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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

14

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)

24

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).
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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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werden bovendien extra bedrijvengekozen indegroep akkerbouwbedrijven indeVeenkoloniën enhetNoordelijk Zandgebied.
IndeBULwerdjaarlijks een indicatiegegevenvandespreiding inbedrijfsuitkomsten.Pergroepwerd destandaardafwijking
weergegevenvanhetnettooverschot (oppachtbasis)inguldens
perhectare cultuurgrond, vanhetaantal sbepervakenvanhet
arbeidsinkomen vandeondernemer (oppachtbasis)inguldensper
bedrijf.Met ingangvan 1974werden indebijlagevandeBULgeen
standaardafVijlcingenvoorvariabelenmeergegeven -omdespreiding indewaardenvaneenvariabele aantegeven- ,maarwerden
standaardfouten gepresenteerd, omeen indruktegevenvandebetrouwbaarheid vandegeschattewaarden.
Overdeopbouwvanhet boekhoudnet zegtdeBULoverboekjaar
1974hetvolgende:"Watbetrefthetaantaljarenvandeelname
wordt ergestreefd naareenhomogene opbouwvanhetdeelnemersbestand.Opgrondvanervaringscijfersisgeblekendat, indienmet
100gekozen bedrijvenwordt begonnen,gemiddeld naverloopvan
éénjaaralsgevolg vanopzegging doordedeelnemers zelf (geen
belangstelling meer enz.), ernog 77bedrijven overzijn.Natwee
jaar ishetaantal teruggelopen tot68,nadriejaartot 61,na
vierjaar tot55,navijfjaartot49enna zesjaartot44bedrijven. Indiennudegemiddelde duurvandeelneming aandeLEIadministratiewordtgesteld opzesjaarbetekent ditdat bijeen
evenwichtige opbouwvanhetdeelnemersbestand elkboekjaarmoet
worden begonnenmet circa 23%eerstejaarsdeelnemers"(Bedrijfsuitkomsten, 1976:172).
Met ingangvan 1974vervieldeeisdathethoofdberoepvan
deondernemer landbouwermoest zijn.Een landbouwbedrijfmoest
vanafdatjaarvoldoen aandeeisdaterminderdan 50%tuinbouw
- insbe'sgemeten -voorkwam. De steekproef uitdemeitelling
waaropdeeigenlijke steekproefwerd gebaseerd,veranderde in
1974enigszinsvanopzet.Aanvankelijkwerd 5Xvandebedrijven
indeoppervlakteklasse 5-20ha. indeeerste steekproefgetrokkenen 10Zvandebedrijven inoppervlakteklasse 20-100haen
verderallebedrijven groterdan 100ha.In1974werd uitde
grootteklassen 40-110sbe, 110-250sbe,250-500sbeenmeerdan
500sbe respectievelijk4,5X, 9X, 18Zen 100Ïvandebedrijven in
Nederland inde steekproef opgenomen. "Hiermede isdusalsbasis
voordesteekproef devoorheentoegepaste indeling inoppervlakteklassenvervangendooreen insbe-klassenomdatmet nameookde
bedrijfsomvangvanbedrijvenmet intensieveveehouderij aldusis
tebepalen" (Bedrijfsuitkomsten, 1976:166).Detrekkingvande
steekproefbedrijvenuitdit steekproefbestandvancirca 7.500bedrijven,gebeurdemetde in1966geformuleerde verhoudingsgetallentussendesteekproefpercentages inde8EEG-stratadieonderverdeeld werden insbe-engebieds-sub-strata.
Achterafwerden allebedrijven opnieuw ingedeeld instrata
waarbij alscriteriahetbedrijfstype,debedrijfsomvang inhectares,debedrijfsomvang insbeenhetgebiedwerden gehanteerd.
Dit laatste criteriumwasnoodzakelijkvanwege de aanvullingskeuzedievooral opbepaalde regio'swasgericht.
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NaastdeBULverscheenjaarlijks "Definanciële positievan
landbouwbedrijven" (FIP).Decijfers indezepublikatiewarengebaseerd opdatdeelvandesteekproefbedrijven dat instaaten
bereidwaseenzogenaamde financieringsboekhoudingbijtehouden.
DeFIPslootquapopulatie engroepsindeling nauwaanbijdeBUL
(AukemaenDonkelaar, 1972;Aukema, 1974).

3.7 Representativiteit
IndeBULwerd geconstateerd: "Inhoeverre dematigeresponse,dieoverigenspraktischonontkoombaar lijkt,derepresentativiteitverstoort, isonzeker" (Bedrijfsuitkomsten, 1970:141).Er
werd opgewezendatdeleeftijdsopbouwinhetboekhoudnet iets
afweekvandie indepopulatie;oudere ondernemerswarenondervertegenwoordigd. Tenaanzienvandebedrijfsoppervlakte,hetbedrijfstype enderegionale liggingwerdderepresentativiteit zo
goedmogelijkgehandhaafd doorbijhetnietkunnenofwillenmeewerkenvaneenbedrijfshoofd eenvervangend bedrijf tekiezendat
zoveelmogelijk leekophetbedrijf datvervangenwerd.
Bovendienwerdendewegingsfactoren berekend opgrondvande
aantallen indepopulatie bijdemeitelling (aanhetbeginvan
hetbetreffende boekjaar)endeaantallen uitgewerkte
boekhoudingenperstratum.Daardoorwerd ookheteffectvantussentijdse
beëindigingen -voorzoverdie samenhingenmetde factorendiebij
destratificatieeenrolspeelden-gecompenseerd. Dithadverder
alsvoordeeldat indeovergangsfasenaarsteekproeftrekking,ook
bedrijvendieopgrondvandeoudeLEI-procedurewarengekozen,
kondenwordenmeegenomen indeberekeningen.
"Een inzicht ineventueleverstoringen alsgevolg vansamenhangentussenenerzijdsderedenentotweigering vandeelneming
ofoorzakenvanvoortijdige beëindiging,enanderzijdsproduktieomstandigheden enkwaliteitvandebedrijfsvoering,dienietgevangenworden indeaangehoudenEEG-klassenindeling naarbedrijfstype enregionale ligging,kannietwordengegeven"(Bedrijfsuitkomsten, 1970:141).
IndeBULoverboekjaar 1970werd geconstateerd datperoppervlakteklasse debereidheid omaanhetboekhoudnet deeltenemengroterwasnaarmate debedrijfsvoering intensieverwas.Daaromwerd achteraf naarbedrijfstype,naargrootteklasse ennaar
intensiteitsklasse gestratificeerd engewogen.Bijdezeweging
werden steekproefbedrijven ingedeeld instrata opgrondvanhun
kenmerkengedurendehetboekjaarenpopulatiebedrijvenopgrond
vanhunkenmerken aanhetbeginvanhetboekjaar.Hoeweldit
praktischgezien eenwerkbareprocedurewas,washet theoretisch
nietgeheel correct.Bijdebespreking vandesteekproefopzet
vanaf 1975 (deel 2)zalblijkendatvanafdatjaareenbeterewegingsprocedure wordt toegepast,waarbijdemeitelling ookdebasisvoordestratificatievandesteekproefbedrijvenis.
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CeBULoverboekjaar 1972geeft ietsmeer informatie overde
representativiteit vandebedrijven inhet boekhoudnet voorde
bedrijven indepopulatie: "Opde intotaalbezochte 755bedrijven isdemediaanvande leeftijdvanhetbedrijfshoofd 51jaar
enopde 281bedrijvendiebereidwarendeeltenemen46jaar"
(Bedrijfsuitkomsten, 1974:197).Omdat erbijvervangendekeuze
geen rekeningwerd gehoudenmet de leeftijd, betekende ditdatde
oudere ondernemers ondervertegenwoordigd werden. IndeBUL
'73/'74en '74/'75werd ietsuitvoeriger ingegegaanopderepresentativiteit vandegekozenbedrijven,metname tenaanzienvan
de leeftijdvanhet bedrijfshoofd ende intensiteit vandebedrijfsvoering.Geconcludeerd werd datbedrijvendieniet geschikt
warenvoorofniet instaatwarentotdeelname,eenbedrijfshoofd
haddendatgemiddeld ouderwaseneenbedrijfsplan datgemiddeld
minder intensiefwas (minder sbeperha)danallebezochtebedrijven. "Dit sluit dusaanbijderedenenvanhetniet geschikt
ofniet instaat zijn,tewetenhoge leeftijd, ziekteen/ofgeen
opvolger ofhettevensnoguitoefenenvaneenanderberoep".Voor
medewerking weigerende bedrijven koneenzelfde conclusieworden
getrokken.

3.8 Verandering vandeopzet in1975
Vanaf 1975werd deondergrensvandepopulatie nietmeergelegd bij5ha,maarbij60sbe.Bovendienwerd eennieuwstratificatieschemageïntroduceerd,waarinachtereenvolgens naarbedrijfstypeensbe-grootteklasseenwaarnodig enmogelijkook
naaroppervlakteklasse, leeftijdsklasse vandeondernemer ennaar
gebiedwerd gestratificeerd.Daarmeewerd gestreefd naareengrotererepresentativiteit. Ditschema isdebasisvoordekeuzevan
bedrijvengeweest totenmet boekjaar 1987.Indeel 2vanditonderzoekverslag wordt eenuitvoerige beschrijving enevaluatievan
de steekproefopzet envandekwaliteit vandegegevensuitde
steekproef indeperiode 1975-1987gegeven.
Uit deBUL '75/'76blijkt datdenieuwe stratificatie-proceduremet nameconsequenties hadvoordegroepgemengde bedrijven
met intensieveveehouderij.InhetNoordelijk,OostelijkenCentraalZandgebied ging hetgemiddeld aantal sbeperhectarecultuurgrond bijdegrotere bedrijvenvan 14,4in 1974naar 22,6in
1975;voorhet ZuidelijkZandgebied isereveneenseenforse
stijging indewaardevanditkengetal.Ookhet aantal bedrijven
indeze categorieënnambehoorlijk toe.Soortgelijke ontwikkelingenwarente zienbijdegroepkleinere intensieveveehouderijbedrijven.
Hoofdstuk 1vandeBUL issinds 1975nauwelijks gewijzigd.
Daarmee isgoed aangegevendat ervanafdatjaar sprakewasvan
continuïteit indeopzetvandesteekproef endepublikatievan
bedrijfsuitkomstenopgrondvandiesteekproef.
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Deel 2: de steekproef in de boekjaren
1975 tot en met 1987

"Vanaf 1967 is de keuze van de bedrijven voor het boekhoudnet volledig gericht op representativiteit
voor de Nederlandse landbouw"
(Bedrij fsuitkomsten,

1988:9)

"Er is geen behoefte aan de term representatieve
steekproef;
deze term is niet vatbaar voor een (scherpe) definitie
en
leidt veelal tot verwarring"
(J. MuiIwijk,

1981:19)
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4. Doelstellingen en middelen

4.1 Inleiding
Vanuit onderzoek enbeleid iserbehoefte aancijfermateriaal overdeontwikkeling vandebedrijfsuitkomstenvanNederlandse landbouwbedrijven enoverde financiële positievandeondernemersopdiebedrijven.Degewenste informatie heeft zowel
betrekking opdetotaleNederlandse landbouwalsopgroepenbedrijven binnende landbouwsector. Inhetvorigehoofdstuk bleek
dat overgroepenvanbedrijven -bijvoorbeeld overeenbedrijfstakofovereengroep bedrijven ineenbepaalde regio-altientallenjaren informatiewordtverzameld doorhetLEI.Degerichtheid opdeNederlandse landbouw inzijngeheelgingvanafhet
middenvandejaren zestig eenrolspelen.EG-verplichtingenlagentengrondslag aandezekoerswijziging.
Vanaf 1966ennog sterkervanaf 1975werdweergavevande
totaliteit vandeNederlandse landbouwdehoofddoelstelling van
de informatieverzameling oplandbouwbedrijven. Dathieldoverigensniet indatveel afbreukwerd gedaanaandeoorspronkelijke
doelstelling vangegevensverzameling overgroepenbedrijven.In
dit hoofdstukwordt eenbeschrijving gegevenvandehoofddoelstelling vanhet boekhoudnet indeperiode 1975-1987.Deopzet
vandesteekproef opbasisvandezedoelstellingen komt aanbod
indehoofdstukken 5en6.Deverdereconcretisering vandenevendoelstellingen -informatieverzamelingovergroepen bedrijven
binnendepopulatie -endeuitwerking daarvan inde richtingvan
desteekproefopzet,vindt plaats inhoofdstuk7.

4.2 Dedoelpopulatie
HetLEI-boekhoudnet richt zich-evenalshetEG-informatienet -niet opdegehelepopulatievan landbouwbedrijven,maarop
bedrijvenmet eenbepaaldeminimale omvang. Deredendaarvooris
dat het bijhoudenvanboekhoudingen vandekleinste bedrijven
dermateveelkostenmet zichmeebrengt dathet -medegezienhet
geringe aandeelvandezegroepbedrijven indetotale landbouwproduktie,deheterogeniteit vandezegroep,endegeringebereidheid totdeelname indezegroep -nietmogelijk ofnietrationeel is (geziende informatiewaarde)ookvandiegroep bedrijven boekhoudingen bij tehouden.
Tot 1982werdNederland geacht zichterichtenopdepopulatievan bedrijvenmetmeerdan0,75 arbeidsjaareenheden (AJE)
(Poppe, 1984:71).Vanaf 1982isdebenedengrensvastgesteld op
6Europese GrootteEenheden (EGE)(zievoordit begripPoppe
(1984))Per 1januari 1986heeft deEGdebenedengrensvoorhet
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Nederlandse boekhoudnetvastgesteld op 16EGE-80.Ditkomtgrofweg overeenmet 60sbe (Poppe, 1986).
DepopulatiewaarophetNederlandse boekhoudnetvoorlandbouwbedrijven zichsinds 1975richt,komtwel ingrote lijnen
overeenmetdedoordeEGaangegevenpopulatie,maarvaltdaar
nietgeheelmee samen.Alsondergrenswerdvoorhetboekjaar 1975
gekozenvoor 60sbe.Dezegrens isvanjaartotjaarverhoogd en
staatvoorhetboekjaar 1987op79sbe.Dezegrenskomt bijbenadering overeenmetdehelftvandeproduktie-omvang permandie
gemiddeld bijeendoelmatige bedrijfsgroottewordt gerealiseerd.
Het boekhoudnetvantuinbouwbedrijven legtdeondergrensbij
70sbe (vanderPlas, 1985).
Eenafgrenzing tenopzichtevanhetboekhoudnetvoorde
tuinbouwwordtgemaaktdoorbedrijvenwaarmeerdan50%vanhet
totaleaantal sbebetrekking heeft optuinbouw-activiteiten,uit
te sluitenvandepopulatie 1).Bovendienworden-ompraktische
redenen-bedrijvenmetmeerdan2.000sbeniet indepopulatie
opgenomen.Omtebeoordelen ofeenbedrijf aandepopulatie-criteriavoldoet,wordtuitgegaanvandemeitellingsgegevens aanhet
beginvaneenboekjaar.
Dedoelpopulatie bevattevoorhetboekjaar 1975 ruim80.000
bedrijven.Tienjaar laterwasditaantalgedaald totminderdan
70.000bedrijven.Ruimeenderdedeelvandebedrijven indemeitellingwaarop landbouwdehoofdactiviteit is,valtbuitendepopulatie.Deze bedrijvenomvattenechterminderdan 10%vandeNederlandse landbouw, indiendeze insbe'sgemetenwordt.Hetaandeelvandeze bedrijven indetotale landbouwproduktie iswaarschijnlijk nog kleiner.Vooreenverdereverantwoording vande
begrenzing vande steekproefbasis,zijverwezennaarLodder
(1987:12-13).

4.3 Dedoelvariabelen
Naast eendoelpopulatie ("overwiewilje ietsweten?")
heeft iedere informatieverzameling temakenmet doelvariabelen
("wat wiljeweten?"). Degewenste informatievanhet landbouwnet
heeftbetrekking opdebedrijfsuitkomstenvanbedrijven endefinanciële positievanondernemersuitdedoelpopulatie.Voorhet
opzettenvaneensteekproef terverkrijging vandeze informatie,
ishetnoodzakelijk omdezeenigszinsvagedoelstelling naderte
concretiseren;metname omeisentenaanzienvandeteverzamelen
informatie indesteekproefopzettekunnenmeenemen (zieparagraaf 4.4).Eensteekproef diekwalitatief goedeuitkomstengeeft
voordeene (groepvan)variabele(n),geeftniet automatisch goedeuitkomstenvoordeandere (groepvan)variabele(n).

1) Vooreenprecieze beschrijving vandezeafgrenzing,zie bijlage1.
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Vanaf 1975zijndenormatieve toegevoegdewaarde perbedrijf
endearbeidsopbrengst vandeondernemerdedoelvariabelen van
het boekhoudnet (Lodder, 1987:19). Deeerstevariabele alsrepresentantvandegroepdoelvariabelen inde sfeervandebedrijfsuitkomstenendetweede alsrepresentant vanvariabelendiebetrekking hebbenopde financiële positievandeondernemer.

4.4 Kwaliteit vande informatie
4.4.1 Inleiding
Deuitkomstendieeensteekproef oplevert,moetenaanbepaalde eisenvoldoen.DeLEI-steekproef iseropgericht omzowel
systematischealstoevallige afwijkingen tussen steekproef enpopulatie terug tedringen.Andersgezegd,deLEI-steekproef
streeft naareenzogrootmogelijke representativiteit enbetrouwbaarheid.
4.4.2 Representativiteit
Desteekproefbedrijvenmoeten representatief zijnvoorde
populatiewaarop zebetrekking hebben.Datwil zeggendat zeeen
zogetrouwmogelijke afspiegeling gevenvandesituatie indepopulatie.Representativiteit iseenbegripdatvaakverwarring
schept.Sommige onderzoekerswillenhet begripdaarom helemaal
niet gebruiken (MoorsenMuilwijk, 1975). Theoretischgezien is
dat ookmogelijk; aselecte trekking vansteekproef-elementengarandeert immers "representativiteit". Indepraktijkvanhetwerkenmet steekproeven ishet-onderanderevanwege het optreden
vannon-respons -echternuttig om ietsmeertezeggendandater
aselecte trekking heeftplaatsgevonden.Representativiteit is
eenbegripdatdaarbehulpzaam bijkanzijn.Hetgeeft aanin
hoeverre erachteraf gezienooksprake isgeweestvan aselectheid
inhetverschijnen vanbedrijven indesteekproef-uiticomsten.Het
heeftdusniet alleen betrekking opdewijzevantrekkenvande
steekproef,maarookopdeschattingsmethode voorhet berekenen
vanuitkomsten (zieookBethlehem, 1985).
Een steekproef wordt (tenaanzienvaneenbepaaldevariabele)representatief geachtvooreenpopulatie indiendesteekproefschattingen (voordezevariabele)niet systematischverschillenvandeovereenkomstige grootheden indepopulatie.Een
steekproef kanrepresentatief zijntenaanzienvaneenbepaalde
variabele entegelijkertijd niet-representatief tenaanzienvan
eenanderevariabele.Bij representativiteit moet niet alleengedachtworden aanovereenkomst ingemiddeldenvanvariabelen,maar
ookaanovereenkomst inspreiding enandereverdelingskenmerken
vandievariabelen.
Representativiteit kanalleenwordenvastgesteld voorvariabelenwaarvoordewaardevoorallebedrijven indepopulatiebe-
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kend is.Representativiteit tenaanzienvandergelijkehulpvariabelenzegtopzichzelf nietsoverrepresentativiteit tenaanzien
vandedoelvariabelen. Inhetalgemeenmag echterverwachtworden
dat indienereensterke samenhang istussendehulp-endoelvariabelen,representativiteit tenaanzienvandehulpvariabelen
nuttige aanwijzingenkangevenoverdematewaarindewaardenvan
dedoelvariabelen inde steekproef systematisch afwijkenvandie
indepopulatie.Alsbijvoorbeeld bedrijvenmetvarkensgemiddeld
eenhoger inkomenhebbendanbedrijvenzondervarkens,enbedrijvenmetvarkens relatiefweinigvoorkomen indesteekproef,dan
wordthetgemiddelde inkomen indepopulatiewellicht ietsonderschat-ervanuitgaande dateroverigensgeenandere over-enonderschatting veroorzakende factorenaanwezigzijn.
Systematische afwijkingen tussen steekproef enpopulatie
kunnenonderandere ontstaan indienbijdeopzetvandesteekproef geen rekeningwordtgehoudenmetverschillen inresponsgedrag binnendepopulatie.Bijdesteekproefvoor 1975waser bijvoorbeeld sprakevansystematische afwijkingen inde leeftijdsopbouwvandebedrijven indesteekproef.
Omvasttekunnenstellenofervooreenbepaaldevariabele
sprake isvansystematische afwijkingen,moeter ietsbekend zijn
overdeordevangroottevandetoevallige afwijkingen.Immers,
afwijkingen tussensteekproef enpopulatie zulleneraltijd zijn
bijeensteekproef.Eenafwijking ispassystematisch indiendeze
nietverklaard kanwordenuitderolvanhettoeval.
4.4.3 Betrouwbaarheid
Naastdeeisvanrepresentativiteit,wordt aandesteekproefuitkomsten deeisvaneenzogrootmogelijkebetrouwbaarheid
gesteld.Datwil zeggendatde rolvanhettoeval indesteekproefcijferszokleinmogelijkmoet zijn.Toevallige afwijkingen
tussen steekproef enpopulatie zijn inherentaanhettrekkenvan
eensteekproef,tenzijdesteekproef degehelepopulatieomvat.
Dekansoptoevallige afwijkingenvaneenbepaaldegroottekan
kleinergemaaktwordendoormeer steekproefbedrijven tekiezen,
ofdoorde steekproefmethode ofdeberekeningsmethode aantepassen. Indehoofdstukken 5en6wordt besprokenhoebetrouwbaarheidgemetenkanworden,vanwelke factorenbetrouwbaarheidafhankelijk is,enwelkemaatregelen erindeLEI-steekproefopzet
zijngenomenomeenmaximalebetrouwbaarheidvandesteekproefuitkomstentegaranderen.
4.4.4 Concretisering
Dewaardenvandedoelvariabelendienenrepresentatief en
betrouwbaarweergegeven tewordenvoordebedrijven indedoelpopulatie.DaarbijwordendetotaalcijfersvoordeNederlandse
landbouw ineenbepaaldjaaralsuitgangspunt gekozen.Concreet
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houdtdat indatdebetrouwbaarheid vande inparagraaf 4.3genoemdedoelvariabelen bevredigendmoet zijnvoordezetotaalcijfers (de"nationale boerderij")onderdevoorwaarde datdeuitkomstengeen systematische afwijkingen tenopzichtevandepopulatievertonen.
Bijhet stevennaareenredelijkebetrouwbaarheid van cijfersopnationaal niveauwordt ineerste instantieniet geletop
debetrouwbaarheid vantotaal-ofgemiddelde cijfersvoorafzonderlijke groepen bedrijven. Indienblijkt datdezenietvoldoende
is,wordt de steekproef -binnendedaarvoor beschikbarecapaciteit -zodanig aangepast dat ookvoordeafzonderlijkegroepen
eenacceptabele betrouwbaarheid wordtgerealiseerd (zieparagraaf
7.4). Indehoofdstukken 5en6zaldeaandacht echteruitsluitendgericht zijnopdesteekproefopzet voorde representatieve
enbetrouwbare schatting vantotaalcijfersvandenationale boerderij.

4.5 Middelen
Dematewaarindedoelstellingen vanhet boekhoudnet gerealiseerd kunnenworden,wordt bepaald doordeaanwezige capaciteit
vanhetLEIombedrijven inadministratie tenemen.Dezecapaciteitwordtmede bepaald doordeeisendiedeEGtenaanzienvan
deNederlandse bijdrageaanhetEG-informatienet stelt.HetLEI
wordt geachtjaarlijks circa 1.500 boekhoudingen van land-en
tuinbouwbedrijven aandeEGte leveren.Voorhet landbouw-deel
-waaroverdit onderzoekverslag gaat -kunnenmaximaal 1.150bedrijven inadministratie wordengenomen.Derealisering vande
doelstellingen die indevoorgaande paragrafen zijn geformuleerd,
betekent danookdatgegevendit aantal bedrijven,eenzodanige
steekproefopzet wordt gekozendat representatieve uitkomstenmet
eenzogrootmogelijke betrouwbaarheid verkregenworden.Daarbij
worden 1.100 bedrijven gekozenvanuitdeoptiekvandebetrouwbaarheid vandecijfersvandenationale boerderij enruim50bedrijven alsaanvulling hieropvoorbepaaldegroepen binnendepopulatie.
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5. Opzet van de steekproef

5.1 Inleiding
Indithoofdstukwordtbeschreven hoevanuitdedoelstellingendie inhoofdstuk 4zijngeformuleerd,deLEI-steekproefvoor
de landbouwsector isopgezet.Ofbetergezegd,hoedeLEI-steekproevenzijnopgezet.Hetgaat immersnietomeeneenmalige
steekproef,maar omeenreeksvansteekproeven,waaraanerieder
jaaréénwordttoegevoegd.Elke steekproef geeft eenbeeldvan
wat inhetbetreffendejaardesituatie inde landbouwwas.Samen
leverende steekproevendeontwikkeling vande landbouwsector in
de loopvandetijd.Zoalszalblijken indithoofdstuk isde
steekproef geenpanel inde strikte zinvanhetwoord.Eris
sprakevaneenroterend panel,waarin iederjaareendeelvande
bedrijvenwordtvervangendoornieuwebedrijven.
De statistische achtergrond vandesteekproefopzet wordt in
hetvolgende hoofdstuk behandeld. Inhoofdstuk 7wordt ingegaan
opdebijstelling vande indithoofdstukbeschreven opzet,die
voortvloeit uithet rekening houdenmetnevendoelstellingen.

5.2 Stratificatie
Omalledelenvandepopulatie goedweer tekunnengevenen
omdebetrouwbaarheid vandesteekproefuitkomsten tevergroten,
wordtgewerktmet eengestratificeerdesteekproef.Voor 1975gebeurdedatookal-ziehoofdstuk 3-,maar inboekjaar 1975is
eennieuwstratificatie-systeem ingevoerd.Deervaringen totdan
toehaddennamelijkgeleerd daterverbeteringenmogelijkwaren.
De indelingvandepopulatie instratagebeurtaandehandvan
gegevensdieviadejaarlijkse landbouwtelling (demeitelling)
beschikbaarkomen.Datzijngegevensdievoor allebedrijven in
depopulatie beschikbaar zijn.Demeitelling levert onderandere
informatie overdeomvangvaneenbedrijf,de samenstelling van
hetbouwplanendeveestapel,deaanwezige arbeidskrachten,de
leeftijdvandeondernemer,de rechtspositie endegeografische
liggingvaneenbedrijf. Inafzonderlijkejaren isnogeenaantal
anderegegevensbeschikbaar,bijvoorbeeld overdeeigendoms-/
pacht-verhouding ofdeaanwezigheid vaneen ligboxenstal.Deze
laatstegegevens zijnechternietgeschiktvoorgebruikbijde
opzetvandesteekproef omdat zeniet iederjaar beschikbaar
zijn.
Hetdoelvanstratificatie ishetvormenvanhomogenegroepenbedrijven,waarbijuit iederegroep (stratum)eenaantalbedrijvengekozenwordtdatditstratum representeert. Inhetver-
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volgvandit onderzoekverslag zalblijkendat eendergelijke opzet zowel systematische alstoevallige fouten terugdringt.

5.3 Indeling ingrootte-klassen
Opgrond vanmeerjarige ervaringwerd in1975beslotentot
eenstratificatie aandehandvanvijfcriteria,diedeheterogenepopulatie zogoedmogelijkverdelen inhomogene stukken.Homogeniteit heeft daarbijvooral betrekking opdedoelvariabelen.
Het lagvoordehand omdepopulatie eerst intedelen ineen
aantal grootteklassen, omdat eengroot deelvandeverschillen in
bedrijfsuitkomstenenfinanciële positietussenbedrijven samenhangtmetdebedrijfsgrootte.Een indeling insbe-grootte-klassen
verdeelt depopulatie ingroepenbedrijvendietenaanzienvande
doelvariabelenvanelkaarverschillen.Desbe isimmers eenmaat
voordenormatieve toegevoegdewaardeendaarmeeookvoordemet
dezevariabele samenhangende andere doelvariabelen.
Oppervlakte iseenveelmindergeschikt indelingscriterium
omdegroottevaneenbedrijfvast testellen. Indienbijvoorbeeld eenakkerbouwbedrijfeneenpluimveebedrijfieder 10hectaregrond bezitten, zullen ze inveelgevallen sterkverschillen
tenaanzienvandehoogtevandetoegevoegdewaarde envanandere
doelvariabelen.

