987
gebruikte steekproefopzetenigszinsaangepast.Hoofd-ennevendoelstellingen vandesteekproefwordendaarbijexplicieter tegen
elkaarafgewogendan inhetverleden.Daarnaast laatdenieuwe
opzetde indeling bijdestratificatiemeeraansluiten bijdeindeling ingroepenbijdepublikatievangegevens.Daardoorkan
eengroterebetrouwbaarheid vanschattingenvoordezegroepengerealiseerdworden.
Depopulatiewaaropdesteekproef betrekking heeftwordt
vanaf 1988ookafgebakendmet behulpvandeNEG-typering.Het
boekhoudnetvan landbouwbedrijven heeft inhetvervolg betrekking
opallebedrijvendiegroterzijndan20nge (nederlandse grootte
eenheden)enkleinerdan500ngeenniet behorentotdebedrijfstypen "tuinbouwbedrijven","blijvendeteeltbedrijven"of"tuin-
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bouw/ blijvende teeltbedrijven".Hetboekhoudnetvantuinbouwbedrijven richt zichop laatstgenoemde groepen.
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Deel 1: inleiding en historisch overzicht

"Eveneens moet ervoor gewaarschuwd worden om uit de betrekkelijk kleine groep bedrijven gevolgtrekkingen
te maken ten
aanzien van den gang van zaken in het Nederlandsch Landbouwbedrijf in het algemeen. Daarvoor is de representatie
der
verschillende
bedrijfsvormen en bedrijfsgrootten
in het geheel te aanvechtbaar. Immers het voor Nederland zoo belangrijke kleinbedrijf
is te zwak vertegenwoordigd.
Niettemin
wordt het dezerzijds gewenscht geacht om, vooral nu het
landbouwbedrijf van zoovele zijden kritisch wordt beschouwd,
aan te toonen, dat het hier ook niet overal "botertje is tot
aan den boom".
(Ir. C.H.J. Maliepaard, Voorbericht van
van den Landbouw 1942-43")

"Bedrijfsuitkomsten
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1. Inleiding

1.1 Inleiding
Hetverzamelen enpublicerenvanbedrijfseconomischeenfinanciële gegevensvan landbouwbedrijven iseenactiviteit vanhet
LEIdiealvanaf deoprichting vanhet instituut verricht wordt.
Daarvoorwordt eenzogenaamd boekhoudnetvanbedrijven bijgehouden.Deze bedrijven leverengedurende eenaantal achtereenvolgendejareneengroot aantalgegevensdiebetrekking hebbenophet
bedrijf endeondernemer.Het aantal bedrijven dat inhetboekhoudnet isopgenomen, ismaar eenfractievanhet aantal bedrijvendat indejaarlijkse CBS-meitellinggeregistreerd wordt.De
toepassing vangeschikte steekproefmethodenenhetgebruikvan
achtergrondinformatie uitdemeitellingen,makenhetmogelijkom
met eenrelatief klein aantalbedrijven eengoede beschrijving te
gevenvanwat zichopde landbouwbedrijven inNederland afspeelt.
Het boekhoudnet van landbouwbedrijven waardit rapportbetrekking opheeft, richt zichopakkerbouw-enveehouderijbedrijven.Een beschrijving vanhetLEI-boekhoudnetvantuinbouwbedrijven istevinden invanderPlas (1985).

1.2 Dehistorie
Demanierwaaropverzameling enpublikatie vanbedrijfsuitkomsten inde landbouwplaatsvinden, isinde loopvandetijd
verschillendemalenaanverandering onderhevig geweest.Dathing
ondermeer samenmet dedoelstelling vandeze activiteiten. Inde
beginjarenvanhetLEIwarenkostprijsberekeningenenanderebedrijfseconomischeanalyses sterkbepalendvoorde informatiebehoefte.Voordatdoelwerdenheelgericht bedrijven benaderd door
keuze-commissies.Voortientallen specifieke groepen binnende
landbouwwerden cijfersgepubliceerd.Vanaf de zestigerjaren
kwamhetaccentmeer teliggenopeenbeschrijving vandegehele
Nederlandse landbouw enwerd overgegaan opdekeuzevan bedrijven
doormiddelvaneensteekproef. In 1975werd desteekproefopzet
opgrond vandeervaringen totdantoeenigszins bijgesteld.
Lodder (1987)heeft eenbeschrijving gegevenvandegestratificeerde steekproef die sinds 1975wordt getrokken envandemanier
waarop steekproefuitkomstenworden berekend.
Devoortdurende ontwikkeling indeopzet vanhet LEI-boekhoudnet had niet alleentemakenmetveranderingen indoelstellingen.Ookhetgroeiende inzicht indefactorendie samenhingen
met het aldanniet terecht komenvanbedrijven inhet boekhoudnet,droeg daaraanbij.Dezorgvoor representativiteit vande
cijfersdiehetLEIopgrond vanhet boekhoudnet naarbuiten
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bracht, leidde enkelemalentoteenaanpassing indekeuzevan
bedrijvenvoorhetboekhoudnet.Deovergang opeenbedrijfskeuze
viaeensteekproef in1966wasdemeest fundamentele aanpassing.

1.3 Doelvanhet onderzoek
Aaneenkleindeelvanalle landbouwbedrijvenwordt dusgevraagd omeenuitvoerige boekhouding bijtehoudentenbehoeve
vanhetLEI.De cijfersvandezeboekhoudnetbedijvenwordengeachteengoed beeld tegevenvanheteconomische enfinanciële
reilenenzeilenvanalle landbouwbedrijven.Hetgebruikvaneen
steekproef brengtechtermet zichmeedaterdoorhettoevalverschillenkunnen bestaantussendeuitkomstendieopgrondvanhet
boekhoudnetwordenberekend endewerkelijkeuitkomsten opalle
bedrijven.Dezeverschillen zullen inhetalgemeenklein zijnals
hetaantal steekproefbedrijven groot is.Bijberekeningen opbasisvankleine aantallensteekproefbedrijven kanhettoeval zich
echter sterkdoengelden.
Daarnaast iserhetgevaardat inde steekproef bepaalde
soortenbedrijvenonder-ofoververtegenwoordigd zijn,waardoor
systematische verschillen tussensteekproef enpopulatie ontstaan. Indienbijvoorbeeld de "betere"bedrijveneengroterebereidheid zoudenhebben ommeetewerkenaandesteekproef,waardoor zetesterkvertegenwoordigd zoudenworden indesteekproef,
zoudende steekproefuitkomsten eentepositief beeld gevenvande
situatie zoalsdiegemiddeld indepopulatieis.
Hetdoelvanditonderzoek isomnategaanofde steekproef
diehetLEIsinds 1975jaarlijks opzet,instaat isomeengoede
beschrijving tegevenvandepopulatiewaardesteekproef betrekking opheeft.Bijdeopzet in1975werd gesteld datdesteekproef zobetrouwbaarmogelijke totaalcijfersvoordeNederlandse
landbouwmoest opleveren. "Betrouwbaar"wil inditverband zeggen
datde invloedvanhettoevalopdesteekproefschattingenbinnen
acceptabele grenzenblijft.Eenandere eisdiegesteldwerd,was
datersprakemoest zijnvan "eenzogetrouwmogelijkeafspiegeling"vandeNederlandse landbouw "inzijnvolle verscheidenheid"
(Lodder, 1987:8). Dezeeisvanrepresentativiteit betekendedat
voorkomenmoestwordendatbepaaldedelenvandepopulatieonderofoververtegenwoordigd zoudenzijn indesteekproef.
Ditonderzoekgaatnaofde steekproef voldoet aandeeisen
diedaaraanwerdenenwordengesteld.Daarbij draaithetomde
volgende tweehoofdvragen:

1)
2)
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hoe representatief
zijn de steekproefuitkomsten?
Zijn er
systematische afwijkingen tussen steekproef en populatie?
hoe betrouwbaar zijn de steekproefuitkomsten?
In welke orde
van grootte liggen de toevallige afwijkingen tussen
steekproef en populatie?