5.4 Indeling inbedrijfstypen
De indeling vandepopulatie aandehandvanhet aantal sbe
perbedrijf omdaarmeehomogene strata tevormen, heeft eenbezwaarendathangt samenmet het gestandaardiseerde karaktervan
de sbe.Deze geeft namelijk aanwat eronder genormaliseerde
produktie-omstandigheden aantoegevoegdewaardevoortgebracht kan
worden. Indepraktijk ishet zodatdeproduktie-omstandigheden
- bijvoorbeeld hetweerendeprijzen-voorbedrijven binneneen
bepaald bedrijfstype inafzonderlijkejarenvoordemeestebedrijven sterkovereenkomen.Daardoor zalperbedrijfstypedesbe
ookvoorde gerealiseerde
toegevoegdewaarde ineenbepaaldjaar,
endaarmee ookvooranderedoelvariabelen inde sfeervandebedrijfsuitkomsten ende financiën, eengoedehomogeniteitsmaat
zijn.Maartussendebedrijftypenkunnendeproduktie-omstandigheden ineenspecifiekjaarsterkverschillen.Eengoedjaarvoor
deakkerbouwkansamenvallenmet eenslechtjaarvoordemelkveehouderij.Daardoorkunnenbedrijvendie indezelfde sbe-klasse
vallen, aanzienlijke verschillen inbedrijfsuitkomstenenfinanciëlepositie latenzien,die loutermet het bedrijfstypesamenhangen.Gemiddeld overallejaren zullende bedrijven indiesbeklassevergelijkbaar zijntenaanzienvandegerealiseerde toegevoegdewaarde,maar ineen individueeljaar-endaar richtde
steekproef zichineerste instantie op-kunnenerbehoorlijke
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verschillen optreden.Daaromwordendebedrijvenbijdestratificatieook ingedeeld naarbedrijfstype.

5.5 32basisstrata
Omzoweldeheterogeniteit tenaanzienvandeverschillende
produktie-omstandigheden ineen individueel jaaralsdietenaanzienvanverschillen ingrootte tussenbedrijvengoed optevangen,wordendebedrijven indepopulatie eerstverdeeld overacht
bedrijfstypenenvervolgenswordenperbedrijfstypeviersbeklassenonderscheiden.Naastakkerbouw-, rundvee-,varkens-en
pluimveebedrijven,wordenviergemengdebedrijfstypenonderscheiden. Inbijlage 1isaangegevenhoedezebedrijfstypenwordengedefinieerd. Inhoofdstuk 6wordt ingegaanopde statistischeachtergrond vande indeling insbe-klassen.Deklasse-grenzenverschuiven iederjaarenverschillen perbedrijfstype. Inbijlage1
zijndeklasse-grenzen voorboekjaar 1987weergegeven.
Opgrondvanstatistische criteriawordtbepaald hoeveelbedrijven inelkvande32nuontstane basisstrata gekozenmoeten
wordenvoordesteekproef (zieparagraaf 6.5).Hetsteekproefpercentagevarieert daarbijvanbasisstratum totbasisstratum.De
redendaarvoor isdatdegrootstmogelijke betrouwbaarheid voor
desteekproefschattingenvandewaardenvande doelvariabelen
wordt bereikt, indienhet steekproefpercentage varieertmetde
heterogeniteit vandestratatenaanzienvandedoelvariabelen.
Zoligthetsteekproefpercentage voor basisstratamet akkerbouwbedrijven inhetalgemeen ietshogerdanbij rundveebedrijven.
Ookligthetpercentagevoordehogeresbe-klassenhogerdanvoor
lagere sbe-klassen,omdatdesbe-trajectenvan eerstgenoemde
klassengroterzijn.
Achterafwordtdoormiddelvaneenwegingsprocedure (zie
hoofdstuk 9)gecorrigeerd voordeverschillen insteekproefpercentage.Daarbijkrijgt iederbedrijf tenbehoevevandeaggregatieenmiddeling vangegevenseengewichtovereenkomstig hetaantalbedrijven indepopulatiedathetrepresenteert.

5.6 Verdergaande stratificatie
5.6.1 Vorming van substrata
Datde steekproefpercentages perbasisstratumwordenvastgesteld,betekent nietdathetstratificatieprocesstoptbijtwee
stratificatiecriteriaen32basisstrata.Erwordtgeprobeerd om
binnendebasisstrata een indeling temaken invijfoppervlakteklassen,drie leeftijdsklassenendertien regio's (ziebijlage
1). Inprincipe zoudatkunnen leidentot 195 (sub-)strata binnen
iederbasisstratum entoteentotaalvan6.240stratavoordehelepopulatie.Omdathetuitstatistische overwegingen gewenst is
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omminimaal twee steekproefbedrijvenperstratumtekiezen,ener
slechts 1.150bedrijven indesteekproef kunnenworden opgenomen,
zalhetaantal strata beperktmoeten blijventothooguit575.
Indepraktijkwordt alsvolgt tewerkgegaan.Uitgaandevan
het steekproefpercentage vooreenbepaald basisstratum,wordtnagegaanofersubstratagevormd kunnenwordenopeenzodanige wijzedaterminimaal twee bedrijvenpertevormen substratum resulteren.Daarbijwordt eerst gekekennaardemogelijkheid omhet
basisstratum teverdelen inoppervlakteklassen. Vervolgenskomen
leeftijdsklassenenregio'saandebeurtombinnendegevormde
oppervlakte-strata tezorgenvooreenverdergaande indelingin
substrata. Inbasisstratawaarveel steekproefbedrijvengekozen
moetenworden-bijvoorbeeld indevierbasisstratadiebetrekkinghebbenophetbedrijfstype "rundveebedrijven"-iseenvergaande stratificatiemogelijk. Inandere basisstrata kanslechts
eentweedeling plaatsvinden.Eendergelijke tweedeling hoeftniet
noodzakelijkerwijsbetrekking tehebbenopoppervlakte-klassen,
ookalisdatheteerstecriteriumwaarnaargekekenwordt.Een
voorbeeld kandatverduidelijken.
5.6.2 Eenvoorbeeldvansub-stratificatie
Een indelingvandepopulatie zoalsdieopgrondvandetelling inmei1982konwordenvastgesteld, leertdater730bedrijven zijnindelaagste sbe-klasse indegroeppluimveebedrijven
(VanDijk, 1984).Vandeze730bedrijven diendentienbedrijven
indesteekproef tewordenopgenomen.Eenindeling inoppervlakte-klassen levert 604,104,21,1en0bedrijven indeachtereenvolgende klassen (ziebijlage 1).Gezienhet steekproefpercentage
van 1,37%(-10/730*100%)kunnendeklassen 2,3en4nochafzonderlijknochgezamenlijkeensubstratumvormenwaarinminstens
tweesteekproefbedrijven gekozenmoetenworden.Bijeenindeling
inleeftijds-klassen vallen 138,528en64bedrijven indeopeenvolgende leeftijdsklassen.Klasse 1en3zouden sameneenstratum
kunnenvormen,maarhetligtnietvoordehandomtweeniet-opeenvolgende klassen samentevoegenomdatdaneenheterogeen
stratumzouontstaan.Eengoede sub-stratificatienaarleeftijdsklassen isdusnietmogelijk.Eenindelingvandepopulatienaar
regio's levertmeermogelijkheden opomdat ermeerklassengevormd kunnenwordenendeeisvanaangrenzendheidbijcombinatie
vanklassentoteensubstratum nietgesteldwordt.Hetblijktdat
erdriegroepenvanregio'sbinnenhetbasisstratum gevormd kunnenwordenwaaruit pergroepminstenstwee bedrijven gekozenmoetenworden.Inderegio's 1totenmet8liggen 156bedrijven,in
de regio's9totenmet11230bedrijven,eninderegio's 12en
13deresterende 344bedrijven.Erwarenenkele andere combinatie-mogelijkheden,maarerisgekozenvooreencombinatievan
geografisch aansluitende gebieden (zieBedrijfsuitkomsten,
1988:15).
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Degehelepopulatiewordt opdezemanierperbaslsstratura
verdergestratificeerd.Erresulterenuiteindelijk circa 275
strata,waarvan ercirca55betrekking hebbenopakkerbouwbedrijven, 120oprundveebedrijven,en 100opgemengde en intensieve
veehouderijbedrijven.

5.7 Bewakingvande representativiteit
5.7.1 Inleiding
De indelingvandepopulatie instrataendeafzonderlijke
trekking vansteekproefbedrijvenuitelkvandiestrata,moet
voorkomendatboekhoudnet enpopulatie quaopbouw systematische
verschillenvertonen.Deze systematischeverschillen zoudenkunnenontstaan indiendebereidheid ofdemogelijkheid totdeelname
aanhetboekhoudnet,samenhangtmetdeaardvanhetbedrijf.In
dezeparagraaf zalblijkendatvoorhetondervangenvandenonresponsbijdekeuzevanbedrijven infeitegeenstratificatie
vooraf binnendebasisstrata hoeftplaatstevinden. Inparagraaf
5.7.4wordt echterwel eenandere redenvoorstratificatievooraf
gegeven,namelijkdetussentijdse uitvalvanbedrijven diealin
hetboekhoudnet zijnopgenomen.
5.7.2 Non-respons bijdekeuze
"Deervaring heeft (...) geleerd datdenon-response samenhangtmetvariabelen alsbedrijfstype,bedrijfsomvang, leeftijd
vanhetbedrijfshoofd enregio" (Lodder, 1987:14).Mededaarom
zijndezevariabelen alsstratificatievariabelengekozen. Indien
eenbedrijf ineenbepaald stratumnietkanofwildeelnemen,
wordtuithetzelfde stratumeenanderbedrijf gekozen tervervanging vanhetoorspronkelijk gekozenbedrijf.Omdat inhet
stratificatieprocesnietallevariabelen aanbodkunnenkomen,
wordt bijdezevervangendekeuze expliciet datbedrijf gekozen
dathetmeest - intermenvandevijf stratificatie-criteria-op
hetniet-meewerkende bedrijf lijkt.Daarbijwordt zelfsgekeken
naardegemeentewaarineenbedrijf ligt.Aangezienvoor ieder
stratumgeldtdatallebedrijven inelkgevalhetzelfdebedrijfstypehebbenendat zeallemaal indezelfdegrootte-klassevallen,
betekent ditconcreet dateenbedrijf gezochtwordtdat indezelfdeoppervlakte-klasse, leeftijds-klasseenregiovaltalshet
oorspronkelijk gekozenbedrijf. Incirca 95%vandegevallenis
eendergelijk "identiek"bedrijf tevinden,en indemeestegevallenkanervoorgezorgdwordendatdatbedrijfook indezelfde
gemeenteligt.
Dezevervanging vandoorhettoevalaangewezen bedrijven
doorbedrijven dieeroplijkengebeurtweliswaarbinnendestrata,maar zouookuitgevoerd kunnenworden zondereenstratifica-
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tie.Slechts indienhetnietmogelijk isomvoor iederniet-deelnemend bedrijf eenvervanger tekiezen,bijvoorbeeld omdathet
doorherhaaldweigerenvanvervangende bedrijvenniet luktom
voorhet beginvandesteekproefperiode -indepraktijkvoor
1mei-degewenste bedrijven indesteekproef tekrijgen,is
stratificatienoodzakelijk omgeen systematische afwijkingente
krijgen.Maardangaat het infeiteomeenstratificatiedieachterafopgelegd kanworden enniet omeenstratificatiedievooraf
moetplaatsvinden.Paragraaf 9.2 gaat inopeendergelijke stratificatie.
5.7.3 Non-respons indeuitwerkingsfase
Eenandereredenvoorstratificatiedieeveneens samenhangt
met het strevennaarrepresentativiteit isdenon-responsnadat
debedrijfskeuzeheeft plaatsgevonden.Ookal isin iederstratum
hetkiezenvansteekproefbedrijven diemeewillendoen inhet
boekhoudnet,volledig geslaagd,dannog isereendeelvandebedrijven datuiteindelijk nietmet eenuitgewerkte boekhouding in
desteekproef terechtkomt.Dezebedrijventrekkenzichnahetbeginvanhet boekjaaralsnog terug of leverenonvolledige ofonbetrouwbare gegevens.Zoudendit bijvoorbeeld juistde bedrijven
zijnmet eenrelatiefgrotebedrijfsoppervlakteofmet eenoudere
ondernemer,dantreedtuiteindelijk tocheensystematischevertekening op indesteekproefuitkomsten. Doorachteraf testratificeren enper stratum tebekijkenhoeveel bedrijven er indepopulatievoorkomen enhoeveel ereenuitgewerkte boekhouding inhet
kadervanhet boekhoudnet hebbengeleverd, kanviahet gebruik
vanwegingsfactoren tocheengoedeweergavevanalledelenvande
populatiewordenverkregen.
Vooraf stratificeren isvoordezevormvannon-responsniet
noodzakelijk tenzijdoorde "uitwerkings-non-respons"tekleine
aantallen steekproefbedrijven resulterenvoorbepaalde groepen
bedrijven.Ophoging vandeaantallen steekproefbedrijvenvoorde
betreffende groepenbijdeopzetvandesteekproef kandan leiden
totdegewenste aantallenuitgewerkte boekhoudingen pergroep.
5.7.4 Het roterende karaktervandesteekproef
Detotale steekproef van 1.100 bedrijvenwordt niet ieder
jaargeheel opnieuwgetrokken.Alleenbedrijvendiealzesjaar
inadministratie zijngeweest enbedrijvendiezelftekennengevennietmeermeetewillenwerkenaanhet boekhoudnet,worden
vervangen.Eenhalfjaarvoorhet beginvaneenboekjaarwordt
voor iederstratumnagegaanhoeveel bedrijven eraanhetbegin
vanhetvolgende boekjaarwaarschijnlijk inadministratie zullen
blijven.Alsditaantal lager isdanhetgewenstesteekproefaantaldatuitdesteekproefopzetvolgt,danwordenerbedrijven
bijgekozen indat stratum. "Waarbij dusdeaannamewordt gemaakt
datdereeds inadministratie zijnde bedrijven eentoevallige
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steekproef vormenuitalle inhetstratum aanwezige bedrijven"
(Lodder, 1983:18;Lodder, 1987:25).Datbetekent datgeenrekening gehoudenwordtmetdeoorspronkelijke trekkingskansen vande
aanwezige steekproefbedrijven.Vooreenonderbouwing vandeze
procedure,zieLodder (1983:17-23)enhoofdstuk 8.Laatstgenoemd
hoofdstuk gaatookmeergedetailleerd inopdekeuzevannieuwe
steekproefbedrijventeraanvulling vandealaanwezige bedrijven
ineenstratum.
Infeite isdeenige redenwaarom-uithetoogpuntvanrepresentativiteit -ook vooraf eenstratificatievandepopulatie
moetplaatsvinden,gelegen inhetcontinuekaraktervandesteekproef.Deaanvullingenmetnieuwe bedrijven zullenniet inalle
strata evenhardnodig zijn.Hetvaltteverwachten,enhet isin
depraktijk ookteconstaterendatmetname aanvullingennodig
zijn instratawaardebedrijfshoofdenjong zijn,ofwaardetussentijdse opzeggingenvoorhetboekhoudnethoger liggendanin
anderestrata.
5.7.5 Non-responsvoor financiële gegevens
Naastdetotnutoegenoemde redenenomdesteekproef -aldan
nietachteraf -testratificerenuithetoogpuntvanrepresentativiteit, isernog eenredendietemakenheeftmetdetweeërlei
soortgegevensdiede steekproef oplevert.Vanalle deelnemers
aanhetboekhoudnetwordtverwacht datzegegevens overdebedrijfsuitkomstenverstrekken,terwijl ophetverstrekkenvangegevensdiebetrekking hebbenopde financiële positievandeondernemerwelwordt aangedrongen,maarzonderdatditverplicht is
voordeelname aanhetboekhoudnet. Indepraktijkblijktdatde
groep steekproefbedrijvendiebeide soortengegevensverstrekt
circa 10%kleiner isdandegroepbedrijvenwaarvoor debedrijfsuitkomstenaanwezig zijn.Omookmetdiekleinere groep bedrijven
degehelepopulatie tekunnenbeschrijven,endaarbij nietde
kanstelopendatsystematische afwijkingen gaanontstaan -doordatjuist bedrijvenmetbepaaldekenmerkende financiële gegevens
weigeren -wordtdekleineregroep bedrijvenopnieuw ingedeeld in
dealgevormde strata,waarbij eventuele lege stratawordensamengevoegd.Het zalduidelijk zijndatmetnamedestratificatievariabele "leeftijd" inditverband eenbelangrijke rolkanspelenvanwegede samenhang tussen leeftijd enbijvoorbeeld deopbouwvanhetbedrijfsvermogen,debesparingen ende investeringen.
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6. Statistische achtergronden

6.1 Inleiding
Inhetvorigehoofdstuk zijnenkelepuntenmet betrekking
totdeopzetvandesteekproef aangeroerd dieomeennaderestatistischeuitwerking vragen.Het betreftmet name zakendieverband houdenmetdetweede redendiewerd aangevoerd omeengestratificeerdesteekproef inplaatsvaneenenkelvoudige steekproef tehanteren,namelijkhet realiserenvan eengroterebetrouwbaarheid vande steekproefuitkomsten.
Centrale onderwerpen indithoofdstuk zijnde (optimale)
stratificatievandepopulatie ende (optimale)allocatievande
steekproefbedrijvenoverdestrata.IneenvoudigerNederlands:
hoemoetendestratum-grenzenbepaaldwordenenwelke steekproefpercentagesmoetenperstratumgekozenworden,omeenzogroot
mogelijke betrouwbaarheid vandesteekproefuitkomsten vandetotaleofvandegemiddelde nationale boerderij te realiseren?

6.2 Hetmetenvan betrouwbaarheid
Wiemet eensteekproefwerkt,weet bijvoorbaat dat erdoor
het steekproeftoeval verschillen kunnenoptreden tussendesteekproefuitkomsten ende "werkelijke"uitkomsten indepopulatie.
Deze toevallige afwijkingenkunnenslechtsvermedenworden indien
degehelepopulatie indesteekproef valt.Dekansopgrotetoevallige foutenwordtgroternaarmatehet aantal steekproefbedrijvenkleiner isennaarmate depopulatie heterogeneris.
Indieneensteekproef getrokken is,kanopgrondvande
steekproefgrootte endevariatie indewaardevandedoelvariabele,worden aangegevenhoegroot dekans isdatdewerkelijke
waardevandezevariabele,meerdaneenbepaaldehoeveelheid van
degeschattewaarde afligt.Andersgezegd,met behulpvan informatieuitdesteekproef kanworden bepaald hoebetrouwbaarde
steekproefuitkomsten zijn.
De informatie overdebetrouwbaarheidvaneenschatting kan
worden samengevat ineengetal,dezogenaamde standaardfout.Met
behulpvandestandaardfoutkunnen intervallen ronddegeschatte
waardevaneenvariabeleworden berekend,waarbinnen dewerkelijkewaardevandievariabelemet eenbepaaldekans ligt. Indiende
steekproef bijvoorbeeld oplevert datdegemiddelde arbeidsopbrengstvandeondernemerƒ30.000 is,endebijbehorende standaardfout isƒ 1.500,danbetekent ditdatdekansdatdewerkelijkearbeidsopbrengst inhet interval (ƒ27.000,ƒ33.000)ligt,
ongeveer 95%is.Datwil zeggendatalser 100maal eensteek-
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proefuitdezelfde populatie getrokken zouworden,dit in95gevallen zouleidentoteengemiddelde arbeidsopbrengst dieligt
tussenƒ 27.000enƒ33.000.
Deconstructievaneenbetrouwbaarheidsinterval gaatals
volgt.Hetmiddenvanhet interval isdegeschattewaardevaneen
variabele endeuiteindenwordenberekend doorT respectievelijk
-Tmaalde standaardfout bijdezegeschattewaarde optetellen.
DewaardevanT isafhankelijkvandematevan betrouwbaarheid
diegehanteerd wordt.Bijeen95%-betrouwbaarheidsintervalhoort
eenT-waarde vanongeveer 2,bij99%betrouwbaarheid isTgelijk
aan3,enbij68%betrouwbaarheid heeftTeenwaarde 1.Bijeen
a%-betrouwbaarheidsinterval hoort eenT-waarde vanT(0.5*a+0.5),
waarbijT(x)het (x)-epercentielvandenormaleverdelingis.
Indiende steekproefgrootte (n)klein is(bijvoorbeeld kleiner
dan 50), dienttewordenuitgegaanvaneent-verdeling (Studentverdeling)met (n-1)gradenvanvrijheid.

6.3 Berekening van standaardfouten
Voorhetberekenenvandestandaardfoutvaneenschatting,
bijvoorbeeld vanhetgemiddelde ofhettotaalvaneenbepaalde
variabele, ishetnoodzakelijk ietstewetenoverdegroottevan
depopulatiewaaruit desteekproef getrokken is,overhetaantal
steekproefbedrijvenwaaropde schatting gebaseerd is,enoverde
variantievandebetreffendevariabele indepopulatie.Wedefiniërendevolgende symbolen:
y -variabelewaarvoor schattingenwordengemaakt
N =deomvangvandepopulatie
y^ =dewaardevanyophet i-de bedrijf (i=l,...,N)
S2 =devariantievany indepopulatie
Y -hetgemiddeldevany indepopulatie
Y =hettotaalvany indepopulatie
Devariantievany indepopulatie isgedefinieerdals:
N

< y i -Y ) 2

2

S -X

(6.3.1)
i-1

(N-1)

Definiërenweverdervooreenenkelvoudige aselecte steekproef ("simplerandom sample"):
n
deomvangvande steekproef 1)
yj =
dewaardevanywaarvooreenschatting wordtverricht,ophet i-de steekproefbedrijf (i=l,...,n)

1)
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Zonderverliesvanalgemeenheid wordtaangenomendatdepopulatie zodanig genummerd isvan 1t/mNdatdesteekproefbedrijvendenummers 1t/m nhebben.

y f s1 Var(y)
_
var(y_)
stf(y)

het gemiddelde van yopde steekproefbedrijven
het totaal van y opde steekproefbedrijven
devariantie van yopde steekproefbedrijven
-devariantie van de steekproefschatting y
inde ruimte van alle steekproeven
«de steekproefschatting van Var(y)
-de steekproefschatting van de standaardfout van de
schatting y (isdewortel uit var(y))

Dan geldt:
y

n
= ^ yi /n
i-1

(6.3.2)

en
s

' -Zl(y i- *>' I(n_1)

(6.3.3)

i-1
_
Te bewijzen valt (Cochran, 1977:23-24)dat devariantie van
ygelijk isaan:
s

Var(y)

' (N-n)
*
n
N

Var(f) - N * Var(y)

(6.3.4)

(6.3.5)

Omdat S* betrekking heeft opde totale populatie endewaarden van y^ inde populatie juist onbekend zijn -daarom wordt er
immers een schatting met behulpvan een steekproef verricht -kan
S' niet bepaald worden. S 1 kan echterwel geschat worden op basis
van gegevens van de steekproef. Een statistisch zuivere schatter
voor S' isnamelijk s 2 (Cochran, 1977:25-27). Devariantie vany
kan dan berekend worden als:
var(y).

s1
*
n

(N-n)
(6.3.6)
N

en analoog voor var(t).
Voor de afleiding van standaardfouten (varianties)van percentages of aantallen bedrijven envoor andere kengetallen die
uit de steekproef zijn te berekenen -bijvoorbeeld quotiënten zie bijlage 9enparagraaf 12.7.
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6.4 Standaardfouten bijeengestratificeerde steekproef
DeLEI-steekproef iseengestratificeerde steekproefwaarbij
depopulatie eerst inHstratawordtverdeeld,waarna binnen
iederstratumeenenkelvoudige aselecte steekproefwordtgetrokken. Standaardfoutendiebetrekking hebbenopdeschatting voor
eenbepaald stratum,kunnenmet behulpvandeformules indevorigeparagraafwordenberekend.Vaakgaatde interesseuitnaar
standaardfouten vanschattingendiebetrekking hebbenopdegehelepopulatie ofopeenaantal stratagezamenlijk.De berekening
vanstandaardfouten houdt indergelijke gevallen indateengewogen sommatievandevariantiesvanafzonderlijkestratamoetwordenuitgevoerd.Omde formulevoordebetreffende standaardfout
tekunnenweergeven,wordendevolgende symbolengedefinieerd,
waarbijde indexhslaatophetstratum-nummerende index iop
hetnummervanhetbedrijf binneneenstratum.
H
Nn

=hetaantal strata
=hettotaal aantal bedrijven indepopulatie
(instratumh;h=l,...,H)
njj =hettotaalaantal bedrijven inde steekproef
(instratumh)
yjj£ =dewaardevany (instratumhopbedrijf i)
(i-1,...,nh)
f_h =desteekproef-fraktie (instratumh)
Yjj =hetpopulatie-gemiddelde vany (instratum h)
yjj =hetsteekproefgemiddeldevany (instratum h)
S*h =devariantievany indepopulatie (instratumh)
s2jj =devariantievany inde steekproef (instratumh)
v
st = h e t gemiddeldevanyindehele steekproef
Y s t =hettotaalvanyindehele steekproef
Wjj =dewegings-ofophoogfaktorvoorbedrijven
instratumh

Hetgemiddeldevany indepopulatie (Y)kanzuivergeschat
wordenals:
1
v

H

st - - * 2 E N h* v h
N
h=l

(6.4.1)

waarbij

v

h

=

nh
11 Yhi/ *h

(6.4.2)

i-1
De schattingen yjjuitde individuele stratakrijgenhun
juistegewicht indeberekening vooralle stratagezamenlijkdoor
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devermenigvuldigings-factoren (Njj/N)inde formulevoory s f De
schatting y s t kanherschrevenwordenals:
1

H

y s t - - -**[ Z
[ ZI I
N

n

h

( N h /*n hyhi
) * ]y h i ]
S I T~
(Nh/«h)

h=l

(6.4.3)

i-1

De factoren (Nn/n^)wordendewegings-of ophoogfactoren
(Wn)vande individuelewaarnemingeny^igenoemd.Alle bedrijven
binneneenbepaald stratumhebbendezelfdewegingsfactorWjj.
Een stelling uitdesteekproeftheoriezegtdat alssteekproeven inverschillende strata onafhankelijkvanelkaargetrokkenworden,geldtdat
H
Var(y st ) - ^ W J h *Var(yh)
h-1

(6.4.4)

_
Opgrond hiervankanafgeleidwordendatdevariantievan
v
st gelijk isaan:

Var(y st )- (

1
)* X
N1

N

H
h * (Nh-«h)* (
h=l

)

S\
(6.4.5)
nh

waarbij indepraktijkweergewerktwordtmetvar(y st ) (s*nin
plaatsvan S* n ). Devariantievandeschattingt st vanhetpopulatie-totaal Yis:

Var(fst)=N'*Var(y st )

(6.4.6)

De relatieve standaardfout (destandaardfout inprocenten
vande schatting)isdusvoorde schatting vaneentotaal gelijk
aandievanhet bijbehorende gemiddelde.
Voorhet afleidenvanbetrouwbaarheidsintervallen geldt in
principe dezelfde procedure alsbijde schatteryvooreenenkelvoudige steekproef, althans indienerperstratumvoldoendegradenvanvrijheid zijn.Detevolgenwerkwijze indiendatniethet
geval is,istevinden inCochran (1977:96).Voorhet berekenen
van standaardfoutenvoordeelpopulatiesvan strata,ziebijlage
9.Daarworden ookdestandaardfoutengegevenvoorgeschatteaantallen bedrijvenenpercentages.
Het isduidelijkdat bijdeberekening vande standaardfoutennietvoorbijgegaan kanwordenaandewegingsfactoren. Immers,
bijdeberekening van schattingenworden zeookmeegenomen. Inde
praktijkgebeurt hetmeenemenvandewegingsfactorenookwelop
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eenanderemanierdanviavergelijking 6.4.6. Berekeningvan
standaardfoutenvindtdanplaatsmet eenaangepasteversievan
vergelijking 6.3.6.

var(y st )=

s'w
~ *
n

(N-n)
(6.4.7)
N

waarbij:
H

nh

s:

s:

w

h * (*i-*)2

h-1 i-1
s»w=

(6.4.8)
(n-1)* (N/n)

Indehoofdstukken 12en13zalnagegaanworden inhoeverre
dezeberekening eengoede benadering geeftvoordeberekening via
vergelijking 6.4.6.