Dezevragenworden zowelopdegehelepopulatievanNederlandse landbouwbedrijven alsopgroepenbinnendiepopulatiegericht.Nagegaanwordt ofdesteekproefopzetoptimaal isinverbandmet deeisendieaandesteekproefuitkomstengesteldworden.
Ookwordt onderzocht ofstructureleveranderingen inde landbouw
sinds 1975en/ofveranderende eisentenaanzienvandetepublicerengegevens-welkegroepenenwelkevariabelen zijnbelangrijk-noodzaken toteventuele aanpassingen indeopzetvande
steekproef.
Tenslottewordt aandacht gegevenaandegevolgenvandekomende introductievandeNEG-typering bijdepublikatievanboekhoudnetcijfers,voordeopzetvandesteekproef.

1.4 Deaanpakvanhet onderzoek
Voorhetonderzoekwordt gebruikgemaakt vande steekproeven
indeboekjaren 1975-1986.De representativiteit vandesteekproefuitkomstenwordt optweemanieren onderzocht. Indeeerste
plaatswordendemeitellingsgegevens vansteekproef enpopulatie
naast elkaargelegd.Datgeeft een indrukvandematewaarinde
steekproefbedrijven tenaanzienvanallerlei structuurkenmerken
overeenkomenmet debedrijven indepopulatie. Indetweede
plaatswordendeuitkomstenvande steekproef opeenaantalpuntenvergelekenmetgegevensuit andere bronnen.Daardoor kanduidelijkworden ofdebedrijven inde steekproef opdezepuntenal
danniet systematisch afwijkenvandebedrijven indepopulatie.
Debetrouwbaarheid van steekproefschattingen wordt gemeten
metdestandaardfout vandieschattingen.Dezegevenaanwelke
marges rond eenschatting inachtmoetenwordengenomen inverbandmet de rolvanhet toeval.Detheorievandegestratificeerde steekproevenwordt toegepast bijhet berekenenvan standaardfouten.Aangegevenwordtwelkewinst -intermenvan betrouwbaarheid -stratificatieoplevert.
Het onderzoek richt zichvoornamelijk opdegroepen bedrijvendie indejaarlijkse LEI-publikatie "Bedrijfsuitkomsten inde
Landbouw" centraal staan.Eengroot aantalvariabelenwordt onder
de loepgenomen.Deverschillen inkwaliteit enbruikbaarheid van
schattingenvoorverschillende variabelenkomendaarmeegoed in
beeld.
Steekproefuitkomsten resulterenuiteencombinatie vande
steekproefmethodebijdeopzetvandesteekproef endeschattingsmethode bijdeberekening vandeuitkomsten.Nagegaanwordt
ofaanpassingen indestratificatieenhetgebruikvanmeer informatieuit demeitellingen bijdeschattingen,kan leidentot
kwalitatief betereuitkomsten.
Voorboekjaar 1988wordt een ietsaangepaste steekproefopzet
gepresenteerd. Daarbijwordendedoelstellingen vandeLEI-steekproefvrij concreet gemaakt intermenvandoelpopulaties endoelvariabelen.
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1.5 Derelevantievanhetonderzoek
HetLEI-boekhoudnet leverteengrote stroomvangegevens
overde landbouwbedrijven inNederland.Dezegegevenswordenonderanderegebruiktdoorenverzameld inopdrachtvandeEG,de
nationale overheid enhet landbouwbedrijfsleven.Daarnaastwordt
veel landbouw-economisch onderzoek inNederland verricht opbasis
vanditboekhoud-of informatienet.
Dekwaliteitvanuitsprakendiegedaanwordenopbasisvan
gegevensuithetboekhoudnet,hangt insterkemate afvandekwaliteitvandiegegevens.Daarom ishetvanbelang om inzichtte
hebben indetotstandkoming ervan.Dewaardedieaandesteekproefuitkomstenmoetwordentoegekend,wordt inbelangrijkemate
bepaald doordegebruiktemethoden bijhetverzamelenvanbedrijfsgegevensenbijhetberekenenvangemiddelden,totaalcijfersenanderegrootheden.Daaromwordt indit rapport eersteen
beschrijving gegevenvandiemethoden.Dezebeschrijving sluit
nauwaanbijLodder (1987).Het inzicht indekwaliteitvande
gegevenskanechter sterkvergrootworden indienopbasisvanjarenlange ervaringmetde steekproef,gekwantificeerdkanworden
watdekwaliteitvanbepaaldecijfers is.Goede steekproefmethodenzijn immerswel eennoodzakelijke,maarniet altijd eenvoldoendevoorwaardevoorhet leverenvanbruikbareuitkomsten.
Ditonderzoekwilbijdragenaaneenverantwoord gebruikvan
deuitkomstenvanhetLEI-boekhoudnet. Sterke enminder sterke
kantenvandesteekproef zullenaandeordekomen.Nietelkvan
deduizenden gegevensdieperbedrijfwordenvastgelegd, iseven
representatief enbetrouwbaar.Datwilniet zeggendat sommige
gegevensdaaromnietbruikbaar zouden zijn. Informatie overrepresentativiteit enbetrouwbaarheidkaneengebruikeraanwijzingengevenoverdewijzewaarophijgegevenshetbestekangebruiken.
Eenkorthistorischoverzicht vandeperiodevoor 1975aan
hetbeginvanhetverslag,geeft enig zichtopdemogelijkheden
enbeperkthedenvanhetcijfermateriaaldat indieperiodeop
grondvanhetboekhoudnetdoorhetLEInaarbuiten isgebracht.

1.6 Deopzetvanditverslag
Ditonderzoekverslag bestaatuitdriedelen.Dekernvanhet
onderzoekwordt beschreven indeel 2.Daaraanvoorafgaand wordt
indeel 1eenkorte schetsgegevenvandegegevensverzameling in
de landbouw indeperiode tot 1975.Deel 2beslaatdeperiode
1975-1987,terwijldeel3degegevensverzameling doorhetLEI
vanaf boekjaar 1988beschrijft1).

1)
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Inditonderzoekverslag wordtonderboekjaarverstaan:de
periodedie looptvan 1meivanhetaangegevenjaartoten
met 30aprilvanhetvolgendejaar.