6.5 Verdeling vandesteekproefbedrijven overdestrata
6.5.1 Optimale allocatie
Ervanuitgaande datdepopulatie isingedeeld instrata
- hoedie indeling plaatsvindtkomt inparagraaf 6.6 aandeorde-kanhettotaalvannsteekproefbedrijven opverschillende
manieren overdestratawordenverdeeld.Dezeverdeling heeft
rechtstreeks invloed opdestandaardfoutvandeschattingen,omdatn n indeformulevoordestandaardfoutvoorkomt.Omdestandaardfoutvande schattingys^ofvandeschatting Y s ^ zoklein
mogelijk temaken,moetendebedrijvenopeenzodanigewijze over
de stratawordenverdeeld (gealloceerd)dat
Nh*S h
n h =n*

(6.4.9)
H

X Nh*Sh
h-1
Deze allocatie dieoptimale ofNeyman-allocatie wordtgenoemd,houdtdus indatdesteekproef-fractief n(=nn/N^)rechtevenredigmet S nwordtgekozen.Deminimalevariantie diegerealiseerd kanworden isbijdezekeuzevann ngelijk aan(Cochran,
1977:99):
H

Nh

H

E < -- * s h) J
h-1
Var ( y s t ) min
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SI

N

N

h* s2 h

h-1
n

(6.4.10)
N»

Bij een indeling instratawaarbij desteekproefbedrijven
binnen eenstratumeenhomogenegroepvormen enersprake isvan
heterogeniteit tussende strata,zal invrijwel allegevallen
Var(y st )kleiner zijndanVar(y).Ook indien inallestratahetzelfde steekproefpercentage wordt toegepast (evenredige allocatie), zalvar(y st )vaakkleinerzijndanvar(y)(Cochran,
1977:99-101).
Stratificatie isdusniet alleeneenmiddel omtezorgen
vooreengoede representativiteit,maarookeenmiddel omtekomentot eengroterebetrouwbaarheid vandesteekproefuitkomsten.
6.5.2 Sbeperbedrijf alshulpvariabele
Deallocatie vansteekproefbedrijvenoverdestrata,vindt
plaatsvoordat eensteekproef getrokkenworden.Opdatmoment is
vaakweinig bekend overS 2 n , omdat dezevariantie betrekking
heeft opdevariabele diewaargenomenmoetworden indesteekproef. Indepraktijkvanhet steekproefonderzoekmoetvaakgekozenwordenuitdevolgende tweemogelijkheden.Indeeerste
plaatskanS 2 n bepaaldwordenuit eerdere steekproeven,waarin
dezelfdevariabelewerdwaargenomenvoordezelfde strata.Eenanderemogelijkheid ishet benaderenvan S \ doordevariantievan
eenanderevariabelewaarvandewaardewelbekend isvooralle
bedrijven indepopulatie endienauwsamenhangt met deonderzoeksvariabele.Eennadeelhiervan isdatdeallocatieminderoptimaaluitkanvallen. Inveelpraktijksituaties blijkt echter
datkleineafwijkingentenopzichtevanoptimale allocatie,weinig invloed hebbenopdestandaardfout. Destrata-vorming heeft
inhet algemeen eengrotere invloed opdestandaardfout dande
allocatie.
VoordeLEI-steekproefwordt deS 2 nvandedoelvariabelen
benaderd met behulpvandehulpvariabele (sbe inmeitelling)*.
Dezevariabele isgekozenvanwegedesamenhangmet eengrootdeel
vandedoelvariabelenvanhet boekhoudnet. Inprincipe levertoptimale allocatievoor iederedoelvariabele eenandere gewenste
allocatie op.Aangezien erslechtséénallocatie kan resulteren,
moet eentussenweg tussenallegewenste allocatiesworden bewandeld.
Eeneerste stapdaartoe ishet centraal stellenvantwee
doelvariabelen diegeachtwordengoede representanten tezijnvan
hethele scalavandoelvariabelenwaarophetboekhoudnet zich
richt.Gekozen isvoordevariabelen "normatieve toegevoegde
waarde"en "arbeidsopbrengst vandeondernemer" (zieparagraaf
4.3). Deeerste isperdefinitie gelijkaanhet aantal sbeopeen
bedrijf -opeenvermenigvuldigingsconstantena-endetweede
variabele neemt ongeveer rechtevenredig toemet deworteluithet
aantal sbeperbedrijf.Daaromwordt alshulpvariabele bijdeallocatiehetmeetkundig gemiddelde van "sbe"en "(sbe)""gehanteerd.De spreiding S*hin (sbe)*wordt zogebruikt alseenmaat-
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stafvoordespreiding indenog onbekendewaardenvandedoelvariabelen (Lodder,1983:12;Lodder, 1987:19). Inparagraaf 12.9
wordt nagegaan inhoeverredezehulpvariabele inderdaad eengeschiktehulpvariabele isbijdeallocatie.

6.6 Vormingvanstrata
6.6.1 Optimale stratificatie
Inparagraaf 5.6 isingegaanopde indelingvandepopulatie
incirca 275strata.Non-respons,tussentijdse uitvalvandeelnemendebedrijvenenstructuur-wijzigingenindepopulatienopen
ertoe omtestratificeren,omdaardoor systematische afwijkingen
tussensteekproef enpopulatie tegentegaan.Daarbijwordtgetrachtzodanig testratificerendatgroepenbedrijvendieten
aanzienvandedoelvariabelen inwaardeverschillen endie-om
welke redendanook-verschillende kansenhebbenom inhetboekhoudnet terecht tekomen, inafzonderlijkestrataterechtkomen.
Opgrond vanervaring kon in1975wordenaangegevendatde inparagraaf 5.6weergegeven indeling instratadekansopsystematischeafwijkingen behoorlijk zouverkleinen.
De indeling in275strataendanmetnamede indeling in32
basisstrata,heeftnogeenandere achtergrond. Stratificatiekan
namelijk ook leidentoteenreductie indestandaardfoutenvande
doelvariabelen. Deze reductiewordtnietalleenbewerkstelligd
dooreengoede allocatie -zieparagraaf 6.5 -maarookenvooral
doorhetvormenvanstratadie intermenvandedoelvariabelen
zoveelmogelijkvanelkaarverschillen.Destratificatiediede
tussenvariantie maximaliseert levert eenminimalisatie vande
standaardfout.Dezestratificatiewordteenoptimale stratificatiegenoemd.
Eenoptimale stratificatiewordt bereiktdoordetotalepopulatie teordenennaardewaardevandedoelvariabele endaarbij
de stratumgrenzen zotekiezendathetproduktvanhetpopulatieaantal (Nn)endestandaarddeviatie vandedoelvariabele (Sn)in
alle stratagelijkis.
Omdatdepopulatievoordesteekproef nietgeordend kanwordennaardewaardevandedoelvariabele,wordt ookhiergewerkt
metdehulpvariabele (sbe inmeitelling)*. Perbedrijfstypewordenalle bedrijvengeordend naar (sbe)*endestratumgrenzenwordenzodanig bepaald dat inalle sbe-strata binnen eentypeNu*S n
konstant is,waarbij S 2 ndevariantievandevariabele (sbe)*is.
Opdevraag hoeveel strata onderscheiden dienenteworden,wordt
inparagraaf 6.7 ingegaan.
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6.6.2 Eenvoorbeeld
Eenvoorbeeld kandeprocedurevanoptimale stratificatie
verduidelijken.Voorhet boekjaar 1984werd bijdesteekproefopzetuitgegaanvandepopulatie indemeitelling 1982.Indebetreffendemeitelling werden 11.677bedrijven alsakkerbouwbedrijf
getypeerd.Hetgingdaarbijombedrijvendiegroterwarendan
76sbeenkleinerdan 2.000 sbe.Uitgaandevaneen indeling in
vierbasisstratavandezegroepbedrijven, leverdehet principe
vanoptimale stratificatiedevolgende akkerbouw-basisstrata op:
1) 76-153sbe
2)153-245sbe
3)245-403sbe
4)403-2000sbe.
Deze basisstrata bevatten respectievelijk 4.321,3.967,
2.630 en,759bedrijven,envoor iederstratumgold dat NJ1*SJ1gelijkwasaanditprodukt inelkanderstratum (VanDijk, 1984).
Voordeoverige zevenbedrijfstypenwerden eveneensdergelijkebasisstrata gevormd,waarbijdestratumgrenzen van typetot
typeverschilden.
6.6.3 Optimale allocatie binnen optimale strata
Het steekproefaantalvan 1.100 bedrijvenwordtvia optimale
allocatie overde32gevormde strataverdeeld aandehand vande
berekende Sft.Aangezien optimaleallocatie betekent dat (n^/N^)
evenredig aanS^gekozenmoetworden,moet njjdusevenredigmet
N n *S n gekozenworden.Datwil zeggendat binneneenbepaaldbedrijfstype inelkvandevierbasisstrata eengelijkaantal
steekproefbedrijven gekozenmoetworden;Nj^Sfjisimmers constant
binnendatbedrijfstype.
Inhetvoorbeeld betekent ditvoorboekjaar 1984datin
iederakkerbouw-basisstratum 58bedrijvengekozenmoestenworden
1). Deaantallenvan 58perbasisstratumkomenovereenmet steekproefpercentages van respectievelijk 1,34%, 1,46%, 2,21%en7,64%
indeviersbe-klassenbinnendeakkerbouw.Ditverschil inpercentagesvindt zijnoorzaak indeverschillende breedtesvande
sbe-klassen, dievoortvloeit uitdeniet-willekeurigeverdeling
vande 11.677bedrijven overhetgehele sbe-traject van 79-2.000
sbe. Er iseenduidelijkeconcentratie aanhetbeginvandattraject.
Dehogepercentagesvoordegrotere bedrijven hebben indirecte zinnietstemakenmet het feitdateengroepgroterebe-

1) Voordeoverige zevenbedrijfstypenresulteerden aantallen
van respectievelijk 140,25,10,7,6, 13en 16perbasisstratum.
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drijvenmeteenzelfdebedrijfsomvang-bijvoorbeeld alle bedrijvenmet eenomvangvan650-660sbe-heterogenervanaard zou
zijndaneengroepkleinere bedrijvenmeteveneens eengelijke
omvang -bijvoorbeeld allebedrijvenmeteenomvangvan
85-95 sbe.Zoudendemeestebedrijvengeconcentreerd zijnrond
500sbe,metslechtsweinig bedrijven indebuurtvan 79sbe,dan
zoudendepercentages erheel andersuitzien.
6.6.4 Allocatie indepraktijk
Deproceduredie indeLEI-praktijkwordttoegepasttenaanzienvandeoptimale allocatie overdeoptimale strata,wijkt
enigszins afvanwathiervoor isuiteengezet. Ineerste instantie
wordtuitgegaanvaneensteekproefaantalvan 1.200 bedrijvendie
optimaal overde32basisstratawordenverdeeld.Vervolgenswordt
inelkvandevierbasisstratavanhetbedrijfstype "rundveehouderij" hetaantaltekiezenbedrijvenmet 25verminderd,zodat
eenuiteindelijk steekproefaantalvan 1.100 bedrijvenresulteert.
Degedachte hierachter isdat (sbe)*weliswaar eengoede indicator isvoorde spreiding indedoelvariabelen binnen eenbepaald
bedrijfstype,maardateenbepaaldehoeveelheid spreiding in
(sbe)* inhetenebedrijfstypeeengroterehoeveelheid spreiding
indedoelvariabelen inhoudtdan inhetandere bedrijfstype.Bij
hettype "rundveehouderij"isdeverhouding tussendespreiding
indewaardevandedoelvariabelen endie indewaardevan (sbe)"
inhetalgemeenkleinerdan indeoverige bedrijfstypen.De
"1.200minus4*25"-allocatie stuurt daaromdeallocatie dieoptimaal isvoordehulpvariable (sbe)*zodanig bijdatdeze optimaal
wordtvoordedoelvariabelen.

6.7 Van32basisstratanaar 275strata
Bijde indelingvandebedrijfstypen insbe-klassen, isuitgegaanvaneen indeling invierklassen.Theoretisch kanworden
aangetoond dateengroter aantalklassennauwelijks zinvol isuit
hetoogpuntvanreductievanstandaardfoutenvandoelvariabelen,
met name indiende indeling inklassengebaseerd isopdevariantievaneenhulpvariabele,endecorrelatie tussenhulp-endoelvariabele kleiner isdan0,90 (Cochran, 1977:132-134). Indien
daartoedemogelijkheid aanwezig is,verdient hetdevoorkeur "om
meer indelingscriteria meteenbeperktaantalklassen tehanteren, lieverdanreedsopgenomencriteria inmeerklassente
splitsen" (Lodder, 1987:20).
Inhoofdstuk 5kwamalaandeordedatbinnende32basisstrataeenverdere stratificatiewordtuitgevoerdmetbehulpvan
devariabelen oppervlakte (oppervlakte cultuurgrond gemeten
maat), leeftijd (vandeondernemer)enregio(nale liggingvanhet
bedrijf).Voornaamste redendaarvoor ishet representatief houden
vandesteekproef. Systematische afwijkingen tussenpopulatieen

68

steekproef kunnendooreenstratificatie worden tegengegaan.Voor
eenboekjaar begintwordt bekekenhoedemeitellingspopulatieeruit ziet enhoeveel steekproefbedrijvener indeverschillende
delen (strata)vandepopulatie aanwezig zijn.Daardoorkande
keuzevannieuwe bedrijven gaten indeaansluiting van steekproef
enpopulatie opvullen (ziehoofdstuk8).
Inprincipe zoudeverdergaande stratificatieooktoteen
verdere reduktievande standaardfout kunnen leiden.Debetekenis
daarvan isechterniet groot.Vanwegedeveelgeringere samenhang
tussenoppervlakte, leeftijd enregioenerzijdsendedoelvariabelenanderzijds, ligtnauwelijksnogenige betrouwbaarheidsvergroting inhetverschiet.Vooralle strata binneneenbasisstratumwordt daaromhetzelfde steekproef-percentage toegepast.Er
wordt niet opnieuweenoptimale stratificatieenallocatienaar
bijvoorbeeld oppervlakte uitgevoerd.
Overdevolgordewaarindestratificatievariabeleneenrol
spelen bijhetvormenvan strata,merkt Lodder (1983:16)op:"Wel
isduidelijkdatdegekozenvolgorde bijdestrata-vorming (eerst
hectare,dan leeftijd entenslotte regio)invloed heeft opde
uitkomstenvanditproces.Degekozenvolgorde isgebaseerd op
tweeuitgangspunten.Teneerste zaldevariantievande schatters
doordestratificatiehetmeest gereduceerd wordendoordeinbreng vandeoppervlakte;de leeftijd zalveelalminder invloed
hebben ende regiovaaknogminder.Tentweedevolgt daaruit onmiddellijkdat ingevaldeze stratificatieniet toegepastwordt
de invloed vannon-response,voor zoverdezegekoppeld isaanbedrijvenmet eenandere structuur inrespectievelijkhectare,
leeftijd enregio,hetmeestvertekende beeld geeft alsnietminstensophectare enzodatkanooknog op leeftijd enregiogelet
wordt".
Destratificatie-variabelenzijndusvariabelen diezowel
met dedoelvariabelen alsmetdenon-respons samenhangen.Naar
eenvariabele dievangrote invloed isopdenon-respons, bijvoorbeeld het aldanniet lid zijnvaneenpolitieke partij,
hoeft nietgestratificeerd teworden-zodat almogelijkzou
zijn- indiendezevariabele totaalgeen samenhang vertoontmet
dewaardenvandedoelvariabelen.Ookhoeft nietgestratificeerd
tewordennaarvariabelendiewelenige samenhangmet dedoelvariabelenvertonen,maarniet zoveeldat een reductie indestandaardfouten enige zoden aandedijkzet, indiendezevariabelen
niet samenhangenmet derespons.

6.8 De indeling instratanaderbekeken
Inhetvoorafgaande isgeblekendat het stratificerengericht isophetvormenvanhomogene strata omzoderepresentativiteit tewaarborgen endebetrouwbaarheid tevergroten.Deaard
vandestratificatie-variabelenverdient nog enige aandacht.
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Erwordenachtbedrijfstypenonderscheiden,waarvanvier
"zuiver"kunnenwordengenoemd envier "gemengd".De zuiveretypenzijn "akkerbouwbedrijf", "rundveebedrijf", "varkensbedrijf"
en "pluimveebedrijf".Eenbedrijfheetbijvoorbeeldvarkensbedrijf indienmeerdantweederdedeelvanhettotale aantalsbe
ophetbedrijfbetrekking heeftopdeproduktierichtingvarkenshouderij.Dezegrenswordtvoorallegenoemde zuivere typengehanteerd (Lodder, 1983:13).Degemengde typen zijn "gemengdakkerbouwbedrijf", "gemengd rundvee/akkerbouwbedrijf", "gemengd
rundvee/intensieve veehouderij-bedrijf" en"gemengd intensief-bedrijf".Eenbedrijfkrijgt eenvandezetyperingen indienhet
geen zuiverbedrijf is,maarerwelaccentenzijnopbepaalde
produktierichtingen.Voordebepalingvanhettypevaneennietzuiverbedrijfwordthettotaleaantal sbegesplitst indrie
groepen,teweten "sbe akkerbouwentuinbouw", "sbeweidedieren
engrasland"en "sbe intensieveveehouderij"(ziebijlage1).
Het isnietopvoorhand duidelijkdatdeze indeling inacht
bedrijfstypendemeest ideale ismethetoog oprepresentativiteit enbetrouwbaarheid. Lodder (1983:13)onderbouwt degekozen
indeling doortestellendat "uitempirischonderzoek isgebleken
datnormaliterdetotale aktiviteit opeenlandbouwbedrijfbestaatuitactiviteiten innietmeerdandrie sectoren 1)endat
persectorgewoonlijkminstens 1/3 deelvandetotalebedrijfsactiviteitgebundeld is".Daardoor "lijktdehomogeniteit vande
reëlebedrijfsuitkomstentenopzichtevandenormhetevenwichtigsttewordenweergegevendoordebedrijven intedelennaar
zuiverebedrijven-meerdan2/3deelvandetotalebedrijfsactiviteiten indebetreffende sector-engemengde bedrijven -elk
dersectorenminderdan 2/3.Theoretisch leidtdittoteenindeling invier zuivere typenen24gemengde typen (...) doch inde
praktijk blijktdatslechtseenviertal gemengde typenreëel
zijn".
Inhoofdstuk 11wordtaandehandvangegevensuit recente
boekjarennagegaanhoeevenwichtig degekozentypering ismet
betrekking totde representativiteit vanbedrijven. Inhoofdstuk
12wordt teruggekomen opde invloed vandetypering opdebetrouwbaarheid vandeuitkomsten.

1) Erwordenvier "sectoren"onderscheiden,namelijk akkerbouw,
rundveehouderij,varkenshouderij enpluimveehouderij.
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7. Bijstelling van de steekproef op grond van
nevendoelstellingen

7.1 Inleiding
Naast dehoofddoelstelling omopnationaal niveau representatieve enbetrouwbare steekproefuitkomstenteproduceren, iser
dedoelstelling omookvoorbepaaldegroepenbedrijven binnende
populatie betrouwbare gegevens tekunnen leveren.Daaraan isin
dehoofdstukken 5en6ineerste instantievoorbij gegaan.
Omaandenevendoelstellingen tekunnenvoldoen ishet noodzakelijkomvoorsommige groepenbedrijven extra steekproefbedrijven tekiezen,naast debedrijvendiegekozenworden opgrond
vandeoptimale allocatie diehoort bijdede hoofddoelstelling.
Voorditdoelwordenjaarlijks ruim50bedrijven aandesteekproefvan 1.100 bedrijven toegevoegd.

7.2 BUL-groepen
Ongeveer eenjaarnaafloopvaneenboekjaarpubliceert het
LEIde "Bedrijfsuitkomsten inde landbouw" (BUL)voordat boekjaar. "DeBULbeoogt onderandere opbasisvangemiddelde cijfers
vangroepen bedrijven eennaarbedrijfstype,gebied enbedrijfsomvang gedifferentieerd beeld tegevenvandeontwikkeling inbedrijfsvoering enbedrijfsuitkomsten"(Bedrijfsuitkomsten,
1988:10).De indeling naarbedrijfstype enbedrijfsomvang is
sinds 1968nauwelijks aanverandering onderhevig geweest.In
hoofdstuk 3isdeze indeling beschreven. Intabel 1.2vandeBUL
wordt aangegevenwelke afzonderlijke regionale groepen indeBUL
onderscheidenwordenenwelke aantallen bedrijvenvolgensdemeitellingsgegevens indezegroepenthuishoren.Vergelijking vandezetabelmet eensoortgelijke tabelvanbijvoorbeeld tienjaar
eerder, laat ziendatdemeestegroepenmaarweinig inomvang
zijnveranderd.Alleendegroepgroteregemengde bedrijvenmet
overwegend akkerbouw isinaantalgehalveerd, terwijl ookde
groepenkleinere (gemengde)weidebedrijven fors inaantal zijn
teruggelopen.Deze structurele ontwikkelingen hebben erechter
niet toegeleid dat overgenoemdegroepennietmeer afzonderlijk
gepubliceerd konworden.
Naast deze indeling intwintig groepen bedrijven,wordt een
groep "gespecialiseerdemelkveebedrijven"eneengroep "bedrijven
met gespecialiseerde varkenshouderij"onderscheiden,waarbijde
regionale ligging vandebedrijven buiten beschouwing wordtgelaten.Ookwordt indeBULperbedrijfstype een indeling ingrootte-klassen gemaakt,waarbij afhankelijkvanhet beschikbare aantalbedrijven perbedrijfstype eenaantal klassenwordt onderscheiden.
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7.3 FIP-groepen
Inde "Financiëlepositievande landbouw" (FIP)geefthet
LEIeenjaarlijkstotaalbeeld vandeNederlandselandbouwbedrijvenmet eenbepaaldeminimale omvang. "Hettotaalbeeld omvatde
kapitaals-envermogenspositie (...) (balans)ende inkomensvorming,de inkomensbesteding ende financiering vandebedrijven"
(AukemaenOvergauw, 1988:9).NaasttabellenvoordegeheleNederlandse landbouw ("de nationale boerderij")wordenooktabellen
gepresenteerd voorgroepenbedrijven.NaastdeBUL-groepenworden
vanuitverschillende gezichtspunten groepsindelingen gemaakt.De
belangrijkste indelingen zijndienaareigendoms-enpachtbedrijven,naarbedrijfsomvang,naarduurvanbedrijfsuitoefeningen
naaromvangvanbruto-investeringen induurzame produktiemiddelen
(Aukema enOvergauw, 1988:10).

7.4 Regionale aanvullingen
7.4.1 Vijftig bedrijven
Indienalleaandacht bijdesteekproefopzet gericht zouwordenopdehoofddoelstelling,zouereenvoudig eenoptimaleallocatiekunnenplaatsvindenvan 1.150 bedrijven.Dat levertde
grootstmogelijke betrouwbaarheid voor totalen engemiddeldenvan
variabelen opnationaal niveau.Detoewijzingvan50bedrijven
aanstrata losvandezeallocatie,houdt indat-terwillevande
nevendoelstellingen -ophetniveauvantotaalcijfersvandeNederlandse landbouwgenoegengenomenwordtmet standaardfouten die
ietshogerzijndanbijoptimaleallocatievanalle 1.150 bedrijven.Dezevergroting isechterergklein.De standaardfout van
eenschatting neemt immersomgekeerd evenredig toemetdewortel
uithetaantalsteekproefbedrijven.Eenvermindering van 1.150
naar 1.100 bedrijvenvergroot destandaardfout meteenfactor
1,02 (VI.150/V1.100).Bovendiendragende50bedrijvenweldegelijkbijaandereductievandestandaardfout,zijhetdanniet
optimaal.
Opde standaardfoutenvanschattingenvoorgroepen bedrijven
waaraandeze 50bedrijvenwordentoegevoegd,heeftdeze extraallocatiemeestal eenveelgrotere invloed.Eentoenamevanhet
aantal steekproefbedrijven ineengroepvanbijvoorbeeld 25naar
36,vermindertdestandaardfoutvanschattingenvoordiegroep
met bijna 17% (1-V25/V36).
7.4.2 Aanvulling voor akkerbouwgroepen
Deaanvullende bedrijvendiewordengekozenhebbenbetrekking opgroependie inparagraaf 7.2 zijnomschreven. Zonderdeze
aanvullingen zoueenaantalgroepengegevens leverendieniet
voldoende betrouwbaarwordengeacht.De laatstejaren zijnmet
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namevoordriegroepenakkerbouwbedrijven extra bedrijven inde
steekproef opgenomen.Het betrofdegroepen "groterebedrijvenin
hetNoordelijkKleigebied", "groterebedrijven indeVeenkoloniën
enhetNoordelijk Zandgebied" en "kleinerebedrijven indeVeenkoloniën enhetNoordelijkZandgebied". Deoorzaakhiervanmoet
metnamegezochtworden indekleinepopulatie-aantallen indeze
groepen (inhetboekjaar 1986respectievelijk 1.119, 1.240en
1.009)enniet alleen ineengrotereheterogeniteit indezegroepen intermenvandedoelvariabelen. IndeVeenkoloniën enhet
Noordelijk Zandgebied isjuist sprakevanvrijhomogene groepen.
Dekeuzevoorhet aanvullenvanhetaantal steekproefbedrijven ineenaantal strata, isgebaseerd opeenafweging diewordt
gemaakt tussenhet belangvanmeerbetrouwbaarheid opnationaal
niveauenhetbelangvanbetrouwbare cijfersoverafzonderlijke
groepen.Datdeaanvullende keuze zichmetname opakkerbouwbedrijven richt,enniet opbijvoorbeeldmestvarkensbedrijven,is
devertaling vandedoelstelling omvoorvierafzonderlijkegebieden inNederland cijferstepubliceren overdegroepgroteakkerbouwbedrijven en inhetgeheel geenafzonderlijkecijferste
presenteren overmestvarkensbedrijven.
Bijdeopzetvandesteekproef voorboekjaar 1987werd bijvoorbeeld van tevorenvastgesteld datervoordevier regionale
groepengrotere akkerbouwbedrijven respectievelijk55,40,45en
55bedrijven pergebied gekozenmoestenwordenper 1mei 1987,om
naafloopvanhetboekjaarvoldoende bedrijvenpergebied overte
houdenom redelijkbetrouwbare cijferspergebied tekunnenpubliceren.Deze aantallen zijngebaseerd opervaring. Impliciet
zittenachterdezeaantallenbeschouwingen tenaanzienvaneen
redelijke betrouwbaarheid,datwil zeggentenaanzienvandetoegestane standaardfout vandeschattingen.
7.4.3 Afstemming bedrijfskeuzeopBUL-groepen
Eenprobleem bijdekeuzevanaanvullende bedrijven, zijnde
verschillen indefinitiesbijhetvormenvanenerzijds strataen
anderzijdsBUL-enFIP-groepen (zieookparagraaf 13.2en 13.3).
IndeBULwordt eenakkerbouwbedrijfgedefinieerd alseenbedrijf
waarmeerdan80%vanhet aantalsbebetrekking heeft opakkerbouw-activiteiten.Bijdestrata-indeling wordt hetpercentage
van662/3%gehanteerd, terwijl bovendien ietsanderswordtverstaanondereenakkerbouw-activiteit. Ookdedefinitievanstrata
tenaanzienvanderegio'skanproblemengeven. Ineenstratum
zittenvaakbedrijvenuitverschillende regio's,doordat "regio"
pas inlaatste instantie eenrolspeelt bijdevorming vanstrata. Indientenbehoevevanbijvoorbeeld deBUL-groep "grotereakkerbouwbedrijven inregio 1"eenaanvullend bedrijfwordt getrokken ineenakkerbouwstratummet bedrijvenuitde regio's 1toten
met 3dankunnen inprincipe -vanwegedeaselectheid vanhet
trekkenbinneneenstratum-bedrijvengekozenworden dieminder
dan80%akkerbouwhebbenen/of -watvakervoorkomt -inregio2
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of3liggen.Dezebedrijven zoudendanuiteindelijk tochniet in
debetreffende BUL-groep terechtkomen,endeaanvulling zouniet
hetgewenste effecthebben.Daaromwordendeextrabedrijvenvoor
eenBUL-groepvoornamelijkgekozen indiestratawaarvrijwel
uitsluitend bedrijvenuitdebetreffende regiovoorkomen.Kleinereakkerbouwbedrijvenwordengekozenuitde stratadiegevormd
zijnbinnenhetbasisstratum datbetrekking heeftopde laagste
sbe-klasseengrotere akkerbouwbedrijvenuitdedriehoogstesbeklassen.Daarbij isheteengelukkige omstandigheid datdesbegrenstussendeeerste endetweede sbe-klasse nietveel afwijkt
vandesbe-grenstussengrotere enkleinere bedrijven indeBUL.
Overigens zalerookbijgelijke indelingscriteria voorde
stratificatieendeBULnooit eencomplete aansluiting vanbeide
gerealiseerd kunnenworden,omdat bijdestratificatiede bedrijven ingedeeldwordenopbasisvandemeitelling en indeBULop
basisvande situatie ophetbedrijf zoalsdiegemiddeldgedurendehetboekjaaris.
Dekeuzevanaanvullende bedrijvengebeurt zodanig datdaardoordegewichtenvandebedrijven inde strata binneneenbepaald basisstratum -endanmetnamedie stratadie betrekking
hebbenopdezelfde regio's-meernaarelkaartoegebrachtworden.
Stratamet bedrijvendie lagegewichtenhebbenvanwege een (te)
groot aantal bedrijvendie indatstratumal inadministratie
zijn-opdeoorzaakdaarvanwordt inhetvolgende hoofdstukingegaan-komendusniet zosnel inaanmerking vooreenaanvullendekeuze.
Hetwerkelijk aantalaanvullende bedrijvendatde laatste
zevenboekjaren totenmet 1987isbijgekozen,bedraagt gemiddeld
61,datwilzeggen ietsmeerdan5%vanallesteekproefbedrijven.
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8. De keuze van de bedrijven

8.1 Inleiding
Inhoofdstuk5werd aangegevendatnade indeling vandepopulatie in275strata,endevaststelling vandegewensteaantallenperstratum, allereerst allebedrijvenwaarvanverwachtmag
wordendat zeaanhet beginvanhetkomende boekjaarnog inadministratie zullenzijn, ingepastworden inhetnieuwe stratificatie-systeem. Datbetreft allebedrijvendieminderdan 6jaarin
administratie zijnendieniet tussentijdshun administratie
stoppen,omdat bijvoorbeeld het bedrijf opgehevenwordt ofomdat
verderemedewerking geweigerd wordt.
Indithoofdstukwordtdaarverderop ingegaanenwordtbesprokenhoenieuwe bedrijven inde steekproef terechtkomen.

8.2 Blijvende bedrijven
Voorhet boekjaar 1987blijvendebedrijvendiegekozenzijn
vanaf boekjaar 1982inadministratie.Vandeze bedrijven isbekend inwelke strata zevoorkwamen bijdekeuzevoorboekjaar
1986;deze strata zijngebaseerd opmeitelling 1984.Een formeel
juiste inpassing vandeblijvende steekproefbedrijven indestratavande "nieuwe"meitelling 1985-diegebruiktwordt bijde
opzetvoorboekjaar 1987-zou inhoudendat iedernieuw stratum
zoumoetenwordenverdeeld insubstratadieaangeven inwelk
mei-1984-stratumdebetreffende populatie-en steekproefbedrijven
vielen.Eendergelijke post-stratificatie-niet teverwarrenmet
depost-stratificatiedieuiteindelijk bijhetberekenenvan
steekproefuitkomsten wordtuitgevoerd opbasisvanmeitelling
1987-isechter indepraktijkonuitvoerbaar.Veelvande
275*275 substrata zullenvrijwel leegblijven, omdat errelatief
gezienweinig verschuivingen tussen strata plaatsvinden vanjaar
totjaar.Alleende substratawaarin bedrijvenvallendiezowel
in1984als in1985 inhetzelfde stratumvallen, zullen inde
praktijkvoldoende grote aantallen bedrijven bevatten omalsafzonderlijk stratum inaanmerking tekomen.Deoverige substrata
zullenmoetenworden samengevoegd met substratawaarin bedrijven
voorkomendieveel lijkenopdebedrijven indebetreffende substrata.Dathoudt indepraktijk indat allebedrijven diein
1985 ineenbepaald stratumvoorkomen,ongeacht het stratumwaarinzevoorkomen in1984,geachtwordeneenstratum tevormen.De
indeling van steekproefbedrijven instrata opbasisvanmeitelling 1985wordt dusgebruikt zonderverderte lettenophet stratum-verledenvandebedrijvenenhunoorspronkelijketrekkingskansen (Lodder, 1983:17-18;Lodder, 1987:25).
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8.3 Nieuwe bedrijven
Nadatvoor iedervande 275strata isvastgesteld hoeveel
steekproefbedrijvenuitvoorafgaande jarendaarinvoorkomen,
wordt bepaald inhoeverre dezestratum-vulling afwijktvandegewensteallocatie (paragraaf 6.5 en6.6).Deallocatievanregionale aanvullingen (zieparagraaf 7.2)vindt ineen laterstadium
plaats.
Erkunnenteweinig steekproefbedrijven ineenstratumvoorkomen,maarookteveel.Eenaantaloorzakendaarvanzijn:
1) de structuurvandepopulatieverandert endaardoorveranderendepopulatie-aantallen endegewenste steekproefaantallen;
2) blijvende bedrijven inhetboekhoudnet komen soms inandere
strata terechtdoorverandering inspecifiekebedrijfssituaties,dienietnoodzakelijk parallel lopenaandeveranderingen indepopulatie-structuur;
3) hoewelde basisprincipesvoorstrata-vorming iederjaarhetzelfde zijn,isdeconcreteuitwerking naarspecifiekestratum-definitiesafhankelijkvandepopulatiestructuur. Inhet
enejaarkanbijvoorbeeld ineenbepaald basisstratumwel
een indeling invijf oppervlakteklassen plaatsvinden enin
hetanderejaar zijnmaarvierklassenmogelijk;
4) regionale aanvullingen tenbehoevevanspecifiekeBUL-groepen inhetverledenkunnen ertoe leidendat ineenaantal
stratameer steekproefbedrijven voorkomen danvolgensdeoptimale allocatie gewenstis;
5) bedrijven diezesboekjarengeleden zijngekozen,worden
uitgeslotenvanverderedeelname,evenalsbedrijvendieverderemedewerking weigeren naaanvankelijke deelname (Lodder,
1983:18;Lodder, 1987:25-26).
Bedrijven dieal inadministratie zijn,maarvolgensmeitelling 1985buitendepopulatievallen,kunnen insommige gevallen
aangehoudenworden,bijvoorbeeld indienverwachtmagwordendat
hetbedrijf devolgende boekjarenwelbinnendepopulatie zal
vallen.
Bijeenteveel aanbedrijven ineenstratumwordt geprobeerd
ditaantal teverminderen,tenzijheteenstratumbetreftwaarin
regionale aanvullingennoodzakelijk zijn.Daarbijwordenmetname
diebedrijvenuithetboekhoudnet gehaalddie:
1) veel inzetvanmankrachtvoordeadministratieve verwerking
vangegevensvereisen;
2) sterkvanstructuur zijnveranderd ennietmeer lijkenop
hetoorspronkelijk gekozen bedrijf,bijvoorbeeld dooropvolging,fusie,endergelijke (Lodder, 1983:18;Lodder,
1987:26).
Indienhetaantal aanwezige bedrijven ineenstratumniet
toereikend is,wordenmet behulpvantoevalsgetallen zoveelbe-
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drijvenuitdit stratumgetrokken alsnodig is.Samenmet deal
aanwezige bedrijvenworden zegeacht eentoevallige steekproef
uit dit stratumtezijn.Doordeverschillende trekkingskansen
vandeblijvende bedrijven inhetverleden,wordt erweliswaar
enigeafbreukgedaanaanvolledige aselectheid,maardeze bedrijvenbehorenophetmoment vantrekkingwelthuis inhetbetreffende stratum, enzekunnendaaromdebedrijven inhet stratum
vrijwel evengoed representeren alswillekeurig gekozen bedrijven
(zieparagraaf9.2).
Inbijlage3wordt eenoverzicht gegevenvandeopbouwvan
het boekhoudnet indeboekjaren 1982-1987naarjaarvaneerste
deelnamevandebedrijven.

8.4 Vervangende keuzebijnon-respons
Een bedrijf datdoormiddelvaneenaselectesteekproeftrekking binneneenstratum,wordt aangewezenvoordeelname aanhet
boekhoudnet, kanbijnaderebeschouwing ongeschikt zijnvoor
deelname ofweigeren omdeel tenemen.
Eenbedrijf isindevolgende gevallen ongeschikt voorof
niet instaat totdeelname:
het bedrijf behoortvolgensdemeitelling (1985)wel totde
populatie,maarophetmoment vankeuze (voorjaar 1987)is
het bedrijfopgehevenof ishet zeerwaarschijnlijkdathet
bedrijf per 1mei (1987)niet totdepopulatie zalbehoren
(Lodder, 1987:26);
het bedrijf issterkvanstructuurveranderd enzaldaardoor
uiteindelijk ineenstratum terechtkomenwaaringeenbedrijven bijgekozen hoeven teworden;
het bedrijfkannietdevolleperiodevanzesjaar inadministratie blijven, bijvoorbeeld omdat het binnenkort opgeheven zalworden;
er issprakevan ziekte,ongevallen of invaliditeit bijhet
bedrijfshoofd ofbijdegezinsleden;
het bedrijf iseenonderzoeksbedrijf ofeenbedrijf ineigen
beheervandeRijksdienst voordeIJsselmeerpolders;
het bedrijfkandeadministrative gegevens overde landbouw
niet zuiververstrekken inverbandmet bijvoorbeeld verwevenheid met andere bedrijven.Het landbouwbedrijf isdan
vaakeenniet-zelfstandigetakvandeonderneming,waarin
ook loonwerk,veehandel,veevoederproduktie-ofhandelof
eierhandel voorkomt.Ook pluimvee-broederijen-slachterijen
zijnongeschikt',
het bedrijfheeft land (aldanniet zaaiklaarverhuurd)in
gebruikbijzaadteelt enzaadhandel,conservenindustrie en/
ofaardappelhandel;
het bedrijf kentgeennormale bedrijfsvoeringdoorbijvoorbeeld sanering, ruilverkavelingofdoor ligging ineenbe-
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steramingsplan;bedrijven ineenruilverkaveling zijnadministratiefvaakmoeilijk teverwerken inverbandmetveelvuldigekavelruil,bemestingskosten enbewerkingskosten;
hetbedrijf isongeschikt inverbandmet eerdere ervaringen
(slecht insturen,hetachterhoudenvangegevens, enz.);
andere redenen zoalsverhuizing,overdracht,reorganisatie.
Eenbedrijf kantenslottewelgeschikt zijnvoordeelnameen
bovendien instaat totdeelname,maartochweigeren omdeelte
nemenaanhetboekhoudnet.Ditondanksdeveelbelovende tekst in
dewervingsbrief voorhetLEI-boekhoudnet: "Bijhetkiezenvan
bedrijven isookuwbedrijf indekeuzegevallen. Ikwendmij
daarom totumethetverzoekofuermeeaccoord gaat dathetLEI
voorueenboekhouding gaatverzorgen.Vooru isdaarweinigwerk
aanverbonden;ukrijgtdaarvoorvanonseenzeeruitgebreid
overzichtvandeeconomische gangvanzakenopuwbedrijf,waarvanuveelnutkunthebben.Deze boekhouding brengtvoorugeen
kostenmee" (vanDijk, 1986).
Redenenomnietdeeltenemen zijnonderandere:
geentijdj
geenbelangstelling;
onenigheidmet landbouw-instantiesovereengeweigerdesubsidie;
teleurstelling overhetgevoerde landbouwbeleid.
De laatstetwee redenenkomenmaarweinig voor.Indepraktijkblijkthetvaakmoeilijk teachterhalenwatdewerkelijke
redentotweigeringis.
Kanofwileenbedrijf nietdeelnemen,danwordt inplaats
vanhetoorspronkelijk gekozenbedrijf eenanderbedrijf inhetzelfde stratumgekozen.Ditvervangende bedrijfwordtnietaselectgekozen.Alsvervangend bedrijfwordtdatbedrijf aangewezen
dat intermenvandevijf stratificatie-variabelen-endanook
indezelfdevolgordevanbelangrijkheid alsbijdevormingvan
strata -hetmeest lijktophetniet-deelnemendebedrijf (zieparagraaf 5.7.2). Daarmeewordensystematische afwijkingenvande
steekproefbedrijventenopzichtevandepopulatiebedrijventegengegaan.Eenbedrijfvanhettype "akkerbouwbedrijf"datvoorkomt
insbe-klasse 3,oppervlakte-klasse 5,leeftijdsklasse 2enregio
5,wordt dusvervangendooreenbedrijf datvooraldeze criteria
dezelfdewaardenheeft,zonderoverigens te lettenopdeprecieze
sbe-grootte,oppervlakte of leeftijd.
Weigert eenvervangend bedrijf ommee tedoendanwordtop
dezelfdewijzeeennieuwevervangeraangewezen. Ishetaanhet
beginvanhetboekjaarnognietgelukt omeenvervanger tevinden,danwordtdekeuzegestaakt.
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9. De berekening van steekproefuitkomsten

9.1 Inleiding
Ophetmoment datdegegevensvanhet boekhoudnet 1987beschikbaar zijn (voorjaar 1989), iserooktenaanzienvande
structuurvandepopulatie gedurende ditboekjaarmeer informatie
aanwezig uit demeitellingenvan 1987en 1988.Terwijl dekeuze
vandebedrijvengebaseerdwasopdemeitelling 1985,gebeurthet
schattenvan totaalcijfers engemiddeldenvoordegehele landbouw
envoorgroepen bedrijven daarbinnen,opbasisvanmeitelling
1987.
Indithoofdstukwordt beschrevenhoevoorde individuele
steekproefbedrijven eenwegingsfactorwordt berekend dieaangeeft
welkgewicht het bedrijf -geziendesamenstelling vandeachterliggendepopulatie -moet krijgen indeberekening vansteekproefuitkomsten.

9.2 Stratificatieachteraf
Deafgrenzing en indelingvandesteekproefpopulatie waarop
het boekhoudnet zichbijdekeuzevanbedrijven richt,wordtbepaald opgrondvandemeest recentemeitelling waarovergegevens
beschikbaar zijn.Dat betekent indepraktijkdatophetmoment
vandekeuzemet enigszinsverouderde gegevensmoetwordengewerkt.Voorde steekproef diecijfersmoet leverenvoorhet boekjaar 1987-dat looptvan 1mei 1987tot enmet 30april 1988wordt bijde steekproefopzet (eind 1986)uitgegaanvandegegevensvandemeitelling 1985.Dezepopulatiewordt instrata ingedeeld enerworden steekproefbedrijven gekozen.Begin 1989,als
deuitgewerkte boekhoudingen beschikbaar zijn,wordtvoordit
zelfde boekjaar 1987eennieuwe stratificatieuitgevoerd opbasis
vanmeitelling 1987.Debedrijvenmetuitgewerkte boekhoudingen
worden indeontstane strata ingedeeld, evenals allepopulatiebedrijven.Daarnawordendewegingsfactoren persteekproefbedrijf
vastgesteld viadelingvanhet aantalpopulatie-bedrijven enhet
aantal boekhoudnet-bedrijven.Dezeprocedure zorgt ervoordat
uitgegaanwordtvaneenzorecentmogelijke structuurvandebedrijven,watderepresentativiteit tengoede komt.Bovendien
wordt daardoorgecorrigeerd voordenon-responsdie isopgetreden
tussendekeuzevandebedrijven endeberekening van steekproefuitkomsten.
Devormingvan strata opbasisvanmeitelling 1987gebeurt
dooroptimale stratificatie.Dezewordt tegelijkertijd gebruikt
voordeopzetvandesteekproef voorboekjaar1989.
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Degangvanzakenbijhet stratificerenvandepopulatie in
demeitelling 1987heeftwel enigepraktische entheoretischehakenenogen.Destrata opbasisvanmeitelling 1987enmeitelling
1985zijnweliswaar opgrondvandezelfde criteriagevormd,maar
zehoevennietperdefinitie identiektezijn.Deaantallenpopulatie-ensteekproefbedrijven zullenperstratumverschillend
zijn inbeide tellingen.Bedrijvenkunnenopgehevenworden,bedrijvenkunnenvankarakterveranderen endaardoor ineenander
stratum terechtkomen,enerkunnen bedrijven totdepopulatie
toetredendiedaarvoorheenniettoebehoorden.Lodder (1983)
gaatopdezeproblematiek in.Hijkomt totdeconclusie dattheoretischgezien iederstratum indepopulatie opbasisvandemeitelling aanhetbeginvanhetboekjaar-inonsvoorbeeldmeitelling 1987-moetwordenverdeeld insubstratametdiepopulatiebestanddelendie inmei 1985 inaparte stratavielen (Lodder,
1983:19-20). Deachtergrond daarvanwordtgevormd doorhetfeit
datbedrijven die inmei 1987 ineenbepaald stratumvallen,niet
allemaal dezelfde trekkingskanshebbengehad inhetverleden,
vanwegedeverschillen insteekproefpercentage tussendebasisstrata.
Omgelijksoortige redenenalsbijdebedrijfskeuzewordteen
dergelijke post-stratificatienietuitgevoerd.Vanwege hetleeg
zijnvanveelvande substrata-zekervoorwat betrefthataantalsteekproefbedrijven-wordt ookhier iederstratum opbasis
vanmeitelling 1987alseeneenheid beschouwd,waarinalledaarin
voorkomende steekproefbedrijvengeachtworden eenzelfdetrekkingskanstehebbengehad inhetverleden.Voorzoverbedrijven
tussen 1985en1987vanstratumzijnveranderd,maarnietvanbasisstratum, ishetuitgangspunt vangelijke trekkingskansenbij
benadering correct.Bedrijvendieookvanbasisstratumveranderen,komenmeestal ineenbasisstratum terecht,waardetrekkingskansenweinig afwijkenvanhetoorspronkelijke stratum;
overgangenvanbijvoorbeeld sbe-klasse 1naarsbe-klasse4komen
weinigvoor.
Ookzullenbedrijvendienieuwzijn ineenstratum inhet
algemeengeengroteverschillenvertonenmetblijvendepopulatieensteekproefbedrijven indatstratum,waardoor eenverschil in
trekkingskansen nauwelijksgevolgenheeftvoordesteekproefuitkomsten.

9.3 Meitelling perbeginboekjaaralsbasis
Deenigebasisvooreen (post-)stratificatievandepopulatievan landbouwbedrijven, isdemeitelling.HetLEIkiestde
telling aanhetbeginvanhetboekjaaralsstratificatie-basis.
Daarmeewordt bereiktdatdegegevensdiede steekproef levert,
betrekking hebbenopde landbouw-structuur zoalsdieaanhetbeginvanhetboekjaarwas.Datgekozenwordtvoordemeitelling
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aanhet beginvanhet boekjaar,ennietvoordieaanhet eindvan
het boekjaar,heeft temakenmet desamenhang tussen stratificatie-endoelvariabelen. "Voordeniet-grond-gebonden produktie
zalstratificatieperbeginofpereind boekjaarnietveeluitmakenmaarvoordegrond-gebonden produktiewelomdat deresultatenvandeakkerbouwsector uiteraard bepaaldwordendoordearealendievoordit oogstjaar ingezet zijnenniet doordearealen
die ingezetwordenvoorhetvolgende boekjaar" (Lodder, 1983:20).

9.4 Verschil tussendoelpopulatie enkeuze-populatie
Dedoelpopulatie voorhet boekhoudnet 1987wordt gevormd
doorallebedrijven dievolgensdemeitelling per 1mei 1987aan
degestelde populatie-criteria voldoen (ziehoofdstuk 4). De
steekproefbedrijven voordit boekjaar zijnechtergetrokkenop
basisvanmeitelling 1985.Bedrijvendietussen 1mei 1985en
1mei 1987gesticht zijn,ofopanderewijze totdepopulatie
zijngaanbehoren,hebbendusgeenvertegenwoordigers uit eigen
gelederen inhetboekhoudnet 1987,maarhorenwel bijdepopulatiediebeschrevenwordt.Zewordendaar-viadewegingsfactoren-vertegenwoordigd doorbedrijvendieal langerdantweejaar
totdepopulatie behoren.Omdatveelnieuwe bedrijven eenbedrijfshoofd hebbendatjonger isdan35jaar,enalle bedrijven
met eenbedrijfshoofdjongerdan35jaar indestratificatiezoveelmogelijk inafzonderlijke strata terechtkomen (paragraaf 5.6
enbijlage 1),zullendezenieuwe bedrijvenwordenvertegenwoordigd doorde bedrijven dieerhetmeest oplijken.Temeeromdat
naarvijfmeitellingscriteria wordtgestratificeerd.
Bedrijven die langerdantweejaarmaarkorterdanachtjaar
indepopulatie zitten,zijnoverigensook ondervertegenwoordigd
inhet boekhoudnet. Immers,elkjaarwordt slechtseendeelvan
debedrijven inhet boekhoudnet vervangen doorandere bedrijven.
"Daardoorkangesteldwordendat bijaggregatie opbasisvan
blijvende bedrijven aggregatiefoutenvoor zullenkomen,metname
voorkengetallendiesterksamenhangenmetdeze,tochregelmatig
voorkomende bedrijfssituaties" (Lodder, 1983:20).
Eenanderegroep bedrijven diewel impliciet indeberekeningenvoorhet boekjaar 1987wordt opgenomen,maarniet inhet
boekhoudnet 1987voorkomen,zijndebedrijvendie inde loopvan
het boekjaaropgehevenworden.Ookhiertreedt enige vertekening
opdoordat elkbedrijf inmeitelling 1987-dusookelkopgeheven
bedrijf -vertegenwoordigd wordt doorhetgemiddelde vande
steekproefbedrijven inhet stratumwaarindatmeitellingsbedrijf
valt. Immers,eenblijvend bedrijf zal inhet algemeen gemiddeld
gedurende het boekjaareengroterebedrijfsoppervlakte,meer
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koeien,eenbeterbedrijfsresultaat,enz.,hebbendaneenverdwijnend bedrijf1).
Dezevertekening komtnog eensbovenopdevertekening die
optreedt doordat ondernemersdienaarverwachting nietdevolle
periodevanzesjaarmeekunnendoen indesteekproef,nietvoor
deelname inaanmerking komen (ziehoofdstuk 8).Debeidevertekeningenwordenenigszinsgecorrigeerd doorhetonderscheidenvan
eenaparte leeftijdsklasse voorondernemers bovende 60jaar.
Veelbedrijven dieopgehevenworden,hebbeneenondernemerdie
ouder isdan60jaar.Daardoorwordendeze bedrijven,voorzover
leeftijd eenrolspeelt bijdestratificatie,gerepresenteerd
doorbedrijven dieerhetmeestoplijken.
Figuur 9.1 geeft aanwatdeverschillen zijntussendepopulatiediewordtgehanteerd bijdekeuzevandesteekproefbedrijvenendepopulatie bijhetberekenenvande steekproefuitkomsten
(meitelling 1987).
Bijdeberekening vansteekproefuitkomsten wordtuitgegaan
vanallebedrijvendievolgensdemeitelling van 1987 (laatste
kolomvanfiguur 9.1)voldoenaandedefinitievandesteekproefpopulatie.Ookdenieuwtoegetredenpopulatiebedrijven doenmee
indeweging,evenalsdebedrijvendiebinnenkort zullenworden
opgeheven endientengevolge ongeschikt zijnvooropname inde
steekproef.Opdeconsequenties hiervan zal inhoofdstuk 11wordenteruggekomen.
Een laatstepuntdathiergenoemdmoetworden iseenoverschattingvantotaalcijfersengemiddeldendoorhetnietgeheel
aansluitenvandeelementen inde steekproef opdeelementen in
depopulatie.De identificatievanbedrijven indepopulatie
looptviadegemeente-registratie-nummersvanondernemers inde
meitelling. Insommigegevallenkomt eenbedrijf ondermeerdere
nummersvoor indemeitelling.Dergelijke bedrijvenhebbeneen
groterekansom inde steekproef tevallen.Zezijnvaakgroter
dandeoverigebedrijven inhetstratumwaarinzevoorkomen.Dat
wordtveroorzaakt doorhetfeitdateenbedrijfmetmeerdereondernemers, indemeitelling somsevenredigverdeeld wordt over
meerdere ondernemers (registratie-nummers).Eenbedrijfmet bijvoorbeeld 300sbeentweeondernemers,komtdan indemeitelling
vooralstweebedrijvenmet elk 150sbe.Indienéénvanbeidebedrijvenvan 150sbe indesteekproef voorkomt,wordthetgehele
bedrijf van300sbe indesteekproefuitkomstenmeegenomen.
Indiendergelijke bedrijven indetoekomstmeergaanvoorkomen zaldaar indeweging rekeningmeegehoudenmoetenworden.

1) Omdittevoorkomen zougewerktmoetenwordenmet eensoort
gemiddeldevanhetaantalbedrijven indemeitellingenaan
hetbeginenaanheteindvanhetboekjaar.
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Groep bedrijven
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1985

Keuzepopulatie
boekhoudnet
1987

Populatie
meitelling
1987

Bedrijven die zowelin
1985als in 1987niet
aandepopulatiedefinitievoldoen
Bedrijven diealleen
in 1985aandepop.
definitievoldoen
Bedrijven diealleen
in1987aandepop.
def.voldoen
Bedrijvenwaarvande
ondernemer tekennen
geeft dathet bedrijf
binnen 6jaaruitde
pop.zalverdwijnen
Overige bedrijven

Figuur 9.1 Het voorkomen van specifieke groepen bedrijven in de
meitellingspopulaties
van 1985 en 1987 en in de keuzepopulatie voor boekjaar 1987
9.5 Wegingsfactoren
Per stratumwordt bepaald hoeveel bedrijven ervoorkomen in
depopulatie en indesteekproef.Bijdesteekproef gaathet
uiteraard alleenomdiebedrijvenwaarvoor -ophetmoment datde
BULvervaardigd wordt -eenvolledige boekhouding beschikbaar is
enniet omallebedrijvendieoorspronkelijk inadministratie genomenzijn.
Doorpopulatie-ensteekproefaantallenopelkaartedelen,
wordenwegingsfactoren bepaald.Deze factorengeven aanwathet
gewichtvaneenbedrijf isindeberekeningen.Zezijnnodigom
depopulatie-structuur goedweer tegeven.Eenwegingsfactor
geeft aanhoeveel bedrijven indepopulatie eenbepaald steekproefbedrijfvertegenwoordigt.
Bijde berekening vanbedrijfsuitkomsten (BUL)worden andere
wegingsfactorengebruikt danbijberekeningen tenaanzienvande
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financiële positievandeondernemer (FIP).Dithangt samenmet
verschillen inaantallen steekproefbedrijvenperstratumwaarop
deberekeningenbetrekkinghebben.Eenkleindeelvandebedrijvenwaarvoorwelbedrijfsuitkomstenbeschikbaar zijn,levertgeen
gegevensoverdefinanciële positievandeondernemer.Voorde
FIPzijndusperstratumminderbedrijvenbeschikbaardanvoorde
BULendaarom zijndewegingsfactorenperbedrijfvoorFIP-berekeningengroterdanofgelijkaandievoorBUL-berekeningen.

9.6 Samenvoeging vanstrata
Voorhetberekenenvanstandaardfoutenvansteekproefschattingen, ishetwenselijk omoverminimaaltweewaarnemingenper
stratumtebeschikken 1).Hoewel bijdesteekproefopzetperstratumminimaal tweebedrijvenwordengekozen,komthettochvoor
dater indeuiteindelijke strataminderdantweebedrijveneen
uitgewerkte boekhouding leveren.
Dergelijke stratawordengecombineerd met andere stratadie
er intermenvandestratificatie-variabelenveeloplijken.Voor
stratawaarinéénsteekproefbedrijfvoorkomt,kaneventueel eerst
eenwegingsfactorworden berekend,voordat samenvoeging meteen
ander stratumplaatsvindt.
BijdeberekeningenvoordeBULendeFIPworden stratamet
éénsteekproefbedrijfnietsamengevoegd metandere strata.Bij
hetgebruikvanformule (6.4.7)inplaatsvan (6.4.5)voorhet
berekenenvan standaardfouten isdat immersnietnoodzakelijk.