Deel 1bespreekt inhoofdstuk 2debedrijfsuitkomsten-statistiekvande Directie
van den Landbouw overdeperiode 19231941.Deze statistiekwasgebaseerd opfiscale boekhoudingendie
afkomstig warenvan landbouwboekhoudbureaus. Nadeoorlog isdeze
statistiek eenaantaljarendoorhetLEIgepubliceerd.Vanaf 1950
werddit eenCBS-activiteit.
Inhoofdstuk 3wordt ingegaanopdestatistieken diehetLEI
indeperiode 1946-1963publiceerdeopbasisvangegevensvan
doorkeuze-commisies gekozenbedrijven. Indit zelfde hoofdstuk
wordt deovergang in1966naareensteekproefsgewijzebedrijfskeuze beschreven.Deervaringenmet hetLEI-boekhoudnet tot 1975
vormdendeaanleiding toteenaantalwijzigingen indesteekproef
opzet in1975.
Dit eerstedeelgeeftaan inwelk lichtgegevensuithet
LEI-boekhoudnet indeperiodevoor 1975geïnterpreteerd moeten
worden 1).Tegelijkertijd wordtduidelijkgemaakt dateenbepaaldewijzevanverzamelenenpublicerenvangegevens sterksamenhangtmet dedoelstellingen endemiddelenvande informatieverzameling.Verder laatditdeel zienwaarom in1975vooreenvernieuwde steekproefopzet isgekozen.
Deel 2vormtdekernvanditverslag.Daarinwordt eerst een
beschrijving gegevenvandesteekproefopzet indeperiode19751987.Hoofdstuk4bespreekt dedoelstellingen enmiddelenvanhet
LEI-boekhoudnet.Hetvolgende hoofdstukgeeft ingrote lijnende
steekproefopzet voorhetboekhoudnetweer,zoalsdievoortvloeit
uit dehoofddoelstelling vanhetboekhoudnet.De statistische
achtergrondenvandezeopzet -waarbij stratificatieeenbelangrijke rolspeelt -worden inhoofdstuk6besproken; inhoofdstuk
5worden zeslechtskort aangeduid.Hoofdstuk 7geeft aan inhoeverredeopzetuithoofdstuk 5wordt bijgesteld opbasisvannevendoelstellingen. Deconcretekeuzevanbedrijvenvoorhetboekhoudnet komt aandeorde inhoofdstuk8.
Nadeze beschrijving vandedoelstellingen endeopzetvan
de steekproef indehoofdstukken 4totenmet 8wordt inhoofdstuk9ingegegaan opdeberekening van steekproefuitkomsten op
basisvandegegevensvandedeelnemende bedrijven.Het berekenen
vanwegingsfactorenstaat daarbijcentraal.
Dehoofdstukken 10tot enmet 16geveneenevaluatievande
steekproef indeboekjaren 1975-1987.Centrale begrippen indeze
hoofdstukken zijnrepresentativiteit en (statistische)betrouwbaarheid.

1) Het bij sommige gebruikersvandesteekproefuitkomsten nog
steedsaanwezigemisverstand dathetLEI-boekhoudnet de"betere"bedrijven zoubevatten,berustvoor eendeelophet
ideevandegerichte bedrijfskeuzezoalsdie indevijftiger
jarenwerd uitgevoerd.
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Inhoofdstuk 10komende factorendiede representativiteit
bedreigen aandeorde.Verschillende vormenvannon-respons passerende revue.Hoofdstuk 11laatzien inhoeverre desteekproefopzetendewijzevanberekening vanresultaten ondanksdenonresponstochtot representatieve steekproefuitkomsten heeftgeleid.
Inde resterende hoofdstukkenvandeel 2wordtde rolvan
hettoeval inde steekproefuitkomsten belicht.Standaardfouten
wordengepresenteerd waarmee betrouwbaarheidsintervallen voor
schattingenkunnenwordengeconstrueerd. Inhoofdstuk 12wordt
datgedaanvoordegeheleNederlandse landbouwenvoorhetgemiddelde landbouwbedrijf.Hoofdstuk 13geeftdebetrouwbaarheid van
schattingenvoorbepaaldegroepenbinnendepopulatie.Deslothoofdstukkenvandeel 2gevenaanhoedebetrouwbaarheid van
schattingenvergrootkanwordendoorgebruik temakenvanhulpinformatie dievoorallebedrijven indepopulatie beschikbaar
is,envandepanel-structuurvanhetboekhoudnet.Deel 2mondt
uit ineenaantalconclusies (hoofdstuk16).
Indeel3wordtverdergewerktmetdeze conclusies.Hoofdstuk 17beschrijft eenverandering indepopulatiewaarophet
boekhoudnet zichrichteneenverandering indegroeps-samenstellingenbijpublikatievangegevens.Doordezeveranderingen per
1mei 1988zaldenationale en internationale vergelijkbaarheid
vangegevenswordenvergroot.Dehoofdstukken 18en 19makende
doelstellingen vanhetboekhoudnet endeafweging vanconflicterendedoelstellingen ietsexplicieterdan inhetverleden.
Enige accentverschuivingen indieafwegingwordenbesproken.Ook
wordt ingegaanopdeafstemming vandesteekproefopzet opdeopnieuwgeformuleerdedoelstellingen.
Hoofdstuk 20geeftaanhoede indevoorgaande hoofdstukken
besprokenwijzigingen leidentoteennieuwe steekproefopzet.De
opzetvoor boekjaar 1988wordtvrijgedetailleerd inbeeldgebracht. Indithoofdstukwordt ookaangegevenwatdeteverwachtenbetrouwbaarheidvandecijfers isindenieuwe opzet.Uiteraardwordt ook informatie gegevenoverdeverschillen inpopulatieengroeps-samenstelling bijstratificatieenpublikatie tussendeoudeendenieuweopzet (hoofdstuk 21).Een concluderend
hoofdstuk besluithetverslag.
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2. Gegevensverzameling in de landbouw vanaf 1923

2.1 Inleiding
Indejaarlijkse LEI-publikatie "Bedrijfsuitkomsten inde
landbouw" (Bedrijfsuitkomsten, 1988)staat inbijlage 1een
"Overzicht vandedoordeDirectievandenLandbouw,CentraalBureauvoordeStatistiek enLandbouw-Economisch Instituutgepubliceerde statistiekenvanbedrijfsuitkomsten".Daaruit blijktdat
alvanaf 1923jaarlijksgepubliceerd wordt overdezeuitkomsten.
De Directie
van den Landbouw maakte enigetijdnaafloopvaneen
boekjaarde "BedrijfsuitkomstenvandenLandbouw" bekend.Deze
werdengepresenteerd enbesproken ineenpublikatie diealstitel
had: "Deeconomische toestandvandenLandbouw in 19../..enandereonderwerpen".
Indithoofdstukwordt globaal aangegeven hoedeverzameling
enpublikatievanbedrijfsgegevensplaatsvond indetijddathet
LEInog niet bestond.

2.2 Boekhoudingen van boekhoudbureaus
Debedrijfsuitkomsten indevooroorlogse periodewerdensamengesteld aandehandvanboekhoudingen dieafkomstigwarenvan
landbouw-boekhoudbureaus. "Debelangstellingvoordezeneenvoudigenvormvan bedrijfscontroleneemt overal inden landetoe,al
moet hierbijwelworden opgemerkt,datdegroeivanhetaantal
aangeslotenen bijhet eeneboekhoudbureau aanzienlijkgroteris
danbijhet andere",staat te lezen inde inleiding van "DebedrijfsuitkomstenvandenLandbouw 1938/1939" (Directievanden
Landbouw, 1940).Decijfersoverditboekjaarverschenen injuli
1940. "Insommige landbouwgebieden isevenweldegecontroleerde
oppervlakte zoogestegen,datmen zichnietmeerdevraag behoeft
testellenofdehiervermelde uitkomstenwel als representatief
voordebetreffende streekkunnenworden beschouwd. Dit iszonder
eenigen twijfel hetgeval indiendegecontroleerde oppervlakte
8 pet.ofmeervandetotale oppervlakte bouw-engrasland van
het landbouwgebied bedraagt", zegtdezelfde inleiding.Metde
groeivanhet aantaldeelnemende bedrijvengroeidedushetvertrouwendat eengoedeweergavevandebedrijfsuitkomstenwerdgegeven.Voorboekjaar 1938werdendebedrijfsuitkomstenvanongeveer8.000bedrijvenverwerkt. In 1930warendeuitkomstennog
gebaseerd opminderdan4.000bedrijven.Dit aantal bleef overna
eenvoorselectie doordeboekhoudbureaus eneenzekereuitval
tijdensdeverwerking vanderesultaten.
"Erblijftdannogdevraag ofdebedrijven,die inhetonderzoek zijnopgenomen, alsrepresentatief voorhet betreffende
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gebied kunnengelden (...)•Het iszeerwelmogelijk dat inmeer
achterlijke gebiedendemeervooruitstrevende landbouwers ervoor
voelen zichaantesluitenbijeenboekhoudbureau. Zulkeverschijnselen zijn inenkelegebiedenwel aantewijzen" (Directie
vandenLandbouw, 1937:8).
Deberekeningswijzevanbedrijfsresultatenverschilde opeen
aantalpuntentussendeboekhoudbureaus.Grotere uniformiteit
werdmaarheelgeleidelijk aanbereikt.