9.7 Post-stratificatie
Naastde inparagraaf 9.2 beschrevenvormvanstratificatie
nadatdesteekproef isgetrokken, ishetteoverwegen omvoor
specifieke doeleinden alternatieve post-stratificatiesuitte
voeren.
Indienereensterkverband istusseneendoelvariabele en
eenmeitellingsvariabele diegeen rol inde "normale"stratificatie speelt,kandebetrouwbaarheid vanschattingenvoordiedoelvariabelevergrootwordendoor indestratificatieookrekening
tehoudenmetdebetreffendemeitellingsvariabele. Indien bijvoorbeeld eengemiddeldewaardevaneenvariabele geschatmoet
wordenwaarbij bekend isdatereensterkverband istussende
aanwezigheid vaneen ligboxenstal opeenbedrijf endewaardevan
dedoelvariabele,kandebetrouwbaarheid vandieschattingvergrootwordendoorbijdestratificatiedebedrijvenook intede-

1) Erzijnookmethoden ombijéénwaarneming perstratumstandaardfouten teberekenen (Cochran, 1977:138-140).
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lennaarhet aldanniet aanwezig zijnvaneen ligboxenstal.De
nieuwe strata zullendan immershomogener zijn intermenvande
doelvariabele.Voorwaarde isechterdatvoorallebedrijven inde
populatie bekendmoet zijnoferaldanniet een ligboxenstal
aanwezig was.In1984wasditgegeven indemeitelling opgenomen,
zodatvoordatjaareendergelijke post-stratificatiemogelijk
is.
Inhoofdstuk 14blijkt datmet quotiënt-en regressieschattersvaakhetzelfde effect bereikt kanworden alsmet post-stratificatie.
Eenanderetoepassing vanpost-stratificatie richt zichniet
zozeeropdeteschattenvariabele alswelopdegroep bedrijven
waarvoor schattingenmoetenwordenbepaald.Voor deelpopulaties
diedwarsdoorstrataheen lopen ("crossclasses")kandebetrouwbaarheid vanschattingenvergroot worden indiendeaantallen
vandedeelpopulatiesperstratumexact bekend zijn.Devergrotingvandebetrouwbaarheid zitdanmeestal niet inhet homogener
wordenvande strata,maar inhetopheffenvandeschattingsfout
indewegingsfactoren (zieookhoofdstuk 13).Eenvoorbeeld van
eenschatting voor "crossclasses"isde schatting vanhet aantal
meewerkende kinderen opbedrijven indeprovincie Friesland.
Doordat deregio'sdie indeoorspronkelijke stratificatieworden
gehanteerd niet overeenkomenmet deprovinciegrenzen, kanhet
aantal bedrijven inFriesland niet exactwordenvastgesteld uit
de steekproef.Door indestratificatiedeprovinciale ligging
van bedrijvenmee tenemen,kandebetrouwbaarheid vandeschattingvergrootworden.
Bijde "normale"stratificatieachteraf (paragraaf 9.2)
wordt niet expliciet rekening gehoudenmetdeoorspronkelijke
stratificatievooraf,omdat beide stratificaties ingrote lijnen
overeenkomen (paragraaf 8.2).Bedrijven ineenbepaald post-stratumzullenallemaal ongeveerdezelfde trekkingskans hebben.Bij
eenpost-stratificatiewaarbij anderecriteriawordengehanteerd
danbijdeoorspronkelijke stratificatie,moetwel expliciet rekening gehoudenwordenmetdestratadievooraf zijngevormd en
deverschillen intrekkingskansen tussendestrata.Dat betekent
datperoorspronkelijk stratum eenpost-stratificatiemoetworden
uitgevoerd. Omdatvoor strata binnen eenbasisstratum geldtdat
detrekkingspercentages nietveruiteenlopen, kan indepraktijk
wordenvolstaanmet eenpost-stratificatieper basisstratum.
Alleen indiendetrekkingskansvaneenbedrijfvolledig losstaat vandeteschattenvariabele,omdat ergeen samenhang is
tussendezevariabele endeoorspronkelijkestratificatie-variabelen,kandepost-stratificatieplaatsvinden zonder rekening te
houdenmet deoorspronkelijke strata (Lodder, 1987:31).Erzijn
echtermaarweinigmeitellingsvariabelen die ineenpost-stratificatie eenrolzoudenkunnen spelen-vanwege hunverband metde
doelvariabele -endie losstaanvandeoorspronkelijkevijfstratificatie-variabelen.
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InhetkadervanhetEG-informatienetwordtdoordeEGook
eenpost-stratificatieuitgevoerd naarEG-bedrijfstypeenEGgrootteklasse.Daarbijwordtgeenrekening gehoudenmetdeoorspronklijke stratificatieendebijbehorende trekkingskansen.Dit
leidt indepraktijktotvertekende steekproefuitkomsten.Immers,
omdat ineenEG-stratumbedrijventerechtkomenmetverschillende
historische trekkingskansen,engrotere bedrijveneengrotere
trekkingskans hebbendankleinere bedrijven,zullendeschattingenperstratumvoorveelgrootheden tehooguitkomen.Gemiddeldenoverstrata zulleneveneensoverschatworden.Ookdeverschillen intrekkingskansen tussendeverschillende akkerbouwgebiedenalsgevolgvandeaanvullende keuzestenbehoevevanBULgroepen,zullen indeEG-cijfersleidentotvertekening.
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10. Non-respons

10.1 Inleiding
Indehoofdstukken 5tot enmet 9isbeschrevenwelkewerkwijzegevolgd wordt omdedoelstellingen vandesteekproef
(hoofdstuk 4)terealiseren. Indit endevolgende hoofdstukken
vandeel 2wordt nagegaan inhoeverre dedoelstellingen inde
boekjarenvanaf 1975ookdaadwerkelijk zijngerealiseerd. Deaandachtwordt daarbij gericht opde representativiteit endebetrouwbaarheid vande steekproefuitkomsten.
Indithoofdstuk staatdeanalysevandenon-responscentraal.Hetvormt een inleiding opdebespreking vanderepresentativiteit inhoofdstuk 11.De representativiteit van steekproefuitkomsten kannamelijk beïnvloed wordendoormogelijke verbanden
tussendezeuitkomsten enfactorendiesamenhangenmet denonrespons. Inhoofdstuk 11blijkt datnon-responsniet hoeftte
leidentot eenaantasting vanderepresentativiteit. Desteekproefopzet (hoofdstukken 5-8)endewijzevanberekening van
steekproefuitkomsten (hoofdstuk 9)dragendaar indepraktijk
zorgvoor.
Inparagraaf 2wordt ingegaanophetmetenvan (non-)respons
vooreensteekproef waarbijgewerktwordtmetvervangende bedrijvenbijnon-respons.Indeparagrafen 3tot enmet 5wordt informatiegegeven overdrievormenvannon-responsdieeen rol spelen
bijdeLEI-steekproefvan landbouwbedrijven. Inparagraaf 3wordt
inzicht gegeven inde samenhang dieer istussen bedrijfs-enondernemerskenmerken ende responsbijdewerving vanbedrijven.
Ookworden cijfersgegevenoverdematewaarindewerving ook
daadwerkelijk leidt totopnamevanhetgewenste aantal bedrijven
indesteekproef.Paragraaf 4bespreekt deuitvalvan bedrijven
tijdenshet boekjaar.Departiëlenon-responsvoorfinancieringsuitkomsten komt inparagraaf 5aandeorde.

10.2 Respons
Zoalsbijna iedere steekproef,heeft ookdeLEI-steekproef
tekampenmet non-respons.Sommige bedrijven zijnniet instaat
ommee tedoen,andereweigeren deelname,enweerandere leveren
onvoldoende gegevensvoorhet samenstellenvaneenvolledige administratie. IndepraktijkvandeLEI-steekproef blijkt datbedrijvendiedeelwillennemen aandesteekproef gemiddeld iets
anderekenmerkenhebbendanallebedrijvendie aangezocht worden
voordeelname.Dathoeft opzichzelf derepresentativiteit vande
steekproefuitkomsten niet teondermijnen.Doorbijdekeuzevan
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bedrijven rekening tehoudenmetdebedrijfskenraerkendiesamenhangenmetdenon-respons endoorerookachteraf rekeningmeete
houdenbijdeberekeningvansteekproefuitkomsten,kanvoorkomen
wordendatersystematische verschillenontstaantussensteekproef enpopulatie.
"Respons"kanopverschillendemanierenwordengedefinieerd.
Het aantaldeelnemende bedrijven inprocentenvanhetaantalaangezochte bedrijven (bijdebedrijfskeuze)enhetaantal bedrijven
meteenuitgewerkte boekhouding inprocentenvanalle bedrijven
indesteekproef (indeverwerkingsfase),lijkenvoordehand
liggendematenvoorhetmetenvande "responsgeneigdheid" vaneen
groepbedrijven.Tochzeggendezepercentagesniet allesoverhet
respons-gedrag indepopulatie.Bijdebedrijfskeuzehebbendergelijke responspercentages immersbetrekking opalle bedrijven
die zijn aangezocht. Wordtalleenuitgegaanvandereactiesvan
de "eerstekeus"-bedrijven -gedefinieerd alsallebedrijvendie
ineerste instantie zijnaangezocht;dusmetuitsluiting vanalle
bedrijvendiedienen alsvervangervooreenniet-deelnemendbedrijf -,danzullen inhetalgemeenhogere respons-percentages
resulteren. Immerseenvervangend bedrijf heeft ongeveerdezelfde
kenmerken alshettevervangen bedrijf (zieparagraaf 8.4),en
zalqua respons-beïnvloedende factorendusook lijkenopditbedrijf.Daardoor zaldegroepvanvervangendebedrijven eenhogere
non-respons teziengevendandegroepvanoorspronkelijk gekozen
bedrijven.Wordt ertochuitgegaanvanalleaangezochte bedrijven
danwordt eenreëler beeldvandetotale respons ineenbepaald
jaarverkregendoorderespons-percentages perstratumtewegen
methetaantal steekproefbedrijven datdaarin indatjaarbijgekozenmoetworden.
Verderhangtde responsbijdebedrijfskeuze ineenbepaald
jaarnogalafvandedelenvandepopulatiewaardebedrijvengekozenmoetenworden.Bepaalde delenvandepopulatie -bijvoorbeeld debedrijvenmetjonge ondernemers -zullen relatief sterk
vertegenwoordigd zijn inde "eerstekeus".Dekeuzevannieuwe
steekproefbedrijvenbetreft immerseenaanvulling vanongeveer
25%opdebedrijvendie resterenuitdesteekproef vanhetvoorgaandejaar.Daarnaast isdetussentijdseuitvalvanbedrijven
niethelemaal onafhankelijkvandebedrijfskenmerken (paragraaf
10.4). Bovendien zorgendeverschillen in steekproefpercentage
tussendelenvandepopulatie ervoordatsommige populatie-delen
sterkerbijdekeuzevanbedrijvenbetrokken zijndananderedelenendusookzwaardermeewegen indeberekening vanresponspercentages.Dat laatstegeldt ookvoordenon-respons indeverwerkingpfase.
Degenoemde factorenleidenertoedatde responspercentages
opbasisvan "eerste keus"-bedrijven steekproef-specifiekzijnen
nietgeldenvoordepopulatie inhetalgemeen.
Eenpotentieel responspercentage voordehelepopulatie zou
berekend kunnenwordendoorde responspercentages perstratumte
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wegenmet depopulatie-aantallen perstratum.Eendergelijkeberekeningswijzeomzeilt hetprobleemvandeverschillen insteekproefpercentage tussengroepenbedrijvendie indehiervoorgenoemdealternatieven doorwerken inderesultaten.
Afhankelijkvanhetdoelkandeeneberekeningswijzede
voorkeurverdienen bovendeandere.Hetdoelkanzijnomaante
gevenhoeveelmoeitehetkost omhetvastgestelde aantal bedrijven indesteekproef tekunnenopnemen,maarookomderesponsgeneigdheidvande "eerstekeus"-bedrijvenofvandebedrijven in
depopulatie tebepalen.Indevolgende paragrafenwordt steeds
aangegevenwelkquotiënt gebruiktwordtals respons-percentage.
Indemeeste gevallengaat hetomrespons-percentages diebetrekking hebbenopde "eerstekeus"-bedrijven.

10.3 Non-responsbijdebedrijfskeuze
10.3.1 Gangbare berekeningvannon-respons
Voor iederboekjaarberekent hetLEIwelke responspercentagesdebedrijfskeuzeoplevert (vanDijk, 1975-1987).Dezepercentagesgevenaanwelkdeelvanalleaangezochte bedrijventoegezegdheeft omdeeltenemenaande steekproef.Depercentages
worden berekend voordeacht bedrijfstypendiebijdestratificatieonderscheidenworden.Tabel 10.1geeft eenoverzicht vandit
beschikbaremateriaalvoordeboekjaren 1981totenmet 1987.

Tabel 10.1 Aantal bedrijven dat deelname aan het boekhoudnet
toezegt In procenten van het aantal aangezochte bedrijven naar bedrijfstype
en boekjaar
Bedrijfstype

Boekjaar
81 82 83 84 85 86 8781-87

Akkerbouw
Rundvee
Varkens
Pluimvee
Gemengd akkerbouw
Gemengd rundvee/akkerbouw
Gemengd rundvee/int.veeh.
Gemengd intensieveveeh.
Regionale aanvulling (akk.)
Alle bedrijven

50 58 30 40 27 42 38
37
50 42 47 57 50 50 46
49
34 28 31 32 27 22 22
28
30 22 31 9 24 38 16
24
30 16 57 33 55 22 38
32
36 41 40 40 56 40 35
41
65 50 45 43 33 44 38
44
35 31 22 19 41 21 36
27

47 32 42 34 41 35 34

37

42 36 36 39 38 39 33

38

Bron:VanDijk,1981-1987.
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Deze tabel laatduidelijk ziendatdehoogste respons
(40-50%)wordtgehaald indebedrijfstypenwaarin rundveehouderij
dehoofdactiviteit is.Bedrijvenmet intensieveveehouderij zijn
beduidend mindergeneigd of instaat omdeel tenemen aande
steekproef (20-30%respons).Debedrijfstypenwaarakkerbouwde
boventoonvoert,zittenquaresponsgedrag ineenmiddenpositie
(ongeveer35%respons). Indeboekjaren 1981-1987 zijntotaal
3.530bedrijven aangezocht.Daarvanzegden 1.344 (38%)medewerking aandesteekproeftoe.
Inparagraaf 2isaangegevendatbijdezewijzevanberekening naarverwachting lagere responspercentages zullen resulteren
danbijberekening opbasisvan "eerstekeus"-bedrijven.Deze
laatsteberekening isrelevanter indiendeaandachtuitgaatnaar
de "respons-geneigdheid" inde steekproef enniet zozeernaarde
moeitediehetkostomeenbepaald aantal steekproefbedrijvente
werven.Deverschillen inresponspercentage tussendebedrijfstypenzullenechter ingrote lijnendezelfde zijnbijbeideberekeningsmethoden.Alleenhetniveauwaaropde responszichbevindt
zalverschillen.Voordeboekjaren 1985,1986en1987bijvoorbeeld bedraagt deresponsvande "eerstekeus"-bedrijven respectievelijk 46%,45%en38%envanalleaangezochte bedrijven respectievelijk 38%,39%en33%.Indevolgende subparagrafenwordt
steedsuitgegaanvande "eerstekeus"-bedrijven.
Eenanderekanttekening diebijtabel 10.1geplaatstmoet
worden isdatde indeling inbedrijfstypen isgebaseerd opde
kenmerkenvanbedrijven indemeitellingwaaropdekeuze isgebaseerd.Dat isdemeitelling dietweejaarvoorhetmomentvan
keuzeheeftplaatsgevonden.Daardoorbevatdepopulatiewaaruit
gekozenwordt ookbedrijvendie inmiddels zijnopgeheven ofom
andere redenennietmeertotdepopulatie behoren.Deze bedrijven
nemenuiteraard nietdeelaande steekproef. Zezijnechterwel
opgenomen indeberekening vande responspercentages;dezeworden
daardoor lichtnegatief beïnvloed. Indevolgende subparagrafen
wordt zoveelmogelijkuitgegaanvandebedrijfskenmerken inde
meitelling inhetjaarvankeuze.Eendergelijke indeling heeft
bovendienhetvoordeeldatverschillen inresponstussenverschillende groepenbedrijvennog ietsduidelijkeruitdeverfkomen.
10.3.2 Dekeuze indeboekjaren 1985-1987
Voordeboekjaren 1985,1986en 1987 iseennadere analyse
vanhetverband tussen responspercentages enbedrijfskenmerken
uitgevoerd. De responspercentages zijndaarbij berekend alsde
verhoudingen tussenalleaangezochte enalledeelnemende "eerste
keus"-bedrijven.
Indeze drieboekjarenmoestentotaal853 bedrijvenworden
bijgekozenvoordeelname aandesteekproef. Ineerste instantie
werdendaarvoor853bedrijvenbenaderd. Ineenaantal gevallen
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washetaangewezen bedrijf geschikt enbereid omdeel tegaannemenaande steekproef. Inanderegevallenmoestenvervangendebedrijvenworden aangewezen.Totaalwerdener indegenoemde boekjaren 2.129 bedrijven aangezocht voordeelname aanhet boekhoudnet.Uiteindelijk leverdedat 775bedrijven opdie instemdenmet
hetverstrekkenvangegevens aanhet boekhoudnet.Erwerdendus
72 (853-775)bedrijvenminder inhet boekhoudnet opgenomendande
bedoelingwas.Dathoudt indatdebedrijfskeuzevoor91%isgeslaagd.Omtochaanvoldoende steekproefbedrijven insommige
strata tekomen,zijn indeboekjaren 1986en 1987respectievelijk6en 7bedrijvendieal 7jaar inadministratie waren,aangehouden inhet boekhoudnet.
Decijfers indevolgende subparagrafen hebbenbetrekking op
detotalenon-respons bijdebedrijfskeuze. Insubparagraaf
10.3.9wordt eensplitsing naarde redenvannon-responsgegeven.
10.3.3 Non-responsenbedrijfstype
Tabel 10.1 liet ziendatersterkeverschillen inrespons
zijntussendebedrijfstypen.Ookbijberekening opbasisvan
"eerstekeus"-bedrijven enopbasisvandemeitelling inhetjaar
vandekeuzewordendezeverschillen zichtbaar.Tabel 10.1beperkt zichtotdeacht bedrijfstypendieworden onderscheiden bij
destratificatie.Eenmeergedetailleerde indeling inbedrijfstypen intabel 10.2brengt desamenhang tusenbedrijfstypeenresponsnog scherpernaarvoren.Deze indeling sluit aanbijdeNEGtypering diesinds 1986 inNederland gebruiktwordt (ziedeel3
vanditverslag).
Intabel 10.2zijnalleendebedrijven opgenomen die inde
meitelling inhetjaarvankeuzewarenterug tevinden.Bovendien
zijndebedrijvendieopbasisvandezemeitelling meerdan50%
tuinbouwbezaten,uitgeslotenvandeberekeningen.
Binnen elkvandehoofdgroepen blijkende responspercentages
nogaltevariëren tussen subgroepen.Bijde akkerbouwbedrijven
hebbende "overigeakkerbouwbedrijven" eenrelatief lagerespons.
Demet dezegroep bedrijvenverwante "gewassencombinaties"en
"gewassen/veeteeltcombinaties" scoreneveneens laag.Bijde
graasdierbedrijven blijkt dematevanspecialisatie indemelkveehouderij samentehangenmet de respons.Kalvermesterijbedrijvenhebbeneenresponspercentage datvergelijkbaar ismet datvan
deanderegroepen intensieveveehouderijbedrijven.Mestvarkensbedrijven hebbenbinnendegroephokdierbedrijven dehoogste respons.
Tabel 10.2geeft dezelfdehoofdlijnenweeralstabel10.1.
Het blijft echtereeneendimensionale tabel.Verschillen inresponshangen samenmetmeerdere factorentegelijk.Daaromkunnen
uit tabel 10.2nogmaarvoorlopige conclusiesgetrokkenworden.
Devolgende subparagrafen schenken achtereenvolgens aandacht aan
de factorenbedrijfsomvang,bedrijfsoppervlakte, leeftijd enopleidingvandeondernemer enregio.
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Tabel 10.2 Responspercentage en aantal aangezochte
bedrijven
naar NEG-bedrijfstype
(boekjaren 1985-1987)
Bedrijfstype

Akkerbouwbedrijven:
Gespecialiseerdehakvruchtenbedrijven
Graan/hakvruchtenbedrijven
Overige hakvruchtenbedrijven
Overige akkerbouwbedrijven

Aantal
Responsbedrijven percentage

69
17
59
27

42
41
40
33

278
48
7
12
12

56
40
29
33
42

45
25
40
34
6
7

24
44
33
29
33
28

10
67
38

20
42
31

Graasdierbedrijven:
Sterkgespecialiseerde melkveebedrijven
Gespecialiseerde enov.melkveebedrijven
Kalvermesterijbedrijven
Overige rundveebedrijven
Andere graasdierbedrijven
Hokdierbedrijven:
Fokvarkensbedrljven
Mestvarkensbedrijven
Andere varkensbedrijven
Legkippenbedrijven
Slachtpluimveebedrijven
Andere hokdierbedrijven
Combinatiebedrijven:
Gewassencombinaties
Veeteeltcombinaties
Gewassen/veeteeItcombinaties

10.3.4 Non-respons enbedrijfsgrootte
Denon-respons blijktniet alleen teverschillen tussende
bedrijfstypen,maarooktussenverschillende sbe-klassenperbedrijfstype.Tabel 10.3geeftvooralle bedrijfstypensamende
respons-percentages persbe-klasse.Weliswaar isereenlichte
samenhang tussendegroottevaneenbedrijf enhetbedrijfstype,
maardatverhindert nietdatdecijfers indezetabel duidelijk
aangevenwat eraandehandis.
De lagere respons inde laagste endehoogste sbe-klassen
vallenop.Voorde laagste sbe-klassevindtditvooreendeel
zijnoorzaak ineenrelatief groot aantalniet-geschikte bedrijven (zieparagraaf 10.3.9). Debedrijvendiekleinerzijndan
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79sbe indemeitelling inhetjaarvankeuze,horen inmiddels
nietmeer totdepopulatie. Ingevallenwaarin eenbedrijf
slechts incidenteel kleinerdan 79sbe is,wordt tochovergegaan
totopname indesteekproef.Bijdekleinere bedrijven zal inhet
algemeengeldendatereengroterekans isdathet bedrijfgeen
zesjaarkandeelnemen aandesteekproef ofdathet bedrijfop
wat langere termijnzalwordenopgehevenwaardoorde interesseom
deeltenemenmindergrootis.

Tabel 10.3 Respons-percentage en aantal aangezochte
naar sbe-aantal (boekjaren 1985-1987)
Aantalsbe

<
79100125150200250300350500750-1
»1

79
100
125
150
200
250
300
350
500
750
.000
.000

bedrijven

Aantal
Bedrijven

Responspercentage

45
58
72
76
117
114
71
60
102
65
17
8

9
33
39
46
45
51
54
55
45
37
29
25

Ferbedrijfstype iseenzelfdepatroon inderesponswaarte
nemenalsvoorallebedrijven gezamenlijk.Hoegroterhet bedrijf
destegroterdekansoprespons,metuitzondering vandezeer
grote bedrijven.
10.3.5 Non-respons en leeftijdvandeondernemer
Een indelingvandebedrijvennaarde leeftijdvandeondernemer,brengt aanhet lichtdatde leeftijdsklasse sterksamenhangtmet denon-respons.Tabel 10.4geeft eenoverzicht voorde
boekjaren1985-1987.
Dehogere responsbijjongereondernemers ende lagerespons
bij rechtspersonen zijndemeest opvallende cijfers indezetabel.Voordeondernemers diejonger zijndan60jaarneemthet
respons-percentage afmet de leeftijdvandeondernemer.
Devrijgoede responsbijondernemersbovende60jaar,zou
temakenkunnenhebbenmet deaanwezigheid vanopvolgers opeen
deelvandeze bedrijven. Indiendeopvolgerophetmoment vande
bedrijfskeuzetekennengeeft deLEI-administratie tewillen
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voortzetten indienhetbedrijf binnenzesjaarwordtovergedragen, ishetbedrijf inprincipegeschiktvoordeelname.
Indemeitelling van 1984isbijdeondernemersdieouder
warendan50jaar,gevraagd naardeaanwezigheid vaneenopvolger.Voorde834bedrijvendiebetrokkenwarenbijdekeuzevoor

Tabel 10.4

Responspercentage en aantal aangezochte
bedrijven
naar leeftijd
van de ondernemer (boekjaren 1985-1987)

Leeftijd vande
ondernemer
30 jaar
35 jaar
40 jaar
45 jaar
50 jaar
55 jaar
60 jaar
65 jaar
70 jaar
75 jaar
>= 75 jaar
NV s ,BV's
30
35
40
45
50
55
60
65
70

<
-

Aantal
bedrijven

Responspercentage

27
80
64
111
123
126
121
79
30
10
4
30

deboekjaren 1985-1987enwaarvoordegegevensvandemeitelling
beschikbaarwaren,haddener358eenondernemerdieouderwasdan
50jaar.Bijdeondernemers bovende65jaar lagderesponsopde
20bedrijvenmet eenopvolgerop30%enbijde 16bedrijvenzonderopvolger op56%.Deaanwezigheid vaneenopvolgerhangtin
deze leeftijdscategoriedusnietaantoonbaarpositief samenmet
de respons;eriseerder sprakevaneennegatiefverband.Waarschijnlijk hangtdit samenmethet feitdatbedrijven ineenperiodewaarineenbedrijf overgedragenwordtaaneenopvolger,in
hetalgemeenterughoudend zullen zijn inhetverstrekkenvanfinanciëlegegevens aanderden.Deaanwezigheid vanopvolgersop
bedrijvenmet eenoudere ondernemerkangezienhetvoorgaande
moeilijk alsredenwordenaangevoerdwaaromdeoudere ondernemers
eenhoge responshebben.
Bijdeondernemerstussende50en65jaarblijktdeaanwezigheidvaneenopvolgerwelpositief samentehangenmetderespons.Eenverklaring daarvoor zoukunnen zijndatdebedrijfsoverdracht opdebetreffende bedrijvenpasoplangeretermijngerealiseerd zalworden,terwijldeaanwezigheid vaneenopvolger
inveelgevallenbetekent dathetbedrijfniet binnenzesjaar
zalwordenopgeheven.Maarookbinnendegroep bedrijvenmeteen
opvolger isde responsvanondernemers tussen50en65jaarniet
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59
50
47
44
46
40
33
48
43
50
25
17

hoog.De leeftijdvandeondernemer isduseen factordie-ongeacht deaanwezigheid vaneenopvolger-van invloed isopderespons.
Verderonderzoeknaarhetverband tussende leeftijd vande
ondernemer,deaanwezigheid vaneenopvolgerenderespons,is
zekergewenst. Ineensterkveranderende landbouw zaldatverband
ook inde loopvandetijd aanverandering onderhevig kunnen
zijn. Inhetverledenwaserbijvoorbeeld bijondernemers boven
de60jaar inhet algemeen eenlagere responsdan indeboekjaren
waarmee hiergerekend is.
De lageresponsbijNV'senBV'sheeftvoornamelijk temaken
met deaardvandezebedrijven.Eengroot deelvandeze bedrijven
isniet geschikt voordeelname aandesteekproef (zieparagraaf
10.3.9), onderanderevanwegenevenactiviteiten opdeze bedrijven.
10.3.6 Non-responsenoppervlakte
Een indeling vanallebedrijvennaaroppervlakte-klasse laat
ziendatde respons invijfoppervlakte-klassen achtereenvolgens
27% (minderdan5hectare), 362(5-10hectare),402 (10-20hectare), 51% (20-50hectare)en462(meerdan50hectare)is.Daaruit
kunnenechternauwelijksnieuwe conclusiesgetrokkenworden,omdatdeoppervlakte vaneenbedrijf sterk samenhangtmet hetbedrijfstype enhet aantal sbe.Wordt perbasisstratum een indeling
invijf ofmeeroppervlakte-klassen gemaakt,danzijndeverschillen inresponstussendeoppervlakte-klassen slechts inenkele basisstratawaartenemen.Binnende akkerbouwbasisstrata
bijvoorbeeld, waardeoppervlakte fungeert als intensiteits-indicator, isdeoppervlakte eenfactordie samenhangtmet derespons.De zeer intensieve akkerbouwbedrijven blijkenmoeilijkin
de steekproef optenemen tezijn.Vande33 akkerbouwbedrijven
insbe-klasse 1diekleinerwarendan5hectareendiegedurende
1985-1987benaderd werden (inclusief devervangende bedrijven),
waren slechts tweebedrijven instaat ofbereid deel tenemen1).
Het oppervlakte-criterium indestratificatiezorgt erbinnendit
basisstratumvoordat erondanksdehogenon-respons tochvoldoende zeer intensieve akkerbouwbedrijven inde steekproefworden
opgenomen.
Eenandervoorbeeldwaaruit blijkt datereen samenhang is
tussenoppervlakte enrespons,heeft betrekking ophetbedrijfstype "gemengd intensief".Deoppervlakte geeft hieraan inhoeverredeminimaal 33%intensieveveehouderij opdeze bedrijven
gecombineerd wordtmet grondgebonden activiteiten.Infeitegaat

1)

De lageresponsopde intensieve akkerbouwbedrijven isin
paragraaf 10.3.3 ookalnaarvorengekomen.Dezegroepbedrijvenvalt namelijkvoorhetgrootstedeel indegroep
"overige akkerbouwbedrijven".
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hetookhieromeenverdergaande indeling inbedrijfstypen.De
hoeveelheid grond blijkt samentehangenmetdenon-respons.
10.3.7 Non-respons enregio
De regiowaarineenbedrijf ligt,hangt ookenigszins samen
methet responsgedrag.HetNoordelijkVeenweidegebied,hetCentraalKleigebeid,deFrieseWoudenenhetCentraal Zandgebeid lateneenmeerdangemiddelde responszien (meerdan 50%). Het
ZuidwestelijkKleigebied,deVeenkoloniën,hetNoordelijkZandgebied,hetZuidelijkZandgebied enZuid-Limburg hebben eenrespons-percentage dat lagerdan35%ligt.VoorZuid-Limburg isde
respons zelfs lagerdan15%.
Dezeverschillen inresponszeggenopzichzelf nietveel
overdematewaarinderegiosamenhangtmethet respons-gedrag.
Bedrijven ineenbepaalde regiobehorenveelal inhoofdzaaktot
eenbepaald type.Deregio'smeteenlagere responszijngebieden
waarrelatief veelakkerbouw-enintensieve veehouderijbedrijven
voorkomen. Intheorie ishetookmogelijk dat akkerbouwbedrijven
opzichzelf geen lageresponshebben,maardatzeeen lage responshebbenomdat ze inbepaalde regio's liggenwaar-omwat
voor redendanook-de responsvoorallebedrijfstypenlaagis.
Omeenzuiverbeeld tekrijgenmet betrekking totde respons-bepalende factoren,ishetnoodzakelijk omperbedrijfstypegrootteklasse (basisstratum)deverschillen inresponstussende
regio'stebekijken.
Indeakkerbouw-basisstrata isereenrelatief hoge respons
(74%)inhetCentraalKleigebeid. Laag isde respons indebasisstrata indeVeenkoloniën,hetNoordelijk Zandgebied,hetZuidelijkZandgebied enZuid-Limburg.
Inderundveehouderij-sectorwordenhoge respons-percentages
geregistreerd inhetNoordelijkVeenweidegebied,hetCentraal
Kleigebeid enhetCentraal Zandgebied. De respons-percentages
zijndaar respectievelijk 71%, 65%en62%.
Sommige intensieveveehouderij-basisstrata vertoneneenlage
responsvoorbedrijven ingebiedenwaardezebedrijven relatief
veelvoorkomen.Voordevarkensbedrijven zijndeverschillen niet
groot.Bijpluimveebedrijven ishetverschil aanzienlijk; inhet
Zuidelijk Zandgebied isderespons 19%enindeoverige gebieden
33%.Hetverschil inbedrijfsgrootte-structuur isnatuurlijkvan
invloed opdeverschillen ingemiddelde respons,maardieverklaren indezegevallennauwelijks iets.Degemengd intensieveveehouderijbedrijven hebben eenresponsvan32%inhet Zuidelijk
Zandgebied envan50%indeoverigegebieden.Hier zalnaastde
regio-invloedwaarschijnlijk ookhet feitmeespelendatdebedrijven inhetZuidelijk Zandgebied eengroteraandeel intensieve
veehouderij bezittendandebedrijven indeoverigegebieden.De
meergrondgebonden bedrijvenhebben inhetalgemeeneenhogere
respons.
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10.3.8 Non-respons enopleiding vandebedrijfsleider
De schoolopleiding vandegenediededagelijkse leidingop
het bedrijf heeft,wordt niet iederjaar indemeitelling vastgelegd. In 1985 iserechterwelnaargevraagd.Voordie bedrijven
die zijnaangezocht voordebedrijfskeuze indeboekjaren 1985
tot enmet 1987enwaarvandemeitellingsgegevensvoor 1985bekend zijn, isnagegaan ofereensamenhang iswaartenementussende respons endevormvanvoortgezet onderwijsdiedebedrijfsleider heeft gevolgd.Tabel 10.5geeft de resultaten.
Deconclusie kangetrokkenwordendat ereenvrij sterkesamenhang istussende schoolopleiding vandebedrijfsleiderende
respons.Deresponsneemt toemethetniveauvandeschoolopleiding.Vandegroepbedrijfsleidersmetvoortgezet middelbaar
landbouwonderwijsresponderen ertweemaal zoveelalsvandegroep
zondervoortgezet onderwijs.Indeakkerbouwsector isdesamenhang hetmeest duidelijkaanwezig.Daar isderespons bijbedrijfsleiderszondervoortgezet landbouwonderwijs 20%endeze
neemt toevan30%bij lagertot 53%bijmiddelbaar entot100%
bijhoger landbouwonderwijs.
Het lageresponspercentage bijdebedrijfsleidersmeteen
voortgezette opleiding buitende landbouwwordt gedeeltelijk
"veroorzaakt"doorhet feitdatdezebedrijfsleidersrelatief
veelvoorkomen opbedrijvenmet intensieveveehouderij.