2.3 De indelingvanbedrijven ingroepen
Debedrijfsuitkomstenwerdenvooreengrootaantal groepen
bedrijven berekend. Totboekjaar 1936werdenvoornamelijk cijfers
voor 66afzonderlijke landbouwgebieden -envoorvijfofzes
groepenvan landbouwgebieden -gepresenteerd. Vanaf 1936werden
ooktabellengegevendiepergroepvanlandbouwgebieden onderverdelingen gavennaaroppervlakte-klassen enbedrijfssoorten.Veel
tabellenvermelddenopbrengsten enuitgavenperhectare inplaats
vanopbrengsten enuitgaven inabsolute zin.Datwasookminof
meernoodzakelijk.Wanthoewel ervoordemeestegebiedeneen
vrijgroot aantalbedrijvenbeschikbaarwasvoordeberekening
vanbedrijfsuitkomsten,enopgrond daarvangeconcludeerd werd
datde "representativiteit"wel redelijkwas (zieparagraaf2.2),
wekendedeelnemende bedrijventochenigszins afvanalle bedrijvendiegerepresenteerd moestenworden.Deverdeling vandebedrijvenoverdegrootte-klassenwasnogal scheef. "Inditopzicht
kanmennognietvaneenjuiste representatie spreken" (Directie
vandenLandbouw, 1940:30).Tabel 2.1 geeft inzicht indeverdelingvandebedrijven overdegrootte-klassen.Uitdezetabel
blijktdatdekleinere bedrijven sterkondervertegenwoordigdwaren.Ookdeveenkoloniale bedrijvenwaren sterkondervertegenwoordigd indevooroorlogse jaren (DirectievandenLandbouw,
1940:30).
Metdetoenamevanhetaantalbedrijvendateenboekhouding
leverdevoordebedrijfsuitkomstenstatistiek,daaldedegemiddeldeoppervlakte perdeelnemend bedrijf. In1930bedroeg degemiddelde oppervlakte bijna 27hectare.Inde loopvandedertiger
jarenkwamditcijfer steedsdichterbij 20hectare teliggen.
Bijde indelingvanbedrijven ingroepen indejaarlijkse
statistiekenwerdenvijf "bedrijfssoorten"onderscheiden: zuiver
akkerbouw (>90%bouwland),overwegend akkerbouw (70-90%bouwland),gemengd bedrijf (30-70%bouwland),overwegend veeteelt
(70-90%grasland)enzuiverveeteelt (>90%grasland).
Vanaf boekjaar 1937werd ook inzichtgegeven indevariatie
inbedrijfsuitkomsten inde landbouw (DirectievandenLandbouw,
1939:82).Erwerdvastgesteld datdievariatie vrijgrootwas.
Methetoog opdebedrijvendieveronderhetgemiddelde zaten
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Tabel 2.1 Het aantal "gecontroleerde"
boekjaar 1938 en het aantal
drij fshoofd als hoofdberoep
telling van 1930, ingedeeld
Oppervlakteklasse inha

Gecontroleerde
bedrijven in1938
aantal

1- 5
5-10
10-20
20-50
>-50
Alle bedrijven

bedrijven (& 1 ha) in
bedrijven waar het be"landbouwer" opgeeft in de
naar bedrij
fsoppervlakte

276
950

Bedrijvenmet "landbouwers" in1930
aantal

4,1

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

100,0

2.530
2.574

14,1
37,6
38,3

398

5,9

58.295
50.832
39.814
23.572
2.512

100,0*)

175.025

6.728

%

%

1,5

*)

Het betreft hieralleenbedrijvendie ingroepenvallenmet
meerdantienverwerktebedrijven;daarom ishet totaal
kleinerdanhet aantalvan8.000dat inparagraaf 2.2genoemdwordt.
Bron:DirectievandenLandbouw, 1940.

werdgesteld dathetduidelijkwasdathiervoordevoorlichting
nog eendankbare taakwasweggelegd.
Vanaf boekjaar 1936werd opruimhonderd zogenaamde "typebedrijven"begonnenmet eenuitvoerige boekhouding. Deze bedrijven lagenverspreid overhetgehele land enzemoesten bijdragen
aandesystematische vergroting vanhetbedrijfseconomischinzicht (DirectievandenLandbouw, 1937:5-6).Het zijndevoorlopersvande latereLEI-bedrijven (ziehoofdstuk 3). Opdezebedrijvenwerdendekostenuitgeplitst naardeprodukten waarvoor
zedirect of indirectwerdenaangewend. Daardoorwerdkostprijsberekening perproduktmogelijk. Indejarenvlakvoordeoorlog
zijnenkele tientallen boekhoudingenvan "type-bedrijven"uitgewerkt (Horring, 1940).

2.4 Desituatie indeveertigerjaren
Inhetvoorlopig verslag overboekjaar 1942wordt geconstateerd: "Het isinderdaad eenfeit,datdebedrijfsuitkomsten,
zooalsdezeworden besproken in"DeEconomische Toestand vanden
Landbouw" (...) inverschillende gevallen eenigszins alsmosterd
nadenmaaltijd komen,terwijl inde laatstejarentengevolgevan
denoorlogstoestand ook inhetverschijnenvandezepublicatie
eenniet onaanzienlijkevertraging isontstaan.Eenopdelippen
vanalleaandachtige lezers liggendevraag is:"Zouhetdangeen
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aanbeveling verdienen deverwerking vandecijfers zootebespoedigen,datophettijdstipderpublicatievandeverkregen cijfersdeze laatstennogvoldoende recent zijn?" (Directievanden
Landbouw, 1944:3).
Verwijzend naarde "goedemedewerking derLandbouwboekhoudbureaux"wordtgeconstateerd dathet "eerderpubliceerenderverkregenbedrijfsresultatenalleenmogelijk zalzijn,wanneergewerkt kanwordenonderoptimaleomstandigheden, ietswat zelden
voorkomt.Bijdesamenstelling derprognosevandebedrijfsuitkomsten 1942-1943 isdanookeengeheel ander systeemgevolgd.
Vooreenbetrekkelijk gering aantalbedrijven zijndegemiddelde
bedrijfsuitkomstenberekend perhaoverdeboekjaren 1941-1942en
1942-1943.Omhetgevaarvanonjuistheden doorhetgeringe aantal
betrokken bedrijventeomzeilen, issteedsuitgegaanvandezelfde
bedrijven". InhetVoorberichtvandezepublikatiewordtwelgewaarschuwd omuitdecijfersniet tesnelconclusies tetrekken
overdegangvanzakenophetNederlandse landbouwbedrijf inhet
algemeen,zekernietwaarhetgaatomabsolute grootheden.Metde
gegevensvan 925bedrijvenwerdencijfersgegevenvoor 43groepen
bedrijven.
Nadeoorlogwordtdepublikatievanbedrijfsuitkomsten
voortgezet,maarzijnerwelenige organisatorische veranderingen
doorgevoerd. Inhet "Verslag overde landbouw inNederland"van
hetMinisterie dat in1951verschijnt enwaarineentoelichting
wordtgegevenopde "Bedrijfsuitkomstenoverdejaren 1946,1947
en 1948",wordtgezegd datdeverwerking vangegevensvoordebedrijfsuitkomstenstatistiek na 1941 isgestaakt enin1946weeris
voortgezet.Deverzameling,bewerking enpublikatievandegegevensvande landbouwboekhoudbureaus wordtdanaanhet inmiddels
opgerichte LEIovergedragen.Onderdetitel "Statistiekvande
bedrijfsuitkomsten inde landbouw"publiceerde hetLEIvanaf
boekjaar 1946jaarlijksdecijfers,terwijl hetMinisterie in
haarjaarlijkseverslag eenbeschouwing overdiecijfersgaf.
Vanaf 1946 iserookeenwijziging indemanierwaaropde
bedrijfsuitkomstenwordenbepaald. "Deverdeling der indestatistiekverwerkte bedrijvenoverde landbouwgebieden engrootteklassenwordt thansnietmeerbijtoeval bepaalddoordebijde
boekhoudbureaux aangesloten aantallenbedrijven,maarvantevorenvastgesteld, teneinde eenzogoedmogelijke evenredigevertegenwoordiging vandewerkelijke aantallenbedrijven tegenoverhet
geheel teverkrijgen.Voor 1946en 1947 isdaartoe eenschemavan
3.000bedrijvenopgesteld;voor 1948envolgendejaren isdit
aantal tot5.000uitgebreid. Ookbijdezeopzet zijndezeer
kleinebedrijvennogonvoldoendevertegenwoordigd, daardeze
slechtszeldenbijeenboekhoudbureau zijnaangesloten" (MinisterievanLandbouw, 1951:4;LEI,1951:5-10).Verderwerd eennieuwe
indeling inlandbouwgebieden,grootte-klassen enbedrijfstypen
geïntroduceerd enwerdendegrootheden "gezinsinkomen" en "netto
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overschot"centraal gesteld indepresentatie.Ookwerd vande
gelegenheid gebruikgemaakt omeenaantal andere boekhoudkundige
aanpassingen doortevoeren.Devergelijkbaarheid vanvoor-en
naoorlogse gegevenswerd daardoormoeilijk.Koppejan (1949)heeft
eenpoging gedaanomte latenzienhoedegegevensopelkaaraansluiten.
Bijdesamenstelling vangroepenbedrijvenwerd uitgegaan
vaneenminimumvanvijftien bedrijven perbedrijfsgroep (een
grootteklasse ineen landbouwgebied)omenigszins betrouwbare
cijfers pergroep tekrijgen.
Eenvergelijking vandecijfersvandeboekhoudingenmetdie
vande landbouw-inventarisatievan 1947 leerde datdegemiddelde
bedrijfsgrootte40-902bovenhetgemiddelde lag.Dekleinerebedrijven blekennog sterkondervertegenwoordigd tezijn.Demeeste
bedrijfsuitkomstenwerdendaaromnog steeds inguldensperhectaregegeven.Dezewijzevanpresenteren had echterooktemaken
met detijdrovendheidvanhet berekenenvan individuelebedrijfsgegevensdievervolgensweergemiddeld moestenwordenpergroep.