Tabel 10.5 Responspercentage en aantal aangezochte
bedrijven
naar opleiding van de bedrijfsleider
(boekjaren
1985-1987)
Vormvanvoortgezet
onderwijsdiegevolgd
isdoordebedrijfsleider

Aantal
bedrijven

Responspercentage

Geenvoortgezet onderwijs

150

27

Alleen landbouwonderwijs:
- lager landbouwonderwijs
-middelbaar landbouwonderwijs
-hoger landbouwonderwijs

341
200
6

41
58
50

Combinaties van landbouwonderwijsenoverigonderwijs:
- lager landbouwonderwijs
-middelbaar landbouwonderwijs
-hoger landbouwonderwijs

9
60
10

56
50
20

Alleenniet-landbouwonderwijs:
- lageronderwijs
-middelbaar onderwijs
-hogeronderwijs

44
16
7

30
31
43
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Degeconstateerde samenhangen tussen schoolopleiding enrespons isvoorvrijwel alle leeftijdsklassenaanwezig.Ookperbasisstratum ishetpatroon terug tevinden.Eenmogelijkeverklaringvandewaargenomenverschillen kan liggen indebekendheid
metdeLEI-steekproefvanbedrijfsleidersmeteenmiddelbareof
hogere landbouw-opleiding. Inhetonderwijs-programmavandebetreffende opleidingenkomthetLEI-boekhoudnet inelkgevalter
sprake.
10.3.9 Geschiktheid enbereidheid totdeelname
Dehiervooraangegeven lijnenmetbetrekking totderespons
vanverschillende soortenbedrijven slaanopdetotalenon-respons.Eenuitsplitsing naarnon-responswegensongeschiktheid en
non-responswegensweigering kannuttig zijnvooreentaxatievan
degevolgenvandenon-responsvoorde steekproefuitkomsten.
Eenbedrijf kanaangemerktwordenalsniet instaattot
deelname ofongeschiktvoordeelnamevanwege ziekte,gezinsomstandigheden,teverwachten opheffing,bijzonderkaraktervaneen
bedrijf,endergelijke (zieparagraaf 8.4).Aandetweede reden
vannon-respons -geenbereidheid totdeelname -kunnenverschillendeoorzakentengrondslag liggen.Tijdgebrek,geringebelangstelling,kritiek ophetoverheidsbeleid endergelijke oorzaken
vallendaaronder. Intabel 10.6zijnde respons-percentages uit
tabel 10.1-diezijnberekend opbasisvanalleaangezochtebedrijven -uitgesplitst naarderedenvannon-respons.Vanalle
aangezochte bedrijvenwordt eersthetpercentage geschiktebedrijvenbepaald.Vervolgenswordthetpercentage bedrijvenberekenddatbereid ismee tedoen,bijgeblekengeschiktheid.
Vandeaangezochte bedrijvenblijkt 17%niet instaattot
deelname ofongeschiktvoordeelname tezijn.Debereidheid tot
deelname isop45%vandegeschikte bedrijven aanwezig. Inde

Tabel 10.6-A

Bedrijven die geschikt zijn voor deelname aan het
boekhoudnet in procenten van het aantal aangezochte
bedrijven

Bedrijfstype

Boekjaar
81 82 83 84 85 86 87 81-87

Akkerbouw
Rundvee
Gemengd akkerbouw+
Gemengd rundvee/akkerbouw+
Gemengd rundvee/int.veeh.
(Gemengd)intensieveveeh.
Allebedrijven
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74 79 76 84 76 76 76
83 80 86 92 91 89 86

77
87

90 79 89 85 68 81 86

83

81 83 79 89 87 81 83

83

82 81 81 88 85 83 83

83

Tabel 10.6-B

Bedrijven die bereid zijn tot deelname aan het
boekhoudnet in procenten van het aantal
geschikte
bedrijven
Boekjaar

Bedrijfstype

81 82 83 84 85 86 87 81-87
Akkerbouw
Rundvee
Gemengd akkerbouw+
Gemengd rundvee/akkerbouw+
Gemengd rundvee/int.veeh.
(Gemengd)intensieveveeh.

66 57 47 44 39 52 47

50

60 53 55 62 53 58 54

56

49 48 53 48 50 38 43

47

41 32 34 27 36 28 28

32

51 45 45 44 45 46 41

45

Alle bedrijven
Bron:VanDijk,1981-1987.
rundveehouderij iszelfsruimdehelftvandebedrijven bereid
totdeelname.Degeschiktheid voordeelnameisindiesectorook
hetgrootst.
Debereidheid totdeelname indeakkerbouwsektor blijkthogertezijndandetotale respons-cijfersuitdevorige subparagrafendoenvermoeden.Eenkwartvandebedrijvenvaltalafvanwegeongeschiktheid.Deverwevenheidvanbedrijvenmetanderebedrijfstakken isdaareenvandeoorzakenvan.
Voordebedrijfskeuzevandeboekjaren 1986en1987iseen
onderverdeling naarredenvannon-responsgemaakt,waarbijuitge-

Tabel 10. 7 Geschiktheidsen bereidheidsrespons
en de
rende aantallen bedrijven naar bedrijfstype
ren 1986-1987)
Bedrijfstype

Akkerbouw
Rundvee
Varkens
Pluimvee
Gemengd akkerbouw
Gem.rundvee/akk
Gem.rundvee/int
Gem. intensief
Alle bedrijven

Responspercentage
(geschikt)

Aantal
aangezochte
bedrijven

bijbeho(boekja-

Responspercentage
(bereid)

Aantal
geschikte
bedrijven

67
86
86

126
223
86
29
13
15
28
35

52
58
34
37
20
30
54
43

97
199
73
19
10
20
24
30

83

555

50

462

77
89
85
66
77

99

gaan isvande "eerstekeus"-bedrijvenenwaarbij ooknaarandere
factorendanbedrijfstype isgekeken.
Vande 555aangezochte bedrijvenwaren462bedrijven (83Z)
geschiktvoordeelname.Tabel 10.7geefteenonderverdeling naar
bedrijfstype.
Evenalsbijdeberekening opbasisvanalleaangezochtebedrijven (tabel 10.6)isersprakevaneenrelatief grootaantal
ongeschikte bedrijven indesectorenwaarakkerbouwdehoofd-of
neven-activiteit is.Wordteenverdeling gemaaktnaarNEG-typen,
danzijnhetvooralde "overigeakkerbouwbedrijven" ende"gewassencombinaties"waarrelatiefveelbedrijvenongeschiktzijn.
Bijdepluimveebedrijven iseenopdedrie bedrijvenniet in
staat totofongeschiktvoordeelname aandesteekproef.Vooral
het relatief grote aantalNV'senBV's inditbedrijfstype draagt
daaraan bij.
Vande462geschikte bedrijven is50%bereid totdeelname.
Ditpercentage ligthogeropdeakkerbouw-enderundveebedrijven.Demengvormenvandezebedrijfstypenscorendaarentegen
laag.Ookdebedrijven inde intensieveveehouderij-sector hebben
eengeringe bereidheid totdeelname.
De leeftijdvandeondernemer iseentweede factordieduidelijkverband houdtmetdegeschiktheid totdeelname.

Tabel 10.8

Geschiktheidsen bereidheidsrespons
en de bijbehorende aantallen bedrijven naar leeftijdsklasse
van
het bedrijfshoofd
(boekjaren 1986-1987)

Leeft ijd van
deondernemer

<
303540455055606570>=

30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
75

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

NV's ,BV's
Totaa 1

100

Re sponspe rcentage
(geschikt)

Aant al
aang ezochte
bedrijven

Re sponspercentage
(b sreid)

Aantal
gesc hikte
bedr ijven

100
84
85
79
90
87
88
79
73
78
100

18
56
39
78
88
93
77
52
22
9
3

61
49
58
55
44
47
35
63
63
71
33

18
47
33
62
79
81
68
41
16
7
3

35

20

26

7

83

555

43

462

Tabel 10.8laat ziendatvandebedrijvenmet eenondernemer
dieouder isdan60jaareenkwart afvaltvanwegeongeschiktheid.
Debereidheid totdeelname blijkt eveneens samen tehangenmetde
leeftijd,maarhierzijnhetmet namedeondernemers indeleeftijdsklasse 55-60jaardiehet latenafweten.Debereidheid neemt
afvanongeveer 60%bijjongere ondernemers totongeveer 35%bij
oudereondernemers.Deondernemers bovende60jaarhebbeneen
opvallend hoge bereidheid totdeelname aandesteekproef.Waarschijnlijkhangtditgedeeltelijk samenmet de lageregeschiktheids-respons.Eenduidelijke scheiding tussendetwee redenenom
nietmeedoen isindepraktijkniet inallegevallen temaken.
Dehogere responshangt inelkgevalnauwelijks samenmet deaanwezigheid van eenopvolgeropeenbedrijf (zieparagraaf 10.3.5).
Vandebedrijvendiekleiner zijndan 79sbe-volgensde
meitelling inhetjaarvankeuze-blijkt tochnog 60%geschikt
tezijnvoordeelname.Hetzelfdepercentagegeldtvoor bedrijven
diegroterzijndan 750sbe.Deverschillen ingeschiktheids-responstussendeoverige sbe-klassenzijnvrij klein. Wordtgekekennaardebereidheid totdeelnamedankomtde lijnuit tabel
10.3weersterknaarvoren:debereidheid neemt toemet debedrijfsgrootte.
Regionale verschillen zijner indeakkerbouw en inde rundveehouderij. IndeVeenkoloniën komen bijdezebedrijfstypenin
deboekjaren 1986en 1987relatiefveelongeschikte bedrijven
voor. InhetCentraalKleigebeid enhetCentraal Zandgebied is
slechts 5à10%vandebedrijven ongeschikt voordeelname aande
steekproef.
Debereidheid ommee tedoen ishoog bijdeakkerbouwers in
hetCentraalKleigebeid (84%)en laag IndeVeenkoloniën enhet
NoordelijkenZuidelijk Zandgebied (20à30%).
Inde rundveehouderij isdebereidheid totdeelnamehet
grootst inhetNoordelijkVeenweidegebied (87%). Inde intensieve
veehouderij isdebereidheid totdeelnamehet laagst inhetZuidelijk Zandgebied.
Inhet algemeenkangesteldwordendatgroepen bedrijvenmet
eenhoog percentagegeschikte bedrijven, ookeen relatiefgrote
bereidheid totdeelname aandesteekproef vertonen.
10.3.10 Realisatie keuzeper 1mei
Voor sommige oorspronkelijk aangewezen bedrijvenwordenmeer
dantienvervangers benaderd zonderdatdit totdeelnamevaneen
bedrijf leidt. Indiegevallenwaarop 1meivanhet betreffende
boekjaar noggeenbedrijf gevonden isdatmeewildoen,wordt de
keuzegestaakt.Hetpercentagevandetekiezenbedrijvendat
uiteindelijk ookper 1mei inadministratie genomenkanworden,
verschilt niet veelvanjaartotjaar.Meestal kancirca 90%van
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desteekproefaanvulling (250à300bedrijven)wordengerealiseerd.Devolgende tabelgeeft eenoverzicht perbedrijfstype.

Tabel 10.9 Aantal bedrijven dat per 1 mei deelneemt aan het
boekhoudnet in procenten van het aantal bij te kiezen
bedrijven naar bedrij fstype en keuze-jaar
Bedrijfstype

Boekjaar
81 82 83 84 85 86 8781-87

Akkerbouw
Rundvee
Varkens
Pluimvee
Gemengd akkerbouw
Gemengd rundvee/akkerbouw
Gemengd rundvee/int.veeh.
Gemengd intensieveveeh.
Regionale aanvulling (akk.)
Allebedrijven

00 97 86 89 88 89 91
96 89 97 95 95 99 98
91 86 87 92 85 78 76
94 79 100 40 89 75 81
86 50 100 75 86 67 113
80 90 100 100 100 100 90
00 100 93 94 87 92 100
84 83 80 65 93 69 95
100 85 97 83 93 75 96
90
93 88 92 88 91 90 92

91

Bron:VanDijk,1981-1987.

Decijfers intabel 10.9sluitenaanbijdegegevensuitparagraaf 10.1.Immers,inbedrijfstypenwaarde respons laagis
- inde intensieveveehouderij -moetenrelatiefveel bedrijven
benaderd wordenvoordat hetgewenste aantalbedrijven isbereikt
dateentoezegging heeftgedaanomdeeltegaannemenaande
steekproef.Dekansdatop1meinog steedsnaareenvervangend
bedrijfvooreenbepaald "eerstekeus"-bedrijf gezochtwordt,is
indiebedrijfstypendushetgrootst.
10.3.11 Kon-respons aanhetbeginvanhetboekjaar
Deresultatendie indevoorgaande subparagrafengepresenteerd zijn,gaanuitvanderesponsophetmomentdateenbedrijf
benaderd wordt.Insommigegevallenblijkenbedrijvendie inhet
voorjaarhebbentoegezegdmeetewerkenaandesteekproef,alsnog
aftevallenalshetper 1meiopdaadwerkelijkemedewerking aankomt.
Voorboekjaar 1986bijvoorbeeld hadden262bedrijveneen
toezegging vandeelname gedaan.Bij inventarisatie op 1mei 1986
blekenerdaarvanal 29afgevallen tezijn.Ookdezeverlatenonrespondenten bleken zich inmeitellingskenmerken te onderscheiden
vanalleoverige respondenten.Bij eengemiddelde afvalvan11%
per 1meivanhetaantal respondenten,kwamendebedrijven inde
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91
96
85
80
82
94
95
81

vier sbe-klassenachtereenvolgens op 18%,6%,5%en 12%.Dedrie
leeftijdsklassen diebijdestratificatie wordengehanteerd haddeneenafvalpercentage vanrespectievelijk 9%, 8%,en 21%,terwijldeNV's enBV'sop 12%kwamen.Dekleinste endegrootste
bedrijven, endebedrijvenmetdeoudste ondernemers dreigen
hierdoornogverderondervertegenwoordigd teraken indesteekproef.
10.3.12 Conclusies
Bijdewerving van "eerstekeus"-bedrijven terverversing en
aanvulling vandesteekproef, isde responsminderdan50%.Aan
deenekant isruim 15%vandebedrijvenniet geschikt voorof
niet instaat totdeelname.Aandeanderekant isvanderesterende bedrijven ongeveerdehelft niet bereid totdeelname aande
steekproef.
Eenaantalbedrijfskenmerkenhangt sterksamenmetdegeneigdheid tot responderen. Intensieveveehouderij-bedrijven hebbeneenlage respons,rundvee-bedrijven scoren relatief hoogen
deakkerbouwbedrijven zittendaartussen in.Grotere bedrijven
doen inhet algemeen snellermeemet desteekproef dankleinere
bedrijven.
De leeftijdvandeondernemer hangt ookvrij sterk samenmet
denon-respons.Hoejongerdeondernemer,destegroterderesponsgeneigdheid.Rechtspersonen hebbeneenzeerhogenon-respons.
Deopleiding vandeondernemer speelt eenvrijgrote rolbijde
respons.Middelbaar landbouwonderwijsstaat garant vooreengrote
kansopdeelname aande steekproef.Bedrijfsleiderszondervoortgezet onderwijshebbeneen laag respons-percentage.
Regionaleverschillen inresponshangengedeeltelijk samen
metverschillen inresponstussendebedrijfstypen,maarderegio
heeft ookeen zelfstandige samenhang metde respons, losvande
samenhangenvanderesponsmetdeanderegenoemde factoren.Dat
laatstegeldtvoorallefactoren inmeerdere ofminderemate.De
samenhang tussen responsenopleiding bijvoorbeeld, gaat ookop
binneneenbedrijfstype ofgrootte-ofleeftijds-klasse.

10.4 Non-respons bijdeuitwerking vanboekhoudingen (BUL)
10.4.1 Inleiding
Ook indiendenon-respons bijdebedrijfskeuzeniet ofnauwelijksvan invloed zouzijnopdeuiteindelijke bedrijfsuitkomsten,of indienvoordie invloedgecorrigeerd wordt,enalsbovendiendebedrijfskeuzevolledig geslaagd zouzijnvoor 1mei,
ishetnogmogelijkdat ersystematische fouten indeuitkomsten
gaan optreden.Deoorzaakdaarvan isdatgedurende het boekjaar
bedrijvenuitde steekproef verdwijnen, bijvoorbeeld dooropheffing ofdoornalatigheid bijhet insturenvangegevens. Sommige
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bedrijven blijvenwel indesteekproefmaar leverenhungegevens
te laatin.
10.4.2 Samenhangmetstratificatie-variabelen
Voordeboekjaren 1982-1986 isnagegaan inhoeverre erin
hetniet -ofte laat-leverenvaneenuitgewerkte boekhouding
aanheteindvanhetboekjaar,eenzekere systematiek aanwezig
is.Vandecirca5.700steekproefbedrijven dieper 1meivandeze
boekjarenvoldeden aandepopulatie-eisen,kon9maandennaafloopvanhetboekjaar-datwil zeggenophetmoment datdeBUL
geproduceerd werd -voor ruim9%geenuitgewerkte boekhouding
wordengeleverd. Daarbij ishetopmerkelijk datditvoorbijna
14%vande rundveebedrijven hetgevalwas,voorbijna 8%vande
pluimveebedrijven,envoorongeveer5%vandeoverigebedrijven.
Tussendeviersbe-klassendiewordenonderscheiden bijde
stratificatie,zijnookverschillen tesignaleren.Non-responspercentagesvanrespectievelijk 5%,8%, 13%en 11%indeuitwerkingsfasewijzeneropdathetmoeilijker isomvoorgrote bedrijveneenuitgewerkte boekhouding terealiseren danvoorkleinebedrijven.Dehoogstenon-responspercentages geldenvoorrundveebedrijven inde sbe-klassen3en4 (respectievelijk 20%en 16%)en
voorpluimveebedrijven insbe-klasse4 (17%). De laagstesbeklassen inde intensieve-veehouderijsector lateneenbeeld zien
dat ietsafwijkttenopzichtevandeoverige sectoren;hierwordenvanrelatiefveelbedrijven (circa 10%)deboekhouding niet
uitgewerkt.
Tussende leeftijdsklassenzijngeengroteverschillen in
responsteconstateren.Vandeondernemersjongerdan35jaarlevert 11%geenuitgewerkte boekhouding,voordeboerenouderdan
60jaar isdat9%, envoordetussengroep 8%.DecategorieNV's
enBV'sheeft echter eenduidelijkafwijkende non-responsvan24%
- opeentotaalvan 78vandergelijke bedrijven inde5betreffendeboekjaren. Invrijwelalle32basisstrata zijndezetendensenterug tevinden.
Verschillentussenoppervlakteklassenvolgen ingrote lijnen
deverschillen tussensbe-klassen.Voordeklassen0-5 ha,
5-10 ha,10-20ha,20-50ha,enmeerdan50ha,bedragendenonresponspercentages respectievelijk 7%,3%,4%,13%en8%.Binnen
sommigebasisstrata zijndeverschillen tussendeoppervlakteklassenookaanwezig.Binnendeakkerbouwsector hebbendeintensievebedrijven (meerdan 12sbe/ha)eenhogerenon-respons.Dat
geldt ookvoor rundveebedrijven dieextensief zijn (minderdan
6 sbe/ha). De zeer intensieve rundveebedrijven (meerdan 21sbe/
ha)hebbeneenlagenon-respons.
Inde intensieveveehouderij zijnhetvooral debedrijven
met eenkleinere oppervlakte dieeenhoger non-responspercentage
hebben binnen eenbepaaldesbe-klasse.
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Regionaleverschillen zijnookvrij opvallend.HetNoordelijkVeenweidegebied (19Znon-respons),hetWestelijkweidegebied
(18X),enZuid-Limburg (23Z)leveren relatief gezienweiniguitgewerkte boekhoudingen.Met namede rundveebedrijven -die indezeregio'seengrootdeelvanhet totaalaantal bedrijven omvatten-dragen indeze regio'saandeze resultaten bij 1).Inde
pluimveehouderij ishetopvallend dat99Xvandebedrijven inhet
ZuidelijkZandgebied eenuitgewerkte boekhouding levert,tegen
84X indeoverige regio's.Bijgemengde akkerbouwbedrijven doet
zicheensoortgelijk ietsvoor,maardanvoorandere regio's.In
hetZuidelijkZandgebied en inZuid-Limburg isde respons85Xen
indeoverige regio's99%.
10.4.3 Denoodzaaktotstratificatie
Gegevenhetcijfermateriaalkangeconcludeerd wordendathet
methetoogophetvoorkomenvansystematischefouten,gewenst is
omachterafvooreenaantalfactorendiemet denon-respons inde
uitwerkingsfase enmet desteekproefuitkomsten samenhangen,te
corrigeren.Vanwegedeverschillen insteekproefpercentages tussende32basisstrata bijdebedrijfskeuze, isaleenpoststratificatie in32basisstratanoodzakelijk (ziehoofdstuk 9). Voorde
sub-strata diebinnende32basisstrata zijngevormd bijdekeuze,zijnongeveerdezelfde steekproefpercentages toegepast, zodat
vanuit hetgezichtspunt vande historische
trekkingskansen
een
poststratificatiebinnende32post-basisstrata niet strikt noodzakelijk is2).Maaromdatde uitwerkingskansen
binneneenbasisstratumwel enigszinsverschillen tussenoppervlakte-, leeftijds-,enregionale klassen, iseenverdergaandepoststratificatiemet behulpvandezeklassengewenst.

10.5 Non-responsbijdeuitwerking vanboekhoudingen (FIP)
10.5.1 Inleiding
Indevorigeparagraaf isnaarvorengekomendateendeel
vandebedrijvendiemedewerking toezeggen aanhet boekhoudnet,
geenbruikbare bedrijfseconomischeboekhouding levert.Daarnaast
zijnerbedrijvendieweleenbedrijfseconomischeboekhouding le-

1) Ookbinnendegroepvan rundveebedrijvenhebbendeze regio's
eenhogerenon-respons.Hetbedrijfstype-effeetenhetregionale effectversterken elkaardustenaanzienvandenonrespons.Vande inadministratie zijnde rundveebedrijven in
Zuid-Limburg heeftminderdantweederdedeel eenuitgewerkteboekhouding geleverd.
2) Behalvevoordeakkerbouwstratawaarregionale aanvullingen
(paragraaf 7.4)zorgenvoorverschillende trekkingskansen.
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veren,maargeenfinancieringsboekhouding (willen)verstrekken.
Indezeparagraaf zalaandacht besteedwordenaande factorendie
metdezevormvannon-responssamenhangen.
Vanderuim 1.000 bedrijvendiegebruiktwordenvoorhetsamenstellenvandeBUL,leverenergemiddeld ruim900ookeenfinancieringsboekhouding. Dit laatste aantalkan inprincipegebruiktwordenvoorhetsamenstellenvandeFIP. Indepraktijk
wordt echtereenaantalvandeze 900bedrijvenuitgeslotenvande
berekeningenvoordeFIP,omdat zeniet eenvolledige boekhouding
kunnenleveren.Hieropwordt inparagraaf 10.5.3 ingegaan.
10.5.2 Bereidheid tothet leverenvaneenfinancieringsboekhouding
Vande3.033bedrijvendie indeboekjaren 1984-1986een
uitgewerkte bedrijfseconomischeboekhouding aanhetLEIverstrekten, leverdener2.736 (91%)ookeenbetrouwbare financieringsboekhouding. Opakkerbouwbedrijven lagdit uitwerkingspercentage
op85%;opakkerbouwbedrijvenmetminderdan4sbe/hectare op74%
enopbedrijvenmetmeerdan9sbe/hectare op92%.Bijderundveebedrijvenwerdvandebedrijvenmetminderdan6sbe/hectare
97% uitgewerkt,95%vandebedrijvenmetmeerdan 15sbe/hectare,
envandeoverige bedrijven 92%.Vandeoverigebedrijfstypen
scoordenvooraldegemengde bedrijvenmet rundveehouderij enintensieveveehouderij hoog (95%).
Voordeviersbe-klassengold datrespectievelijk 94%,92%,
91% en84%vandebedrijvenmeteenBUL-wegingsfactor,ookeen
financieringsboekhouding leverde.Perbedrijfstype levertde
hoogste sbe-klasseook invrijwel allegevallendelaagsteFIPuitwerkingsrespons.
Wordtnaar leeftijdsklasse gekeken,dan isderespons iets
minderdan90%voorondernemersvan50-60jaar,enrond 80%voor
ondernemers ouderdan60jaar.Wellicht speeltbedrijfsoverdracht
endefinanciële afwikkeling daarvan eenrolbijde lagere responsvanoudereondernemers.VoorNV'senBV'swerd indejaren
1984-1986 eenFIP-responsvan67%genoteerd.
Regionale verschillen zijnduidelijk teconstateren bijde
FIP-respons. Indeakkerbouw leveren relatiefweinig bedrijven
eenFIP-boekhouding inhetNoordelijk Zeekleigebied (74%), het
Zuidelijk Zandgebied (72%)enZuid-Limburg (33%). De bedrijvenin
hetCentraalKleigebeid (92%)eninhetNoordelijk Zandgebied
(94%)hebbenmindermoeitemethet leverenvaneenfinancieringsboekhouding. Inderundveehouderij heefthetCentraalKleigebied
eveneens eenhoge respons (97%), evenalsdeVeenkoloniën (100%),
hetNoordelijkVeenweidegebied (95%)enhetZuidelijk Zandgebied
(97%). InhetNoordelijk Zeekleigebied (85%), hetRivierkleigebied (85%)eninZuid-Limburg (59%)kosthetmeermoeite omfinancieringsboekhoudingen geleverd tekrijgen.
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10.5.3 Uitsluiting vanbedrijvenmet eenonvolledige boekhouding
Vande 2.736 bedrijvendiegedurende deboekjaren 1984-1986
eenuitgewerkte financieringsboekhouding leverdenendieeenFIPwegingsfactor kregen, zijner 199niet inderesultatenvande
FIFopgenomen,omdat zegeen volledige
financieringsboekhouding
konden leveren.Hetging hiervooral omNV's,BV'senmaatschappen (Aukema enOvergauw, 1988:9).Eennadere analyse leertdat
dezeuitsluiting nogal specifieke bedrijven betreft.
Vanhettotaleaantal bedrijvenwerd bijna93%opgenomenin
deFIF.Voordeakkerbouwbedrijvenwasdit 88%,voordegemengde
rundvee/akkerbouwbedrijven 89%,envoordegemengde rundvee/intensieveveehouderij-bedrijven99%.
Vandebedrijvendie indemeitelling opgevendat zerechtspersoonlijkheidbezaten (20bedrijven,waarvan 10varkensbedrijvenen6akkerbouwbedrijven),werd tochnog 30%indeFIFopgenomen.Bijdeoverigebedrijvenwerden relatiefveel bedrijvenmet
eenjong bedrijfshoofdopgenomen. Inde leeftijdscategorie "jongerdan35jaar"werd 97%vandebedrijven indeFIFopgenomen.
Een indelingvandebedrijvennaarsbe-klassegeeft tezien
datmet nameveelgrotere bedrijvenvandeFIF-berekeningenwordenuitgesloten.De4sbe-klassendiebijdebedrijfskeuzeworden
gebruikt, latenFIF-opname-percentages zienvan respectievelijk
100%, 97%,94%en78%.HetmerendeelvandeNV's enBV's isinde
laatstegrootte-klasse tevinden.Vande 20akkerbouwbedrijven
diegroterzijndan650sbeworden slechts3bedrijven indeFIP
opgenomen.Bijde rundveebedrijven indezeklasse ligt ditpercentage rondde50%.
Regionaleverschillen zijnvooralaanwezig bijakkerbouw-en
rundvee-bedrijven. Bijdeakkerbouwbedrijven valt de lageopname
inhetNoordelijk Zeekleigebied (71%)op;ookalwordt rekening
gehoudenmet hetgrote aantalgrote bedrijven inditgebied,dan
nog ishet cijferduidelijk lagerdan inanderegebieden. Indit
gebiedwasdeFIP-respons ookal laag,zodat tenopzichtevanhet
aantal bedrijven indeBULeenflinke reductieoptreedt. Inhet
Noordelijk Zandgebiedwordenalle 102bedrijvendiedaarvoorin
aanmerking komenopgenomen indeFIF.
Inderundveehouderij-sectorzijndeverschillen tussenregio'svrijopmerkelijk.Weliswaar speelt ookdaardat inregio's
waardebedrijven relatief geziengroot zijn,eengroterdeelvan
debedrijvenmet eenFIP-wegingsfactorniet indeFIPwordtopgenomen.Maar losvanditgrootte-aspect iserookeen regionaal
aspect indeverschillen aanwezig. InhetNoordelijkZeekleigebied doet 84%vandebedrijvenmee indeFIP, inhetNoordelijk
Veenweidegebied 88%.Insommige anderegebieden isdit percentage
99of 100.Dat betreft hetCentraalKleigebeid, het Zuidwestelijk
Zeekleigebied, hetCentraal Zandgebied enhetOostelijkZandgebied.
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1 1 . Representativiteit

11.1 Inleiding
Indithoofdstukwordtnagegaanofdesteekproefuitkomsten
aldanniet systematisch afwijkenvandewerkelijkeuitkomsten in
depopulatie.Representatieve steekproefuitkomsten zijn immers
nietgegarandeerd dooreenaselecte steekproeftrekking 1).Door
systematische non-responsbijdewerving vanbedrijven ofbijde
uitwerking vanboekhoudingen -hoofdstuk 10gaf aandatdie systematiek insterkemate aanwezig is-kunnendesteekproefuitkomsten systematischgaanafwijkenvandeuitkomsten indepopulatie.Dergelijke afwijkingenkunnenechtervoorkomenwordenindienbijdesteekproefopzetenbijhetberekenenvansteekproefuitkomsten opeenjuistewijze rekeningwordtgehoudenmetde
non-respons. Indehoofdstukken 5totenmet 9vanditonderzoekverslag isaangegevenhoedatgebeurt.Indithoofdstuk blijkt
datdegekozen steekproefmethode -eengestratificeerdesteekproef -incombinatiemetdegekozenmethodevoorhet berekenen
van steekproefuitkomsten -stratifikatieachteraf -, indeperiodevanaf 1975hebbengeleid totsteekproefuitkomsten die inveel
opzichten representatief zijn.
Indithoofdstukwordt optweemanierennagegaanofde
steekproefuitkomsten aldanniet systematisch afwijkenvande
werkelijkeuitkomstenopde landbouwbedrijven indepopulatie.
Indeeersteplaatswordtnagegaan inhoeverre demeitellingskenmerkenvandesteekproefbedrijvenovereenkomenmetde
meitellingskenmerken vanallebedrijvendieaandepopulatieeisenvoldoen.Onderzochtwordtofdebedrijven inbeidegroepen
quagrootte overeenkomen,ofdegemiddelde leeftijd vanhetbedrijfshoofd ongeveergelijk is,ofhetaandeelvandeverschillende bedrijfs-activiteitenniet testerkafwijkt,enz.
Indetweedeplaatswordende steekproefuitkomstengeconfronteerd metgegevensdieuitandere bronnen beschikbaarzijn.
Daarbijdoet zichhetprobleemvoordatexternegegevensvaakbetrekking hebbenopandere-meestalgrotere-populatiesdande
steekproefgegevens.Dooreenschatting temakenvoorhet inde
steekproefpopulatie ontbrekende deelvandegrotere populatie
waarvoorexterne gegevens beschikbaar zijn,kaneenvergelijking
wordengemaakt.Kilogram-opbrengsten perhectaregewas,melkgift
perkoe,endergelijke,zijngroothedenwaarvoorexternvergelijkingsmateriaal voorhanden is.Paragraaf 11.4gaat inopdezebenadering.