2.5 Tweebedrijfsuitkomsten-statistieken
Alvrij snelna 1946stoptehetLEImet hetpublicerenvan
de "Statistiekvandebedrijfsuitkomsten inde landbouw". In1951
verscheen de laatste statistiek,diebetrekking had ophetboekjaar 1949.Inhet "Woordvooraf"staat te lezendatmet ingang
van boekjaar 1950depublikatievandebedrijfsuitkomstenstatistiekuit gegevensvandeboekhoudbureaus zouworden stopgezet.De
oorzaakdaarvanwasdathetLEIjaarlijkstweeoverzichtenvan
bedrijfsuitkomstenpubliceerde.Het enewasdehierboven besproken statistiek,het anderewaseeneigen statistiekwaaringemiddeldeuitkomstenvan eenaantalgroepen bedrijvenwerdengepubliceerd,gebaseerd opboekhoudingenmet een zuiver economische
grondslag.HetLEIhad daarvoor zelf bedrijven inadministratie
(ziehoofstuk 3). Debedoelingwasdatdeboekhoudingen uitbeide
bronnen, inelkgeval ophetpuntvandeaardvandegegevens,
vergelijkbaar zouden zijn.Al snelbleekdat ernogalwatverschillen bestonden indewijzewaaropdeuitkomsten berekendwerden,onderandere tenaanzienvandepostenonderhoud,afschrijvingen,overigekostenenvoorraad-waardering. "Bijgehouden
overleg bleekverder,datdezeverschillen inprincipewel zouden
kunnenworden opgelost.Ditkonechter, inverband met deomvangrijke benodigde informatie perbedrijf, slechtsmet zohogeextra
kostengeschieden,dateenbedrijfsuitkomstenstatistiekvan
enigszins behoorlijke omvang nietmeerbereikbaar zouzijn.
Erbleefdusslechtsdekeuze overtussenhandhavenvande
huidige,alsweergave derbedrijfsuitkomsten inde landbouw,niet
bevredigende statistiek enhet beëindigen daarvan.Het handhaven
vantweenaast elkaar lopende reeksenvan bedrijfsuitkomsten
-welke inbeginselvergelijkbaarmoeten zijnmaardit infeite
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nietzijn-opgesteld doorhetzelfde Instituutwerd ongewenstgeacht" (LEI,1951).HetBestuurvanhetLEIbeslootdaaromte
stoppenmetde samenstelling enpublikatievandebedrijfsuitkomstenstatistiek. "Inoverweging isevenwel,inhoeverredoor
eenandere instantiedeverwerking enpublikatievande-ongewijzigde-gegevensderlandbouwboekhoudingen kanwordenvoortgezet.Eendergelijke statistiek zoudanuitkomsten,naarfiscaal
doelberekend,weergeven" (LEI,1951).
HetCBSheeftvanaf 1950deze statistiekvoortgezet enpubliceert nog steedsbedrijfsuitkomsten (de exploitatierekeningen
opfiscale basis)opbasisvanboekhoudingenvan landbouwboekhoudbureaus (Bedrijfsuitkomsten, 1988:172).
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3. Gegevensverzameling door het LEI vanaf 1940

3.1 Inleiding
IndithoofdstukwordtbeschrevenhoehetLEItot 1975bedrijfsgegevensverzamelde endaaroverpubliceerde. Indeel 2komt
deperiode na 1975aandeorde.Deperiode 1940-1974 isteverdelenintweeperioden.Tot 1966wasersprakevaneenselectekeuzevanbedrijvenviakeuze-commissies, terwijl daarnadekeuze
aselect plaatsvond doormiddelvaneensteekproef.
"Gedurendedeboekjaren 1947-1962werddoorhetLEIjaarlijkseenoverzicht vanbedrijfsuitkomstengepubliceerd opbasis
vandoorhetLEIbijgehouden boekhoudingen. Deze reekswerdgestaakt toendoorhetCentraal Bureauvoorde Statistiek inplaats
van eenbedrijfsuitkomstenstatistiekopbasisvan fiscaleboekhoudingen,werd begonnenmet eenjaarlijkse bedrijfsuitkomstenstatistiek opbasisvanbedrijfseconomischeboekhoudingenvanzowel landbouwboekhoudbureaus alshetLEI"(Bedrijfsuitkomsten,
1970).HetCBSverzorgdedezestatistiekvan 1963-1966.Daarna
namhetLEIweerdejaarlijkse publikatievanbedrijfsuitkomsten
terhandmet behulpvande informatievande bedrijvendiehet
LEI ineigenadministratie had.