1) Vooreenomschrijving vanhetbegrip "representativiteit"
zieparagraaf 4.4.2.
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Inparagraaf 11.5wordt nagegaanwatdegevolgenvoorderepresentativiteit zouden zijnvaneeneenvoudiger systeemvan
post-stratificatie.Paragraaf 11.6kijktconcluderend terugop
dit hoofdstuk.

11.2 Vergelijking steekproefmetmeitelling (BUL)
11.2.1 Inleiding
Voorde totale steekproefpopulatie vancirca 70.000bedrijvenkanworden nagegaanwat detotalenengemiddelden zijnvan
groothedendiebeschikbaarkomenviademeitelling.Met behulp
vande ruim 1.000 steekproefbedrijvenkan-viadewegingsfactorendieaandebedrijven zijntoegekend -eveneens bepaald worden
watdetotalenengemiddeldenvan meitellingsgegevens
voordegehele populatie zijn.Voordejaren 1982t/m 1986zijndebetreffende cijfersnaast elkaargelegd.Voorenkele gegevens isook
gekekennaardeperiode 1975-1981.
Opdezemanierkanworden bepaald ofersprake isvan
"sample-populationconsistency"(Brackstone andRao, 1979),dat
wil zeggenofdesteekproef goede schattingen geeftvoorvariabelenwaarvoordewaardevanallebedrijven bekendis.
Indeeerstejarenna 1975werdendewegingsfactoren nog
niet berekend opbasisvandeexaktemeitellingsgegevens,maar
uit eengrote steekproef uitdemeitelling. Datvergroottede
kansopafwijkingen tussen steekproef enpopulatie.Daaromworden
dezejarenhiermaar zijdelings inbeschouwing genomen.Voorde
FIFzijnpassinds 1982afzonderlijkewegingsfactorenbeschikbaar.Met het oog opdevergelijkbaarheid tussenBUL-enFIP-cijfers (paragraaf 11.3)wordt indezeparagraaf danookvooralgekekennaardeboekjaren 1982-1986.
11.2.2 Kleine afwijkingen
Voorvariabelen dieeenbelangrijke rol spelen inhetstratificatie-enbedrijfskeuzeproces, zijner-zoalsverwachtmag
worden -slechtskleineafwijkingen tussen steekproef-enpopulatie-berekeningen.Hetgemiddeld aantal sbe isindesteekproef
ruim IXgroterdan indepopulatie.Degemiddelde oppervlakte
cultuurgrond wijktmeestalminderdan 1%af,evenalshetaantal
bedrijvenmetcultuurgrond. Degemiddelde leeftijdvanhetbedrijfshoofd volgensdecijfersvandesteekproefbedrijven, ligt
minderdaneenhalfjaaronderdegemiddelde leeftijd dieresulteertuit decijfersvanallemeitellingsbedrijven.
Ookvoordemeestevariabelendiebetrekking hebbenophet
aantal arbeidskrachten,hetbouwplan ende samenstelling vande
veestapel, iser ingrote lijnenovereenstemming tussenmeitellingscijfersvansteekproefbedrijvenenvandeoverige bedrijven
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indepopulatie.Vooreenaantal specifiekevariabelen iser
echtereenopmerkelijkeverschil teconstateren.Tabel 11.1geeft
daarovernadere informatie. Indezetabelwordtvooreengroot
deelvandemeitellingsvariabelen degemiddeldewaardevooralle
bedrijvengegevenendezewordtvergelekenmetdegemiddelde
waarde opsteekproefbedrijven.Daarbijwordt aangegeven inhoeverre eenafwijking tussen beidewaardenveroorzaaktwordtdoor
eenafwijkend aantal bedrijvenmeteenwaardegroterdan0voor
debetreffendevariabele,eninhoeverredooreenafwijkendegemiddeldewaarde opbedrijvenwaardebetreffendevariabele een
positievewaardeheeft.
11.2.3 Arbeidskrachten
Eeneerstegroepvanvariabelen indemeitelling heeftbetrekking ophetaantalarbeidskrachten.Hetaantalmannelijkearbeidskrachtenwordtvrijgoed benaderd doordesteekproef,waarbijechterhetaantalvreemde arbeidskrachten opsteekproefbedrijvencirca 25%lagerligtdanopallemeitellingsbedrijven.
Hetaantalvrouwelijke arbeidskrachtenwordt overdegehele linie
te laag ingeschat doordesteekproef.Hetaantalmeewerkende
echtgenotes isindesteekproef ongeveer 10%lagerdan indegehelemeitelling.Vrouwelijkebedrijfshoofdenzijnerbijnatwee
maal zoveeldandesteekproefwildoengeloven,terwijl ookmeewerkende dochters opsteekproefbedrijvenmindervoorkomendangemiddeld indepopulatie.Voormeewerkende zoonsgeldt overigens
hetzelfde.Vastevreemdevrouwelijke arbeidskrachten zijnsterk
ondervertegenwoordigd inhetboekhoudnet.Waarschijnlijk ishet
uitsluitenvanbedrijvenmetveelnevenactiviteiten daardeoorzaakvan.
Deaanwezigheid vanvreemde,vrouwelijke ofanderegezinsarbeidskrachten zijndusfactorendieblijkbaar samenhangenmetde
non-respons.Misschien nietzozeerdirekt alswelviabijvoorbeeld deopvolgings-engezinssituatie,ofdeaardvandebedrijven.
11.2.4 Oppervlakten
Groothedendiebetrekking hebbenopdebedrijfsoppervlakte
endeverdeling daarvanoververschillende bestemmingen,vertonen
geengroteverschillen tussenpopulatie ensteekproefmetbetrekking totdemeitellingsgegevens.Opvallend isechterweldatde
gemiddelde hoeveelheid braakland opsteekproefbedrijven30à40%
hoger ligtdanopde restvandebedrijven,terwijl deoppervlakte "tuinvooreigengebruik"ruim 20%hoger is.Het betrefthier
slechts 2respectievelijk 1aregemiddeld perbedrijf overdepopulatie,zodathiergeenproblemenuitvoortvloeien.Hetkaneen
aanwijzing zijndatsteekproefbedrijvenhunmeitellingsformulierennauwkeuriger invullendandeoverige bedrijven.Datzouook
kunnenblijkenuitdeoppervlakte overigegrondendiesystema-
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tisch 25%wordt onderschat. Indeperiode 1975-1981wasdezeonderschatting noggroter.Daarbij speeltwaarschijnlijk ookeen
roldat bedrijvenmetveel "overigegronden"vaker ongeschikt
zullenzijnvoordeelname aanhet boekhoudnet danbedrijvenmet
minder "overigegronden".Het gaathiergemiddeld omeenoppervlaktevan bijna éénhectareperbedrijf indepopulatie.Ookde
oppervlaktes grienden, rietenbiezen,waarnaar gevraagd isinde
meitellingenvan 1975en 1979,endehoeveelheid bosworden sterk
onderschat,maarookhierbijmoet aangetekend wordendat hetom
kleine oppervlaktes gaat endatverwevenheid met neventakkenen
dedaaruit voortvloeiende ongeschiktheid totdeelname (paragraaf
8.4)deoorzaakvandezevertekening kanzijn.
11.2.5 Intensieve veehouderij
Meitellingsgrootheden die inzicht geven inde representatie
vande intensieveveehouderij inde steekproef, zijndeaantallen
dierenendehokcapaciteitenvoorverschillende diersoorten.
Het aantal bedrijvenmet hokcapaciteit voormestkalveren
wordtmet circa 22%onderschat doordesteekproef,terwijlhet
aantal bedrijvenmetmestkalverenmet 16%onderschatwordt.Het
aantalmestkalveren perbedrijf opdebetreffende bedrijvenwordt
ookonderschat.
Het totale aantalmestvarkenswordtvrij goed weergegeven
doordesteekproef,maardit ishet resultaat vaneenoverschattingvanhetaantalbedrijvenmetmestvarkensmet 8%eneenonderschatting vanhetgemiddeld aantal aanwezigemestvarkensop
die bedrijvenmet10%.
Dehokcapaciteit voor slachtkuikenswordtmeestal telaag
ingeschat doordesteekproef. Zowelhetaantal bedrijvenmethokcapaciteit voor slachtkuikens alsdegemiddelde hokcapaciteit
dragendaaraanbij.Dehokcapaciteit voormoederdierenvan
slachtrassen daarentegen,wordtmet 50%overschat.Het aantal
moederdierenwordt ookoverschat, endanvooralvoormoederdieren
jongerdan6maanden.Deoverschatting wordtveroorzaakt dooreen
tegroot aantalbedrijvenmetmoederdieren inde steekproef.
Voor leghennen ouderdan5maanden zitdesteekproefvrij
goedmet schattingenvoordehokcapaciteit.Het totale aantal
leghennenwordt indemeestejaren tehoog ingeschat,meestal
dooreentehoge schatting vanhet aantal bedrijvenwaardeze
dierenvoorkomen.Het aantal leghennendatouder isdan 20maandenwordt onderschat.
Het aantalkalkoenenwordtvoortdurend overschatmet een
factor 2à3,vooraldoordat het aantalbedrijvenmet kalkoenen
wordt overschat.
Voordeperiode 1975-1981 zijndezelfde tendensen tezienin
de intensieveveehouderij.
Concluderend kangesteldwordendat ervrijgroteverschillentussendediersoortenvoorkomenvoorwat betreft hunweergave
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Tabel 11.1

Vergelijking
meitellingsgegevens
van steekproef- en
meitellingsbedrijven
voor de gemiddelde
nationale
boerderij (gemiddelde van boekjaren 1982-1986)

Variabele

Gemiddelde
waardein
populatie

Indexvoorboekhoudnetbedrijven
gemiddelde
waarde

bedrijvenmet
waarde >0
aantal

Sbetotaal
Bsstotaal
Oppervlakte (aren):
- cultuurgrond vorigjr.
- cultuurgrond
- bouwland
-blijv.grasland
-tijd.grasland
- tuinbouwopengr.
-tuinbouwglas
- braakland
- eigendom
-pacht
- erfpacht
-pachtvanouders
- andere expl.vormen
-totaalkadastraal
- nietingebruik
-bos
- overigegronden
- tuineigengebruik
- totaal bedrijf
Hokcapaciteiten:
- mestkalveren
- mestvarkens
- slachtkuikens
- moederdieren
- leghennen >5mnd.
Aantalmelkkoeien
Sbe
- rundvee fokkerij
- rundveemesterij

112

209,9
58,8

101
102

2206
2294
854
1342
45
50
0
2

102
101
101
100
87
106
1
129

1)
1)
1)
3)
1)

1)
1)
1)

2)
2)
2)

100
100

gem.
waarde

101
102

102
100
101
100
102
99
101
100
101
86
109
97
4
13
109
119

1330
881
71
122
15

98
103
100
138
94

102
103
98
142
110

97
100
102
97
86

2360
1
23
93
1
2467

101
110
28
74
122
99

101
106
106
101
117
100

100
104
27
73
103
99

8
87
548
74
480

71
99
92
152
104

78
109
97
157
100

92
90
95
97
104

33

103

101

102

104,1
2,3

103
81

100
96

102
85

Tabel 11.1
Variabele

(le

vervolg)
Gemiddelde
waarde in
populatie

Indexvoorboekhoudnetbedrijven
gemiddelde
waarde

bedrijvenmet
waarde >0
aantal

-mestkalveren
- schapen
-geiten
6)
-paarden
-grasland
-mestvarkens
- fokvarkens
- slachtkuikens
- leghennen (incl.moederd.)
-moederdieren <6mnd.
-moederdieren >6mnd.
- leghennen <5mnd.
- leghennen 5-20mnd.
- leghennen >-20mnd.
- eenden
-kalkoenen

2,4
0,9
0,1
1,4
15,3
10,8
18,4
1,4
6,0
0,3
1,1
0,7
3,4
0,6
0,1
0,1

69
81
9
52
100
98
105
89
113
142
123
126
109
84
0
275

gem.
waarde

84
83
105
77
86
10
83
63
101
99
108
90
106
100
86
103
112
101
192
74
134
92
139
91
99
111
79
107
0
0
308
89

- peulvruchten
- landbouwzaden
- handelsgewassen
- aardappelen totaal
- pootaardappelen
- fabrieksaardappelen
- cons, aardappelen
-granen
- suikerbieten
- overige akkerbouw
- voedergewassen
- tuinakkergewassen
- tuinbouwgewassen

0,6
0,7
0,4
15,2
5,2
3,3
6,7
6,0
11,7
8,6
6,5
2,4
3,1

114
116
98
106
110
110
101
102
106
96
90
87
86

121
112
111
106
111
118
102
105
105
101
99
106
113

94
103
88
100
99
93
99
97
100
94
91
82
77

Arbeidskrachten:
-mannelijk
-bedrijfshoofd
-vreemde arb.kr.
-meewerkende echtgen.
-vrouwelijk
- bedrijfshoofd
-vreemde arb.kr.
-meewerkende echtgen.

1,38
0,83
0,12
0,00
0,44
0,01
0,01
0,41

98
102
75
20
89
62
38
91

101
102
94
20
90
62
47
91

97
100
80
100
99
100
81
100
113

Tabel 11.1
Variabele

(2e

vervolg)
Gemiddelde
waarde in
populatie

Indexvoorboekhoudnetbedrijven
gemiddelde
waarde

bedrijvenmet
waarde >0
aantal

Aantal kavels
3)
Opp.huiskavel (aren)
4)
% bedr.met ligboxenstal 4)
Beregenbare opp.(1983)
3)
Teberegenen opp.(1985) 5)
-opp.gras
5)
- opp.bouwland
5)
- opp.tuinbouw
5)

4,01
914
31
590
413
323
77
13

Leeftijd bedrijfshoofd
48,55
Geboortejaar opvolger
(1959,1)
(indienaanwezig)
4)
% bedrijvenmet
- rechtspersoonlijkheid
1
-hoofdberoep landbouwer
97
-machtiging landbouwschap
99
1)
2)
3)
4)
5)
6)

103
105
105
116
105
108
98
77

101
103
105
112
101
103
96
93

gem.
waarde

102
102
100
103
104
104
102
83

99
106

100
106

99
100

41
98
101

41
98
100

100
100
100

Alleengevraagd inmeitelling 1983en1985.
Nietgevraagd inmeitelling 1985.
Alleengevraagd inmeitelling 1983.
Alleengevraagd inmeitelling 1984.
Alleengevraagd inmeitelling 1985.
Alleengevraagd inmeitelling 1984-1986.

inde steekproef.Dithangtvrijwel zekersamenmet derespons
bijdebedrijfskeuze.Bedrijvendiealveelbedrijfseconomische
entechnische informatie overhunbedrijf ontvangenvanhunmengvoederfabrikantofviadeTechnisch-EconomischeAdministratie
(TEA)vandeConsulentschappen zijnmindersnelgeneigd omdeelname aandeLEI-steekproeftoetezeggendanbedrijven dieover
minderbedrijfsinformatiebeschikken.Bedrijvenmetkalkoenenof
metmoederdierenvan slachtrassen zijn inhetalgemeenmindermet
informatie toegerust danbedrijvenmet slachtkuikens.Hetzelfde
geldtvoorkleinere bedrijvenmet intensieveveehouderij.Verder
speelt een roldat insommige intensieveveehouderijtakkende
dieren opcontract-basiswordengehouden,watdebehoefte aaninformatie bijdeveehoudernietvergroot.
Een factordieookvan invloed isopdeweergavevanbepaaldecategorieën bedrijven inde intensieve veehouderij isdeleeg114

stand vandehokken op 1meiopeendeelvandebedrijven.Deze
bedrijvenvallendoorditverschijnsel buitendepopulatie ende
betreffende steekproefbedrijvenwordendaaromnietmeegenomenin
deberekening van steekproefuitkomsten.Voordeslachtkuikenbedrijven bijvoorbeeld resulteert dit ineenminder sterkevertegenwoordiging indesteekproefbedrijven inde pluimveebasisstrata.Zoudende slachtkuikenbedrijven ineenafzonderlijk stratum
zijnopgenomen,danzouergeen sprake zijnvan ondervertegenwoordiging door inenuitdepopulatie "springende"bedrijven.
11.2.6 Overigedieren
Systematisch ondervertegenwoordigd inde steekproef zijnhet
rundveevoordemesterij,deschapen,degeiten endepaarden.De
steekproef telt circa 20%mindermestvee, 20%minder schapen,90%
mindergeitenen50%minderpaardendandemeitellingspopulatie
bij integrale telling.Vooralhetgemiddeld aantaldierenperbedrijfwaar zevoorkomen,wordt telaag ingeschat.Bijpaardenis
dat bijvoorbeeld teverklarenuithet feitdatmanege-bedrijven
niet inde steekproefwordenopgenomen (zieparagraaf 8.4).Bij
degeitenontbreken degrotere bedrijvendierecentmet degeitenhouderij van start zijngegaan endaarom (nog)niet inde
steekproef zijnopgenomen.
Eenmeeralgemene oorzaakvandeondervertegenwoordiging van
degenoemde diersoorten ligt indebedrijfstypering bijdebedrijfskeuze.Daarbijwordt niet expliciet onderscheid gemaakt
tussenverschillende soortenrundveehouderijbedrijven. Inparagraaf 10.3.3 bleekdatdegespecialiseerdemelkvee-bedrijven een
hoger respons-percentage hebbendandeandere rundveehouderijbedrijven.Datverklaart ookwaaromhetaantalmelkkoeienmetongeveer3%overschatwordt doorde steekproefbedrijven.
11.2.7 Gewassen
Bijdemeestegewassen geeft de steekproef een overschatting
vanhet totaleareaalmet enkeleprocenten.Hetgraanareaalvertoontnauwelijksafwijkingengroterdan 2%,waarbijwel opgemerkt
moetworden dat eenteveelaanbedrijvenmetgraan indesteekproef gecompenseerd wordt dooreengemiddeld ietskleinere oppervlaktegraanopdezebedrijven.Het totale areaal aardappelen
wordtmet circa 6%overschat,evenveel alsbij suikerbietenhet
geval is.Datheeftvoornamelijk temakenmet eenoverschatting
vanhet aantal bedrijvenwaaropdezegewassenvoorkomen.Opvallend isdatdegewassendieopwatmindergrote schaal inNederlandvoorkomen, sterkvertegenwoordigd zijn indesteekproef.De
totaleoppervlakte peulvruchtenwordtmet 14%overschat,deoppervlakte landbouwzadenmet 16%,deoppervlakte poot-enfabrieksaardappelen beidemet 10%.Daar staat tegenoverdatdeoppervlakte voedergewassenmet 10%wordt onderschat, endeoppervlakte tuinakkergewassen met 13%.Hetareaal tuinbouwgewassen
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(exclusief tuinakkergewassen)datbinnendepopulatievoorkomt is
ookgroterdande steekproef doetvermoeden,hoewel hetaantal
bedrijvenmet tuinbouwgewassen overschatwordt.
11.2.8 Overige meitellingsgegevens
Naast degebruikelijke gegevensoverarbeidskrachten,gewassen,diersoorten engrondgebruik, zijner indemeestejaren
enige aanvullende gegevensmetbetrekking tot specifieke onderwerpen, indemeitelling opgenomen.
In1984werd deaanwezigheid vaneenligboxenstalvastgelegd.Volgensdesteekproef zijner22.826bedrijvenmet eenof
meerdere ligboxenstallen,terwijl tellingvandegehele populatie
uitwijst dater21.807zijn.Desteekproef overschathetaantal
bedrijvendusmet 5%.Wordt rekening gehoudenmetdeoverschattingvanhetaantal bedrijvenmetmelkkoeiendan isdeoverschattingvanhetaantal bedrijvenmeteenligboxenstalvrijklein.
In 1983 en in1985 isgevraagd naardeberegenbareoppervlakte.De steekproef schathetaantalbedrijvenmetberegeningsmogelijkheden in1983op 23.815 tegeneenpopulatieaantal van
21.251.Dezeoverschattingvan 12%levert samenmeteenlichte
overschatting vandegemiddeld beregenbare oppervlakte perbedrijf,eentotale beregenbare oppervlakte die 16%hoger isdanin
depopulatie.Volgensdemeitelling in1985werd er288.246hectareberegend,terwijlberekeningvandezegrootheid opbasisvan
hetboekhoudnet eenoppervlaktevan302.513 hectareoplevert,
waarvan 225.435hectare opgrasland (overschatting 8%),53.729
hectareopbouwland (-2%),en9.082hectareoptuinbouwland
(-23%).
Eenandergegevenoverdebedrijfsvoering isdeverkavelingssituatie. In1983 isindemeitelling eengemiddeld aantal
kavelsvan4,01 geregistreerd indepopulatie.De steekproef komt
uitopeengemiddeldevan4,14,watneerkomt opeen lichteoverschatting.Deoppervlaktevandehuiskavel -gemetenop 1mei
1984-verschilt eveneensnietveel tussenpopulatie-ensteekproefbedrijven.Dehuiskavelwasgemiddeld respectievelijk 9,1 en
9,6 hectare. In1978werdengemiddeldenvan8,4 en8,7waargenomen.
Hetpercentage hoofdberoepsbedrijven isinde steekproef
ietsgroterdan indepopulatie.Bedrijvenmet rechtspersoonlijkheid zijnsterkondervertegenwoordigd inde steekproef. Indeperiode 1975-1981waserslechtseenvertegenwoordiging van 20%.In
dejarendaarnawasdat40%.Hetgaathieroverigens omeenkleinegroep bedrijven binnendepopulatie.
Het aantal opvolgerswordtdoorhetboekhoudnetmet 6%overschat. Indeperiode 1975-1981wasersprakevaneen lichteonderschatting opditpunt.
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Een laatstegegevenwaarnaarminofmeer regelmatig gevraagd
wordt indemeitelling isdeexploitatievorm vandegrond.Zowel
indeperiode 1975-1981 als indeperiode 1982-1986 isdegepachteoppervlakte oververtegenwoordigd indesteekproef.Daarstaat
eenondervertegenwoordiging vandeoppervlakte ineigendomtegenover.

11.3 Vergelijking steekproefmetmeitelling (FIF)
11.3.1 Inleiding
Omde representativiteit vandesteekproefbedrijven dievoor
het samenstellenvandeFIFwordengebruikt, tecontroleren,
staan inprincipe tweewegenopen.IndeeersteplaatskunnenallebedrijvendieeenFIF-wegingsfactorkrijgen,vergelekenworden
metdebedrijven indepopulatie.Indetweedeplaatskunnenalle
bedrijven diemeegenomenworden indeberekeningen -dat isdus
exclusief de rechtspersonen endergelijke -vergelekenwordenmet
debedrijven indepopulatie.
Bijdeeerstevergelijking zalde somvandewegingsfactoren
gelijkzijnaanhet aantal bedrijven indepopulatie enkanbekekenworden inhoeverre bedrijven diebereid zijneenfinancieringsboekhouding televeren,representatief zijnvoorallebedrijven.Bijdetweedevergelijking zalde somvandewegingsfactorenkleiner zijnen isvergelijking mindergoedmogelijk,omdat
bewust eenaantalbedrijven buitenbeschouwing wordt gelaten.De
tweedevergelijking geeftweleengoed beeldvandegroep bedrijvenwaarhet eigenlijk overgaat indeFIF.Tabel 11.2draagthet
materiaal aanvoorbeidevergelijkingen.
11.3.2 Vergelijking voordetotalepopulatie
Evenals bijdevergelijking vanBUL-bedrijvenmetpopulatiebedrijven, zijner indejaren 1982-1986 slechtskleine afwijkingentenaanzienvandewaardenvandestratificatie-variabelen
tussenFIP-steekproef enpopulatie.Hetaantal bedrijvenmet
rechtspersoonlijkheid isnog sterkerondervertegenwoordigd dan
bijdeBUL-bedrijven.DeFIF-bedrijven levereneentotaalvan
circa 200vandergelijke bedrijven, terwijl ercirca 800 inde
populatie aanwezig zijn.Het areaalhandelsgewassen engranen
wordtmet H Z respectievelijk 5%onderschat, terwijl dit bijde
BUL-bedrijven niethetgevalwas indebetreffende jaren.Het
aantalvreemde arbeidskrachtenwordt nogminder sterkgerepresenteerd dan indeBUL.Hetzelfde geldt voordeoppervlakte grond
dieniet ingebruik is,deoppervlakte bosende oppervlakte
overigegronden.Tabel 11.2geeft eenoverzicht voor eengroot
aantalvariabelen (kolom FIP+).
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11.3.3 Uitsluiting vanbedrijvenmeteenonvolledige boekhouding
Wordendebedrijven zondervolledige financieringsboekhouding (deNV'senBV's)buitendevergelijking gehouden,danontstaateenietsanderbeeld.Ongeveer4%vandebedrijven(wegingsfactoren)valtdanbuitendevergelijking.Hetblijktdat
dan93%vanhettotale aantalsbeindepopulatie doordeFIP-bedrijvenwordt gerepresenteerd.Naasteenkleineraantal bedrijven
iserdusookeenkleinere gemiddelde groottevandeFIP-bedrijven.DeFIP-bedrijven zijngemiddeld 3%kleinerdanhetgemiddeldepopulatiebedrijf.Inoppervlakte gemetenzijnze8%kleiner.
Hetaantal rechtspersonenopFIP-bedrijven isgemiddeld11%
vanditaantal indepopulatie.
Dearealengranenenhandelsgewassen bedragenrespectievelijk84%en68%vandearealen indepopulatie.Overigens laten
vrijwel alle akkerbouwgewassen eenietssterkeredalingdan7%
(100-93%)zien.Datbetekentdatopbedrijvenzondervolledige
financieringsboekhouding relatiefveelvandezegewassenvoorkomen.Datspoortmethetgegevenuitparagraaf 10.5datakkerbouwbedrijvenvrijvaaknieteendergelijke boekhouding kunnenleveren. Intabel 11.2wordtmeer informatie gegeven (kolom FIP-).