3.2 Debedrijfskeuzetot 1966
HetdoelvandeStatistiekvandebedrijfsuitkomsten inde
landbouw-waaroverhetvorigehoofdstukging -washetgevenvan
eenoverzicht vandeNederlands landbouw inalzijnverscheidenheid (LEI,1951:7).Daaromwerd eenuitgebreide indelingvanbedrijvennaar landbouwgebieden, grootte-klassen enbedrijfstypen
gepresenteerd.
Hetdoelvanhet bijhoudenvanboekhoudingen doorhetLEI
zelf,wasvaneenandere aard.Daarbij stond hetverkrijgenvan
basismateriaal voorbedrijfseconomische studie (kostprijsberekening enbedrijfsanalyse)envoorlichting voorop (LEI,1954:10;
Koppejan, 1949:12).DaaromwasdebedrijfskeuzevoordeLEI-bedrijvengericht ophet redelijkgoed geleide bedrijf (Ministerie
vanLandbouw, 1951:7-8). "Bijde landbouwboekhoudbureaux zijnde
bedrijven hoofdzakelijk aangesloten terverlichting vandeadministratieve taakvoorbelastingdoeleinden. Dedeelnemersaande
bedrijfsboekhoudingvanhetLEIgetroosten zichevenwel veelextramoeiteuit belangstelling voordebedrijfsstudie.Het ismogelijk,datdaardoordedeelnemersaandeLEI-boekhouding gemiddeld betere bedrijven endusookbetereuitkomsten hebben,dande
bedrijven,diebijdeboekhoudbureaux zijnaangesloten.TenslottezijndebedrijvenvandeLEI-boekhouding doorgaansgroteren
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isdeverdeling binnende landbouwgebiedenminder representatief
dandievandebedrijvendie inde statistiekderbedrijfsuitkomsten zijnopgenomen" (LEI,1949:13).
HetLEI-boekhoudnetkwam in1941vandegrond. Inheteerste
jaarwerden ruim500bedrijven inadministratie genomen enhet
lag indebedoeling omditaantal indevolgendejarentevergroten.Doordeoorlogsomstandighedenwaserin1945nogmaareen
kleindeelvandeoorspronkelijk inadministratie genomen bedrijvenover.Deuitwerkingvandeboekhoudingen liepgroteachterstand op.Bijeenbombardement in1945ging alle documentatie
verloren (LEI,1950). In1946werd eennieuwe startgemaaktmet
hetboekhoudnet.Deopgedane ervaring zorgdeervoordat relatief
sneleengoedboekhoudnetkonwordenopgezet.In1948werdenal
meerdan 1.000 boekhoudingen bijgehouden entweejaar laterwaren
daterruim1.700.
VoordeeerstenaoorlogsejarenvanhetLEI-boekhoudnetwerdeneerstoverzichtenperbedrijfstypegepubliceerd,waarnaeen
samenvattend verslag overallegroepengezamenlijkwerdopgesteld.Met ingangvanboekjaar 1952werdvrij snelnaafloopvan
eenboekjaarhet "Statistischoverzichtvandegemiddeldeuitkomstenvan landbouwbedrijven" gepubliceerd,waarbijde toelichtende
tekst toteenminimumbeperkt bleef.Hetoverzicht over 1952kon
inapril 1954gepresenteerd worden (LEI,1954). "Hetcijfermateriaal indetabellen isgeheel afkomstig uitdedoorons insamenwerking metdeRijkslandbouwconsulenten bijgehoudenboekhoudingen" (LEI,1954:7).Erwerd opgewezendatdegepubliceerde
gemiddelde cijfersniet inalleopzichten representatief geacht
kondenwordenvoorhetgemiddeldevanallebedrijven indebetrokkengebieden.Datgoldvooralvoordeabsolutehoogtevande
cijferseninveelminderematevoorontwikkelingen incijfers.
Voorongeveerveertig groepenbedrijven- ingedeeld naarregioenbedrijfstype-werdencijfersoverkostenenopbrengsten
perhectare cultuurgrond weergegevenvoorhetbetreffende boekjaarendedriedaaraanvoorafgaande boekjaren.Pergroep bedrijvenwerdendiebedrijvenbuitenbeschouwing gelaten,waarvande
bedrijfsvoering teveelvanhetnormale ineenbepaald gebiedafweek.Maar "ondankshetbuitenbeschouwing latenvan sterk afwijkende bedrijvenmoetgezegdwordendatdecijfersnietgeheelrepresentatief zijnvooreengebied" (LEI,1954:9-10).Uitonderzoek (LEI,1952a,1952b)wasgeblekendatdeLEI-bedrijvenopenkelepuntenafwekenvandepopulatie die zemoesten beschrijven.
Nietduidelijkwaswelke invloed dithadopdebedrijfsuitkomsten.
Vooreengroepbedrijvenwerdenalleenuitkomstengegeven
indiendaarvoormeerdanvijftienboekhoudingenbeschikbaarwaren.Voor boekjaar 1952werden 1.739 bedrijven inadministratie
genomen,waarvan er1.092 eenuitgewerkte boekhouding leverden.
Dewatersnoodramp in1953wasmededebet aanhetgrote aantal
niet-uitgewerkte boekhoudingen.
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Inhet "Woordvooraf"vanhet "Statistisch overzicht
1960/'61vandeuitkomstenvan landbouwbedrijven" -dat indecember 1961 (!) verscheen -blijktdatdedoelstelling vanhetboekhoudnet dangeformuleerd wordt alshetverschaffenvangegevens
voordeLEI-rapportentenbehoevevanhet landbouwbeleid. Voor52
groepen bedrijvenwerden cijfersgepresenteerd met behulpvan
1.430 boekhoudnet-bedrijven.Erwerdennaastdekostenenopbrengstenperhectareofperkoeookmeerabsolute cijfersper
bedrijf gegeven.
DebedrijvendiehetLEI inadministratie namwerdenaangewezendoor regionale keuze-commissies,waarin vertegenwoordigers
vanhetLandbouwschap, deRijkslandbouwvoorlichting enhetLEI
zitting hadden.Elkvandezedriepartijenmoest instemmenmetde
opnamevan eenbepaald bedrijf inhetboekhoudnet (Snoek, 1963).
Voor iederegroep bedrijvendieonderscheidenwerd,werdeneen
aantal "representatieve"of "typische"bedrijven gekozen.Extreem
goedeofextreem slechte bedrijvenwerdennietuitgekozen.Alleen
bedrijvendiequaproduktieomstandighedenenbedrijfsvoering "typisch" ("normaal")werdengeachtvooreenbepaalde regio,werden
gekozen.Bovendienwerd geprobeerd ombedrijven tekiezendiegeleidwerdendoor "vakbekwame"boeren (LEI, 1961:5). Bedrijven
werdenvooreenperiodevanvijfjaar inadministratie genomen.
Hoewel devrij subjectievemaniervankiezen indevijftiger
enzestigerjareneenaantalnadelenmet zichmeebracht -waarop
indevolgende paragraaf zalworden ingegaan-waren erookvoordelen aanverbonden. "Bijdebedrijfskeuze,die steunt oplokale
kennisvande ledenvandekeuze-commissies zijnmisschiendemogelijkheden omvertekening alsgevolgvanhet optredenvanweigeraarstevoorkomen,groter.Bovendienwordt doorhet inschakelen
vankeuze-commissies debereidheid totdeelneming veelal bevorderd" (Snoek, 1963:8).
"Vandaardanookdat inhetverleden -toenhet aantalweigeraars tegrootwerd geachtomeensteekproef tedoen slagendeLEI-procedurewel alsdeenig bruikbaremethodemoest worden
beschouwd.NuechterhetLEI inde loopderjarenmeer bekendheid
heeft gekregen enalthans insommige gebiedendaardoordekansop
eengrootpercentage "weigeraars"aanmerkelijk isverminderd
(...) zou inverschillende gebieden ookdesteekproefmethodein
aanmerking kunnenkomen" (Snoek, 1963:9).
Hetdoelvanhetverzamelenenbestuderenvandebedrijfsgegevensvan landbouwbedrijven wasvolgens Snoektweeledig. Inde
eersteplaatswerdendedeelnemende bedrijven instaat gesteld om
doormiddelvanbedrijfsvergelijking zicheenbeeld tevormen omtrenthunrelatieve positie indedesbetreffendegroep bedrijven
omopdiewijzeverbeteringen indebedrijfsvoering tekunnen
aanbrengen. Indetweede plaatskonden sommige uitkomsten -onder
anderedeberekende kostprijzen -doordeoverheid endegeorganiseerde landbouw,gebruiktwordenalsbasisbijdeonderhande-
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lingenoverhet inde landbouwtevoeren (prijs-)beleid (Snoek,
1963:5).

3.3 Deovergang opbedrijfskeuzeviaeensteekproef
Voorhetboekjaar 1961werdparallelaandegangbarekeuzeprocedure eensteekproef getrokkenvooreengroepweidebedrijven
inhetconsulentschap Sneek.Opdezewijzekonwordennagegaanof
ertussendegroepkeuzebedrijven endegroepsteekproefbedrijven
significanteverschillen bestondentenaanzienvanhetgemiddelde
vanende spreiding indewaardenvaneenaantalgrootheden.
Conclusievanditonderzoekwasdat-gegevendebeperkte
hoeveelheid onderzoeksmateriaal -ergeensignificanteverschillen indegemiddeldewaardenvandiversegrootheden tussende
LEI-groependesteekproefgroepkondenwordenaangetoond.Welwarenersignificanteverschillen invariantie tussendegroepen,
bijvoorbeeld tenaanzienvannettooverschot perhectare,dichtheidvandeveebezetting enkostprijsvandemelk.Zoalsverwacht
konworden,lagdespreiding inuitkomsten opdesteekproefbedrijvenduidelijk hogerdanopLEI-bedrijven. "Dithoeftons
overigensooknietteverbazenwanneermenbedenkt,datdekeuzecommissies ernaarstrevendeextreemgoede enextreem slechte
bedrijvenniet indeteformerengroepoptenemen;het lijkter
dusop,datzij indezeopzet ook inderdaad zijngeslaagd"
(Snoek, 1963:21).
Voordejaren 1962-1964publiceerde hetLEIgeenbedrijfsuitkomstenvan landbouwbedrijven.HetCBS,datjaarlijks eenexploitatierekening opfiscale basispubliceerde aandehandvande
boekhoudingenvan landbouwboekhoudbureaus -ziehoofdstuk 2-,
ging tijdelijk overoppublikatievandezegegevens opbedrijfseconomische basis.Datbetekende echternietdathetLEI-boekhoudnetverdwenenwas.Indiejarenwerd eennieuwe opzetvande
bedrijfskeuzeuitgewerkt. In1966werd begonnenmethetkiezen
vanbedrijven opbasisvaneensteekproef.Bedrijven diegekozen
warenvolgensdeoudeLEI-keuze-procedure,verdwenen indejaren
daarnageleidelijkuithetboekhoudnet.Vandebedrijvenwaarover
werd gepubliceerd overhetboekjaar 1969wasal90%volgenseen
steekproef gekozen (Bedrijfsuitkomsten, 1971). Inhet boekjaar
1971wasdeovergang naardesteekproefprocedure voltooid.
Doordat ernietmeerwerdgeletopdekwaliteitvanhetbedrijf endedoelmatigheid vandebedrijfsvoering,ontstond ereen
grotere spreiding indesamenstelling vanhetbedrijfsplan,de
produktieomstandigheden,debedrijfsgrootteenhetbedrijfsresultaat.Hetgemiddelde niveauvandecijfers invergelijkbaregroepenwerd echternauwelijks beïnvloed.DedoorSnoek (1963)getrokkenconclusiesvooreenkleindeelvandeNederlandse landbouw,blekeneenvrijalgemenegeldigheid tebezitten.
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3.4 Veranderende doelstellingenvanhetboekhoudnet
Tegelijkmet deopzetvandebedrijfskeuzeveranderde ookde
doelstelling vanhet bijhoudenvanhet boekhoudnet.Debedrijfskeuzewerd gericht oprepresentativiteit voordeNederlandse
landbouwalsgeheel ennietmeer indeeersteplaatsopbepaalde
typen,grootte-klassen, grondsoorten ofgebieden.
Degerichtheid opdeNederlandse landbouwalsgeheelwerd
ingegevendoordeeisenvanhetEG-informatienet.Daarnaast bleef
echterdedoelstelling vanhetjaarlijksweergevenvan gemiddelde
cijfersvangroepen bedrijven.Dezegroepenbedrijvenwerden
achterafuitdevoorhetEG-informatienetgekozen steekproefbedrijvengevormd.Deaantallenpergroep schotenvoor sommige
groepen echtertekort, ietswat zichinhetverledennietvoordeed,omdat toeneenvoudig eenzodanig aantalbedrijven pergroep
werd gekozen dat eenredelijke betrouwbaarheid vandecijfersper
groepwerd bereikt. Indenieuweopzetwerddit bezwaarondervangendoorgerichte aanvullingen pergroepopde oorspronkelijke
EG-steekproef.Daardoorkonvoordegroepenwaarvoordat -om
welke redendanook-gewenstwas,jaarlijks indeBULeenoverzichtvandebedrijfsuitkomstenwordengegeven.
DeBUL '70/'71formuleert expliciet waarophet boekhoudnet
gericht is:hetbeoogt "een inzicht tegeven indeontwikkeling
vande rentabiliteit vandeNederlandse landbouw zowel tenbehoevevandeoverheid enhet bedrijfslevenalsvandeEEG-Commisie
inBrussel (...).Degewenste omvang ensamenstelling vanhet
LEI-boekhoudnetwordt ineerste instantie bepaald doordeeisen
diehieraandoordeEEGwordengesteld.Alle bedrijven indeEEGlanden zijn ingedeeld ingroepennaarbedrijfstypeenoppervlakteklasse (...).Nederland dient aandeEEGminimaal 750bedrijfseconomische boekhoudingen televeren,diebetrekking hebbenop
landbouwbedrijven van5haengroterenwaarvan deondernemervan
hoofdberoep landbouwer is.Dezebedrijven zijngekozenuitgroepen,waarvan landelijkmeerdan 2.000 bedrijvenvoorkomen.Per
groepdienenminimaal 25boekhoudingen beschikbaar tekomen.
Voorhetverkrijgenvan inzicht inderentabiliteit vande
Nederlandse landbouw tenbehoevevandeoverheid enhetbedrijfsleven inNederland worden teraanvulling vanhetEEG-informatienet inhetLEI-boekhoudnet bovendien boekhoudingen bijgehouden
van bedrijvenwaarvan,opbasisvandeEEG-classificatie,erminderdan 2.000pergroep inNederland voorkomen"(Bedrijfsuitkomsten, 1972:171).

3.5 Desteekproefopzetvanaf 1966
Vanafhet beginvandesteekproefsgewijzeopzetwerd eengestratificeerdesteekproef getrokken,waarbij deafgegrensdepopulatiewerd ingedeeld inachtgroepen ofstrata.Deakkerbouwbe-
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drijvenendeveehouderijbedrijvenwerdenelk inviergrootteklassen ingedeeld (zietabel 3.1).Hetsteekproefpercentage in
eenbepaald stratumwasafhankelijkvanhetbedrijfstype envan
de oppervlakteklasse,omzotekomentotmeerbetrouwbare gemiddelde bedrijfsuitkomsten.Omdatde spreiding inbedrijfsuitkomstenopakkerbouwbedrijven groterwasdandieopveehouderijbedrijven,washetsteekproefpercentage inakkerbouwstrata 1.5maal
zogroot als inveehouderijstrata,uitgaandevandezelfdeoppervlakteklasse.Daarnaastwerd hetsteekproefpercentage grotergenomennaarmate debedrijfsoppervlaktegroterwas.Als redenhiervoorwerd gegevendatdespreiding inuitkomsten binneneenbepaald bedrijfstype toeneemtmetdebedrijfsgrootte.Degehanteerdesteekproefpercentages zijnvermeld intabel3.1,die isovergenomenuitdeBULoverboekjaar 1968 (Bedrijfsuitkomsten, 1970).
Deongelijke trekkingspercentages impliceerdenweldatbijde
weergavevandegemiddelde bedrijfsuitkomstengewerktmoestwordenmetwegingsfactoren.

Tabel 3.1

De gehanteerde steekproefpercentages
bij de keuze voor
het boekhoudnet naar bedrijfstype
en
grootte-klasse

EEG-bedrijfstype

Grootte-klasse
5-10 ha

Akkerbouw
Veehouderij

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
steekproefbedrijvenvoorhetEEG-informatienet tekomen.
Met ingangvanboekjaar 1972werdendebedrijvenmet eenomvangvan 10-40sbenietmeer inhetboekhoudnet opgenomen -ook
niet indienzemeerdan5hectaregrootwaren.Daardoorwerdhet
aantal bedrijven indepopulatiemet ruim8.000verminderd.

3.6 Desteekproevenvoordeboekjaren 1968-1974
Aanvankelijkwerdendebedrijvenniet rechtstreeksvanuitde
meitelling indesteekproef getrokken.Voorafgaande aandeeigenlijketrekkingwerdnamelijkeensteekproefuitde"mei-inventarisatie-formulieren" getrokken.Hieruitwerdendan-na indeling
vandeze steekproef instrata-bedrijvengekozenvoordeelname
aanhetboekhoudnet.Opbasisvaneensteekproefuitdemeitelling 1966van3.430bedrijven,werden 1.974 bedrijven bezocht
voordeelname aanhetboekhoudnet.Ditresulteerde uiteindelijk
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in822uitgewerkte bedrijfsboekhoudingen inhet boekjaar1968.
Vande 1.974aangewezen bedrijven bleek 19%nietvoordeelname
geschikt oftotdeelname instaat tezijn.Debelangrijkste reden
hiervoorwasdatdebetreffende bedrijven inmiddels opgehevenwarenofbinnenenkelejaren opgeheven zoudenworden.Vandeoverblijvende 1.601 bedrijvenweigerde 30%mee tedoen aanhetboekhoudnet,met namevanwege het extrawerkdat aandeboekhouding
verbonden zouzijnenhet ontbrekenvanbelangstelling voordeelname.Er resteerden 1.119 bedrijven diebereidwarenaandeboekhouding deel tenemen.Hiervanvielengedurende deboekjaren 1967
en 1968nog 297bedrijven afwegensonvoldoende belangstelling of
hetniet insturenvandenodigegegevens.
Omtevoorkomendaterteweinig uitgewerkte boekhoudingen
zouden zijnaanhet eindvaneenboekjaar,werd naenkelejaren
de regelgehanteerd datminstens 1202vanhetgewenste aantalbedrijven inadministratie werd genomen.Alsbasisvoordekeuze
per 1meivan eenboekjaardiende eensteekproef van 7.000à
8.000bedrijvenuitdemeitelling vaneenoftweejaargeleden.
DeBUL '68/'69geeft eenoverzicht vandebedrijfsuitkomsten
indeboekjaren 1965-1968.Hoewel inboekjaar 1967aleenaantal
bedrijven steekproefsgewijswerd gekozen, berustendecijfers t/m
boekjaar 1967nog opongewogen gemiddelden.Vanaf boekjaar 1968
werdmetwegingsfactorengewerkt. IndeBULwerden gemiddelde
uitkomstenvoor 22groepen bedrijvengepubliceerd.Erwerdgestreefd naareenminimum aantalvanveertig steekproefbedrijven
pergroep, "waarbijopgrondvandeervaringen eenredelijkemate
van betrouwbaarheid magwordenverwacht" (Bedrijfsuitkomsten,
1970:10).Vanaf boekjaar 1970werd gestreefd naareenminimumaantalvan35bedrijven pergroep" (Bedrijfsuitkomsten, 1972:13).
De indeling ingroepengebeurde opgrondvancriteria "waarvanhet sterkste onderscheidend vermogen tenaanzienvanverschillen indebedrijfsvoeringmagwordenverwacht".Verderwerd
gelet ophomogeniteit tenaanzienvandeverschillende bedrijfsonderdelen binnen eengroep. "Opgrond hiervan isbesloten relatiefveel ruimte tebesteden aande indeling naarbedrijfstypeen
minderaaneenvergaande regionale indeling.Bijgegeven opbouw
vanhet bedrijfsplan blijkendegebiedsverschillen namelijkrelatiefonbelangrijk tezijn",behalvevoordeakkerbouw.
Naast een indeling naarbedrijfstypeenregiowerd bijde
publikatievangroepscijferseen indeling gemaakt naargrotereen
kleinere bedrijven,waarbij degrenstussengroot enkleinlag
bij eenbedrijfsgroottevan90sbe 1)in1968.

1)

sbe-standaardbedrijfseenheden.Desbe iseenverhoudingsgetalvoordeomvang vaneenagrarische activiteit opbasis
vandetoegevoegdewaardeondergenormaliseerde omstandighedenbijeendoelmatige bedrijfsvoering ineenbasisperiode
(Droge,Poppe enPrins, 1983).

39

Tabel 3.2 Normen voor het sbe-aandeel per produktierichting
bij
de indeling van bedrijven naar bedrij fstype in deBUL
Bedrijfstype

Produktierichting
akkerbouw
*)

Akkerbouwbedrijven
Weidebedrijven
Gemengde bedrijven
a) metoverwegend
akkerbouw
b) metoverwegend
rundvee
c) met relatiefveel
veredeling

rundveehouderij
(incl.grasland)

veredeling
**)

>=80%
>=80%
40-80%
<40%

<25%
<80%

<25%
>=25%

*)

Inverband methetbeperkteaantalbedrijvenwerd inafwijkingvanditschemadegrensvan80%laterop67%gesteld.
**) Vanaf boekjaar 1970:30%inplaatsvan25%.
"De indeling naarbedrijfstypewerdgebaseerd opdeprocentueleverdeling vanhetaantal sbeoverdebedrijfsonderdelenakkerbouw,rundveehouderij enveredeling (varkens-enpluimveehouderij)inhetbetreffendeboekjaar.Hetpercentage inoverige
produktierichtingen (bijvoorbeeld fruitteelt ofwerkvoorderden)
isdaarbijniet inaanmerking genomen".Tabel 3.2geeftdeindelingweer.
Vanaf boekjaar 1970werd bijdebedrijfstyperingbijde"gemengde bedrijvenmetaanmerkelijkeveredeling"eengrensvan30%
inplaatsvan 25%gehanteerd. "Daarmeewordtdeontwikkeling naar
grotereeenheden invarkenshouderij enpluimveehouderij ophet
gemengde bedrijfgevolgd" (Bedrijfsuitkomsten, 1972:13-16).
De indeling inregio'swasgebaseerd opdeLEI-indeling in
13gebieden,dieweerwasgebaseerd opde indeling in 121landbouwgebiedenuit1957.
Inboekjaar 1970werden 22BUL-groepen gevormd. Indedaarop
volgendejarenmoestendetweeregionalegroepengemengde bedrijvenmet overwegend rundveehouderij totééngroepwordensamengevoegd,omdat zeafzonderlijk teweinig bedrijvenbevatten.Vanaf
1973kononder invloedvanstrukturele ontwikkelingen degroep
grotereweidebedrijven inhetZuidelijk Zandgebied wordenafgesplitstvandie inhetOostelijk enCentraal Zandgebied.Voor
sommigegroepenbedrijvenkondenalleencijferswordengegeven
dankzij dealgenoemde aanvullingenopdevoordeEEGnoodzakelijkeaantallenbedrijven.Aanvullingsbedrijvenwerdenonderanderegekozen inhetNoordelijkVeenweidegebied (weidebedrijven),
hetNoordelijkKleigebied (akkerbouwbedrijven),enlaterookin
hetWestelijkWeidegebied (weidebedrijven).Vanaf boekjaar 1974
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