Tabel 11.2 Vergelijking meitellingsgegevens
van steekproef- en
meitellingsbedrijven.
Totalen voor de nationale FIPboerderij in procenten van de totalen van de totale
populatie (gemiddelde van boekjaren 1982-1986)
Variabele

Gemiddelde
waarde in
populatie

Totaal-indexvoorboekhoudnetbedrijven
gemiddeldewaarde (tussen
haakjeshetaantal bedrijven
meteenwaarde >0endegemiddeldewaardeopdiebedr.)
FIP+

Sbetotaal
Bsstotaal
Oppervlakte (aren):
- cultuurgrond vorigjr.
- cultuurgrond
- bouwland
- blijv.grasland
- tijd.grasland
- tuinbouwopengr.
- tuinbouwglas
- braakland
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209,9
58,8

101(100*101)
101(100*101)

FIP93(96*97)
94(96*98)

2206
101(102*99) 92(98*94)
2294
100(101*99) 92(97*95)
854
100(102*98) 90(97*92)
1342
100(100*100) 93(96*97)
45
86(103*84) 75(95*79)
50
101(110*92) 93(105*88)
0
0( 0* 0)
0( 0* 0)
2
122(106*115) 103(94*109)

a)

Tabel 11.2

(le

vervolg)

Variabele

Totaal-indexvoor boekhoudnetbedrijven

Gemiddelde
waarde in
populatie

FIP- a)

FIP+
- eigendom
b)
- pacht
b)
- erfpacht
b)
-pachtvanouders c)
- andere expl.vormenb)
-kadastraal
-niet ingebruik
b)
- bos
b)
- overigegronden
- tuineigengebruikb)
- totaal bedrijf

1330
97
881
103
71
99
122
130
15
81
2360
100
1
86
23
25
93
67
1
122
2467
98

Aantalmelkkoeien
Sbe:
- rundvee fokkerij
- rundveemesterij
-mestkalveren
- schapen
- geiten
g)
-paarden
-grasland
-mestvarkens
- fokvarkens
- slachtkuikens
- leghennen
(incl.moederdieren)
-moederdieren <6mnd.
-moederdieren >6mnd.
- leghennen <5mnd.
- leghennen 5-20mnd.
- leghennen >=20mnd.
- eenden
-kalkoenen
-peulvruchten
- landbouwzaden
-handelsgewassen
- aardappelen totaal
-pootaardappelen
- fabrieksaardappelen
- cons,aardappelen

102*95)
103*100)
100*99)
137*95)
107*75)

89
96
84
123
79

98*91)
99*97)
93*91)
132*93)
106*75)

101*99)
92*94)
104*24)
101*67)
118*103)
100*98)

92
86
24
63
119
90

97*95)
92*94)
99*24)
97*65)
115*103)
96*94)

101*101) 95

98*97)

33

102

104,1
2,3
2,4
0,9
0,1
1,4
15,3
10,8
18,4
1,4

102
84
71
82
8
51
100
99
105
90

100*102)
98*86)
86*82)
106*78)
80* 10)
84*61)
100*99)
109*91)
105*100)
83*109)

95
79
68
78
8
49
92
95
101
88

97*98)
93*85)
84*81)
101*77)
80*10)
81*61)
96*96)
106*90)
103*98)
82*108)

6,0

110

104
141
123
134
94
72
0
277

107*97)
170*83)
131*94)
137*98)
93*101)
78*93)
0* 0)
310*89)

106
112
68
95
96
103
90

115*92)
102*110)
94*72)
99*95)
103*93)
114*91)
96*94)

0,1
0,1

0
277

110*100)
170*83)
132*94)
144*95)
96*106)
83*100)
0* 0)
310*89)

0,6
0,7
0,4
15,2
5,2
3,3
6,7

115
120
89
107
115
112
98

122*94)
111*108)
107*83)
106*101)
116*100)
118*95)
102*97)

0,3
1,1
0,7
3,4
0,6

141
124
137
102
83
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Tabel 11.2

(2e

vervolg)

Variabele

Gen iddelde
waa rdein
populatie

Totaal-indexvoorboekhoudnetbedrijven
FIP+

84
98*85)
93
98*94)
89
98*91)
85 ;96*89)
78 101*77)
78 ,110*71)

8
87
439
59
385

73( 80*92)
99 110*90)
94*97)
91
155( 150*104)
98
98*100)

70 ,77*91)
95 [107*89)
88
92*96)
140 ,143*98)
88
95*92)

1,38
0,83
0,12
0,00
0,44
0,01
0,01
0,41

98 101*97)
103 103*100)
67( 89*76)
20
20*100)
91( 91*99)
56
55*100)
33
44*75)
93( 93*100)

92
103
58
20
90
53
33
92

;97*94)
103*100)
,80*73)
20*100)
91*99)
;53*100)
44* 75)
,92*99)

Aantalkavels
Opp.huiskavel (aren)
% bedr.met ligb.stal
Beregenbare opp.(1983)
Teberegenen opp.(1985)
- opp.gras
- opp.bouwland
- opp.tuinbouw

4,01
914
31
590
413
323
77
13

101
104
106
114
103
104
106
63

96
95
99
106
98
99
101
56

96*99)
;98*96)
99*100)
,107*99)
,95*103)
,98*101)
;89*113)
,85*66)

d)
e)
e)
d)
f)
f)
f)
f)

Leeftijdbedrijfshoofd
48,55
Geb.jr.opvolger
(1959,1)
(indien aanwezig)
e)
%bedr.met
-hoofdberoep landbouwe r
97
- rechtspersoonlijkheid
1
-machtiging landbouwsc hap
99
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104*92)
105*99)
102*94)
100*92)
107*78)
115*72)

a)

- granen
- suikerbieten
- ov. akkerbouw
- voedergewassen
- tuinakkergewassen
- tuinbouwgewassen
Hokcapaciteiten:
-mestkalveren
-mestvarkens
- slachtkuikens
c)
-moederdieren
c)
- leghennen >5mnd.
c)
Arbeidskrachten:
-mannelijk
-bedrijfshoofd
-vreemde arb.kr.
-meewerkende echtgen.
- vrouwelijk
-bedrijfshoofd
-vreemde arb.kr.
-meewerkende echtgen.

6,0
11,7
8,6
6,5
2,4
3,1

95(
104
96(
91<
84
83(

FIP-

101*101)
103*101)
106*100)
112*102)
99*103)
102*102)
93*114)
90*69)

99 100*99)
105( 105*100)

95
96*99)
98 ;98*100)

98
98*100)
25
25*100)
101( 101*100)

94 ;94*100)
11
11*100)
97
97*100)

Noten bijtabel11.2:
a) FIP+ :opbasisvanallebedrijvenmet eenuitgewerktefinancieringsboekhouding.
FIP- :opbasisvanalleFIP-bedrijven (excl.NV's,BV's,
endergelijke).
b) Alleengevraagd inmeitelling 1983en1985.
c) Niet gevraagd inmeitelling 1985.
d) Alleengevraagd inmeitelling 1983.
e) Alleengevraagd inmeitelling 1984.
£) Alleengevraagd inmeitelling 1985.
g) Alleengevraagd inmeitelling 1984-1986.

11.4 Vergelijking steekproefmet externe bronnen
11.4.1 Inleiding
Eenbelangrijkpunt bijdeevaluatievanderepresentativiteitvanhet boekhoudnet, isdevraag inhoeverrede steekproef
niet alleenquameitellingskenmerkenovereenstemtmetdepopulatie,maarookvoorwat betreft debedrijfsuitkomsten.Dewijze
waaropbeslist engewerktwordt isuiteraard nietgelijkopalle
bedrijvendiequameitellingskenmerken sterkovereenkomen.Het
management vandeondernemer,dekwaliteit vandegrond,deinrichting endeefficiencyvanhetproduktieproces,endergelijke,
kunneneenbelangrijke invloed hebbenopdebedrijfsuitkomsten.
VoorkomenmoetwordendathetLEI-boekhoudnet teveelbedrijvenmet eenminderdangemiddeld resultaat zoubevatten,of
juist teveelbedrijvendiezeergunstige resultaten boeken.Een
aantal "kwaliteits"-kenmerkenvanhetgemiddelde boekhoudnetbedrijf zijnviavergelijking met externe bronnen tecontroleren.
Voordeweidebedrijven zijnbijvoorbeeld degemiddeldemelkproduktieperkoe,het aantal ligboxenstallen enhet aantal voercomputersbekend. Indeakkerbouw zijnerdegemiddelde opbrengsten
perhectare,dievergelekenkunnenwordenmetCBS-oogstramingen.
Inde intensieveveehouderij kunnenvoederconversies, aantalbiggenperzeug,aantal eierenper leghen,endergelijke,geconfronteerdwordenmet externegegevens.
Dematewaarinde spreiding vanuitkomstenvanhet boekhoudnet representatief isvoordespreiding indepopulatie ismoeilijkertecontroleren.Opdit aspectvande representativiteit
wordt indezeparagraaf niet ingegaan.
11.4.2 Rundveehouderij
VolgensLandbouwcijfers 1987bedroeg degemiddeldemelkproduktieperkoe in19855.350kgmet eenvetpercentage van4,17%.
In 1986zijndezecijfers5.637kgmelken4,26%vet.Hetboekhoudnet -dat betrekking heeft opallebedrijvendiegroterzijn
dan 79sbeenkleinerdan 2.000sbeenwaarop 96%vanallemelk-
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koeieninNederland voorkomen-komtvoorboekjaar 1985/86op
5.688kgmelkmeteenvetpercentagevan4,22%.
Inonderstaande tabel zijndegegevensuitdetweebronnen
vooreenaantaljarennaast elkaargezet.DeLEI-cijferskomen
ietshogeruitdandeCBS-cijfers.
Opzichzelf zegtdevergelijkingvancijfersoverdeproduktieperkoenietalles,omdatdegemiddelde cijfershetresultaat
zijnvaneendelingvandetotalemelkproduktie dooreentotaal
aantalmelkkoeien.Voordebepalingvanhetaantalmelkkoeien
volgthetLEIeenandereberekeningswijzedanhetCBS.Eenvergelijkingvandetotalemelk-enmelkvet-produktiekandaaromhet
inzichtvergroten.
Tabel 11.3

Melkgift per koe en vetpercentage
volgens boekhoudnet
en volgens Landbouwcijfers naar
(boek-)jaar

Boekjaar/
Kalenderjaar

Kgmelkperkoe

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987 *)

Vetpercentage

LEI

CBS

LEI

CBS

5.346
5.496
5.455
5.415
5.688
6.008

5.080
5.300
5.305
5.210
5.350
5.637
5.815

4.12%
4.09%
4.15%
4.17%
4.22%
4.31%

4.00%
4.09%
4.13%
4.13%
4.17%
4.26%
4.31%

*) Voorlopig.
Bron:Landbouwcijfers,tabel52-a(diverse jaren); Bedrijfsuitkomsten,tabel2.2(diverse jaren).

Tabel 11.4

Kalenderjaarof
boekjaar

Totale melk- en melkvet-produktie
en volgens Landbouwcijfers naar
Totalemelkproduktie
(min.tonnen)
CBS

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

11.851
12.185
12.817
13.207
12.732
12.528
12.710

LEI LEI/CBS
12.081
12.465
13.317
13.473
12.996
13.236
13.132

102%
103%
104%
102%
102%
106%
103%

volgens boekhoudnet
(boek-)jaar

Totalemelkvetproduktie
(min.tonnen)
CBS
474
495
524
545
526
522
540

LEI LEI/CBS
487
513
545
559
542
558
566

103%
104%
104%
102%
103%
107%
105%

Bron: Landbouwcijfers,tabel52-a(diverse jaren); Bedrijfsuitkomsten,tabel2.1(diverse jaren).
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Tabel 11.4laat ziendatdehogeremelkproduktleperkoein
het boekhoudnet niet alleenveroorzaakt wordt dooreenkleiner
aantalkoeien inhet boekhoudnet dan indeCBS-cijfers. Immers,
ookdetotalemelk(vet-)produktie inNederlandwordt doorhet
boekhoudnet enigszins overschat.Daarbijmoet aangetekend worden
dathetboekhoudnet betrekking heeft opeengroep bedrijvenwaar
ruim96Xvanhetaantalmelkkoeien inNederland wordt gehouden,
terwijl deCBS-cijfersbetrekking hebbenop 100%vanhet aantal
melkkoeien.Ervanuitgaande datdekoeienopdebedrijven buiten
depopulatie gemiddeld perkoeeen ietslagereproduktie hebben
dandekoeienopbedrijven indepopulatie,komtdeproduktie
buitendepopulatie op ruim3%vandetotaleproduktie.Deoverschatting vanhet boekhoudnet ophetpuntvandetotalemeIkvetproduktie isdusnogongeveer3Zgroterdande4%diede laatste
kolom intabel 11.4aangeeft.
Vandeze totaleoverschatting vanongeveer 72isongeveer3%
toeteschrijven aaneenoverschatting vanhet aantalmelkkoeien
(tabel 11.1).Deproduktie per koe isdusvolgensdeLEI-steekproef 4ZhogerdanvolgensdeCBS-cijfers.Daarbijmoetenwelde
volgende kanttekeningen geplaatstworden. Indeeersteplaatsis
ereenbepaaldematevanoverschatting vandetotalemelk(vet-)
produktie teverwachtendoordemaniervanberekening vandewegingsfactoren (zieparagraaf 9.4 en9.5).Vooral injarenwaarin
veel bedrijvenwordenopgeheven speeltdat een rol.Indetweede
plaats loopt hetLEI-boekjaarenigemaanden achterbijhetkalenderjaar,waardoor eenexactevergelijking niet helemaalmogelijk
is. Deze twee factoren leiden totdeconclusie datdegemiddelde
melkvetproduktieperkoewaarschijnlijkminderdan4%-ongeveer
3X-overschatwordt.Het ismogelijkdatdezeoverschatting samenhangt met eenoverschatting vanhetaandeel zwartbont veein
desteekproef (zieverderop indezeparagraaf).
Wat degevolgen zijnvaneenoverschatting vandemelkproduktieperkoevan3%voordebedrijfsuitkomsten, isniet eenvoudig aantegeven.Het isnamelijkmoeilijknategaan inhoeverre
desteekproefbedrijvenookaandekostenkant overschattingente
ziengeven,bijvoorbeeld indevormvanhogere krachtvoerkosten
danhetgemiddelde bedrijf indepopulatie.
Eengegevendat inhet boekhoudnetwordtvastgelegd voorde
bedrijvenmetmelkkoeien, isdedeelname aandemelkcontrole.
Daaruit kanworden berekend hoeveel bedrijven indegehelepopulatiedeelnemen aandemelkcontrole. InLandbouwcijfersworden
ookdeelname-cijfersgepresenteerd, gebaseerd opgegevensvande
CentraleMelkControle (CMD). Intabel 11.5wordendecijfersuit
detwee bronnennaast elkaargezet.
HoeweldepopulatievanhetLEI-boekhoudnetkleiner isdan
diewaaropdegegevensvandeCMDbetrekking hebben,komt hetLEI
tot eenforshogere schatting vanhet aantal bedrijvenmetdeelname aandeCMD-controle.Bedrijvendiedeelnemen aandemelkcontrole zijnblijkbaarmeergeneigd omdeel tenemen aanhet LEI-
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Aantal bedrijven met melkcontrole volgens boekhoudnet
en volgens Centale Melkcontrole Dienst (CMD) naar
boekjaar

Tabel 11.5

Melkcontrolevolgens:

Boekjaar

boekhoudnet

CMD *)
34.025
33.622
33.853
34.447
34.835
34.455
34.273

42.001
42.534
41.785
40.966
40.826
38.585
37.886

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

*) Per1julivanhetbetreffende boekjaar.
Bron:LEI-databank;Landbouwcijfers,tabel43-d;Jaarverslagen
NRS.
boekhoudnetdanbedrijvendiegeenmelkcontrole latenuitvoeren.
Hetverschil tussendetweebronnen lijktdelaatstejaren iets
mindergrootteworden.
Hetaldanniet bezittenvaneenligboxenstal iseenbelangrijkgegeveninderundveehouderij.Voordebedrijven inhet
boekhoudnet isditgegevenbekend.Confrontatiemetexterne cijfers (tabel11.6)leidttotdeconclusiedathetLEI-boekhoudnet
hetaantal bedrijvenmeteenligboxenstal overschat-ofdatde
andere bronditaantalonderschat.Eenaanwijzing voorditlaatsteistevinden inparagraaf 11.2.8.Daarbleekdathetaantal
bedrijvendatindemeitellingvan1984opgafeenligboxenstalte
bezitten,doordesteekproef slechtsmet5%werdoverschat.

Tabel 11.6

Aantal bedrijven met een ligboxenstal
volgens boekhoudnet en volgens Landbouwcijfers naar
(boek-)jaar

(Boek-)jaar

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

Bedrijvenmeteen
ligboxenstal volgens boekhoudnet
20.849
22.054
22.765
24.033
23.795
24.538
24.777

Bron:Landbouwcijfers,tabel32-d.
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Aantal ligboxenstallenvolgens
Landbouwcijfers
17.933
19.448
20.127
20.799
21.750
22.195
22.496

Debedrijven inhetboekhoudnetgeveneen lichte overschatting vanhetaantal (bedrijvenmet)roodbonte koeien.Volgens
Landbouwcijfers (1986,tabel43-d)bestond deNederlandsemelkveestapel in1981voor35%uit roodbonten envoor 62,5%uit
zwartbonten. IndienallekoeienopLEI-bedrijvendiegeregistreerd staanalsbedrijvenmet (overwegend)zwartbont vee,gerekendworden alszwartbont vee,enhetzelfde principewordt toegepastvoor roodbont vee,dankomthetLEI-boekhoudnet in1981-en
ookvoordejarendaarna -opongeveer 28%roodbonte melkkoeien
en 70%zwartbonte koeien.Omdat ermeer roodbont vee zalvoorkomenopbedrijvenmet (overwegend)zwartbont veedan omgekeerd,
zullendeze cijfers ietstennadelevanhet roodbonteveevertekend zijn,maar zekerniet zoveeldatdaarmeehetverschil tussen
28Zen35%verklaard kanworden.Regionaleverschillen innonresponsdiemaargedeeltelijk doordestratificatie gecorrigeerd
worden, liggenhierwellicht aantengrondslag; roodbont veekomt
namelijk inspecifieke regio'sveelvooreninandere regio's
nauwe1ijks.
11.4.3 Akkerbouw
VooreenaantalgewassenmaakthetCBS inhetnajaareen
oogstraming. Doordeze tevergelijkenmet dedefinitieve LEIboekhoudnetcijfers-dieanderhalfjaar latergepubliceerd worden-kaneen indrukverkregenwordenvandematewaarinsteekproefbedrijvenvoorwat betreft dekilogram-opbrengsten perhectareovereenkomenmet allebedrijven indepopulatie.Bijdevergelijkingmoetwel bedachtwordendatdeLEI-steekproef betrekking heeft opde landbouwbedrijven diegroter zijndaneenbepaaldeminimale sbe-omvang, terwijl hetCBSzichricht opdegehele oppervlakte bouwland. Daarnaast spelensomsdefinitieverschillen eenrol indevergelijking. Pergewas zullendezeverschillenworden aangegeven.
Tabel 11.7geeft devergelijking voorwintertarwe enzomergerst.DeCBS-cijfershebbenbetrekking ophethandelsgewicht bij
17%vocht.DeLEI-cijfershebbenbetrekking opdewerkelijkgeconstateerde gewichten enzijnbovendien gebaseerd opgegevens
van akkerbouwbedrijven.
Voorwintertarwe isereenopmerkelijkgoede aansluiting
tussengegevensvandeoogstraming enhet boekhoudnet. De iets
hogere opbrengsten indeLEI-steekproef wordenvoor eendeelveroorzaakt doorhet buitenbeschouwing latenvanwintertarweop
niet-akkerbouwbedrijven. Voor zomergerst zijndeverschillenwat
groter,al lijkt ervanaf 1983eenvrijnauwe aansluiting tussen
beide bronnen tezijn.
Bijhaver isereveneenseengoede aansluiting tussensteekproef-enoogstramings-gegevens.Gedurende deboekjaren 1975-1979
kwamhetLEIuitop4.750kgperhectare (Bedrijfsuitkomsten,
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1981:56-57),terwijlhetCBSeengemiddeldevan4.800kgperhectarenoteerde (Landbouwcijfers, 1980).
Tabel 11.8geefteenvergelijking voordegewassenfabrieksaardappelen ensuikerbieten.Eenhandicap indevergelijking van
detweebronnen isdatdeCBS-oogstramingenvoor fabrieksaardappelen inclusief pootgoed zijn,endeLEI-cijfersexclusiefpootgoed.Verderberekent hetLEIdehectare-produktie opbasisvan

Tabel 11.7 Kilogram-opbrengsten
van wintertarwe en zomergerst
(CBS-oogstraming en LEI-boekhoudnet) *)
(Boek-)
jaar

CBS -oogst
raming
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
Gemiddeld

Zome rgerst

Winte rtarwe

5.700
5.400
6.800
6.100
6.400
6.900
7.600
7.100
7.900
6.700
6.700

LEI
boe choudnet
5.900
5.600
7.000
6.300
6.600
7.100
7.800
7.200
8.100
6.600
6.800

CBS -oogst
raming

LEIboekhoudnet
4.800
4.200
4.900
4.600
5.100
4.900
6.100
4.600
5.400
5.200

4.200
4.300
4.900
4.500
4.600
4.500
5.700
4.500
5.300
5.000
4.800

5.000

*)

DeLEI-cijfershebbenalleenbetrekking opakkerbouwbedrijven.
Bron: Landbouwcijfers,tabel51-c,diversejaren;Poppe (1987)
tabel2.4.

eenonderwatergewicht van400gram.Aandevergelijking kandus
zonderaanvullende informatie nauwelijks eenconclusieworden
ontleend.Daarom isgebruikgemaaktvandoorhetLEI berekende
"aangepaste oogstramingen"diedeCBS-cijfersvergelijkbaarmaken
met deLEI-cijfers.Deze aanpassingenworden iederjaargemaakt
tenbehoevevandeLEI-prognoses (paragraaf 15.5).
HetLEIkomtvoordegemiddelde hectare-opbrengst vanfabrieksaardappelen indeperiodevanaf 1977 ietshogeruitdanhet
CBS. Deverschillen zijnechterklein.
Bijsuikerbieten zijndeverschillen ookvrijklein,zeker
voorwatbetreftde laatste boekjaren.DeLEI-cijfers liggengemiddeld 3%hogerdandeCBS-cijfers.
Bijconsumptie-aardappelendoetzichhetprobleemvoordat
deze indeCBS-ramingenwordensamengevoegd metdepootaardappe-
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len.Omeengoedevergelijking tekunnenmaken, zoudenookde
LEI-cijfersberekend moetenwordenoverdeze totalecategorie.
Daarkomt bijdatdeoppervlaktesvoordebeide categorieënverschillen indetweebronnen,waardoor eentotaalcijfer ookbeïnvloedtwordt doordeweging vandeverschillende categorieën.
Doorhetgrotere aandeel pootaardappelen inhet totaal indeLEIcijfers ligt een lagerehectare-opbrengst dan indeCBS-cijfers

Tabel 11.8

Boekjaar

Kilogram-opbrengsten
in tonnen per ha van
fabrieksaardappelen
en suikerbleten
(CBS-oogstraming
en LEIboekhoudnet)
Fabrieksaardappelen
CBS- *)
oogstraming

LEI*)
boekhoudnet

Suikerbieten
CBSoogs traming

LEIboekhoudnet

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

33.7
42.2
42.8
35.5
42.8
35.8
36.1
43.0
42.0
40.4

33.7
40.1
43.7
36.9
44.5
39.4
35.4
42.5
42.0
41.2

46.5
48.5
44.5
49.0
54.0
59.5
46.5
54.0
48.5
56.0

48.9
50.4
47.2
52.0
56.2
62.1
46.7
53.6
48.9
56.6

Gemiddeld

39.4

39.9

50.7

52.3

*)

Exclusief pootaardappelen bijeenonderwatergewicht van
400gram.
Bron: Landbouwcijfers, tabel 51-c,diversejaren;Poppe, 1987,
tabel 2.4;Bedrijfsuitkomsten,tabel 2.2,diversejaren.

voordehand.De indrukbestaat echterdat indiendaarvoorgecorrigeerdwordt,deLEI-cijfers inhet algemeennogaandelage
kant zijn.Daaruit kunnenechtermoeilijkconclusies getrokken
worden, omdatverschillen inrassen -metdaarbij behorendeverschillen inkilogram- engeldopbrengsten -aanditverschil ten
grondslag kunnen liggen.
11.4.4 Intensieve veehouderij
Indepluimvee-envarkenssectorwordenookbuitendeLEIsteekproef omveel technische eneconomische kengetallengeproduceerd.Het LEIverwerkt jaarlijks -insamenwerking met hetCADdegegevensvan enkeleduizenden bedrijvendiemeedoen aande
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Technisch-Economische Administratie (TEA)vandeConsulentschappen.Toch ishetmoeilijk omdesteekproefuitkomsten naastandere
cijfers te leggen,omzotekomentoteenbeoordeling vanderepresentativiteit vande steekproef.Deoorzaakdaarvan ligtniet
indeuitsluiting vandekleinebedrijven indesteekproef;deze
komen inhetalgemeenooknauwelijksvoor indeTEA-cijfers.Het
grootste probleem ligt inde selectheid vandebedrijvendie
deelnemen aandeTEA.Terwijl deLEI-bedrijvenopsteekproefbasis
gekozenworden,gebeurtdeelname aandeTEAopeigen initiatief.
Alsgevolg daarvan ishetmogelijkdatdeTEA-administraties een
tegunstigevoorstelling vandestandvanzaken inde intensieve
veehouderijweergeven.
Desondanks ishetdemoeitewaard omtoteenvergelijking te
komen.Voordevarkenssector zijndemogelijkheden daartoeaanwezig.Voordeoverigesectoren inde intensieve veehouderij
(pluimveehouderij,kalvermesterij)wordteenvergelijking moeilijker,vanwegedekleine steekproefaantallen.Uit tabel 11.1
bleekaldatvoor sommigegroepenbinnende intensieveveehouderijgeldtdatdebedrijven indesteekproef gemiddeld kleiner
zijndan indepopulatie.Dat zalzeker invloed hebbenopde
technische eneconomische resultaten.Desteekproefuitkomstengevendaardoorwaarschijnlijk een ietsteongunstig beeldvande
situatie indezesectoren.
Voorbedrijvenmetvarkenskaneenglobalevergelijking van
cijfersuitdetweebronnengemaaktwordendoordeTEA-bedrijven
wegingsfactorentegevendieervoor zorgendateengoederepresentatievandenationale boerderijtenaanzienvan regioen
groottevanbedrijvenwordtverkregen.Naherberekening vande
TEA-kengetallenopeenmanierdievergelijking metLEI-kengetallenmogelijkmaakt,ennaherleidingvandecijfersopLEI-boekjaren,zijndevolgende conclusiestetrekken.Het zijnvoorlopigeconclusies opbasisvanlopend onderzoekdoorde sectiePrognoses,Rentabiliteit enFinanciering (PRF)binnendeafdeling
LandbouwvanhetLEI.
Gemiddeld overdeboekjaren 1983-1986komendetechnische en
economische resultaten opLEI-steekproefbedrijven ietsongunstigeruitdanopTEA-bedrijven.Devoederconversie bijmestvarkens
ligt ietshoger,degroeiperdierperdag ietslager.Eenenander leidt ertoedathetjaarsaldopergemiddeld aanwezigmestvarkenopLEI-bedrijven ruim 10gulden lagerligtdanopTEA-bedrijven.Deontwikkelingenvanjaaropjaar intechnische eneconomischekengetallen lopen inveelgevallenparallel.
Bijdebedrijvenmet fokzeugen zijnsoortgelijke conclusies
tetrekken.Hetaantal grootgebrachte biggenperworpverschilt
nauwelijks tussenLEI-enTEA-bedrijven.Hetaantalworpenper
zeugperjaar ligtopdesteekproefbedrijven iets lagerdanopde
TEA-bedrijven endientengevolge geldthetzelfdevoorhetaantal
grootgebrachte biggenperzeugperjaar.Detechnische resultaten
zorgen ersamenmet eenhogervoerverbruik perzeugvoordathet
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jaarsaldo perfokzeug opLEI-bedrijven indeperiode 1983-1986
gemiddeld ruim50gulden lagerlagdanopdeTEA-bedrijven.
Opvallend isverderdatdeverschillen zichmet namevoordoen bijvergelijkbare groepenkleinere bedrijven.Datgeldtzowelvoordebedrijvenmetmestvarkensalsvoordebedrijvenmet
fokvarkens.
Geziendeaardvandegegevensverzameling ligthet enigszins
voordehand datbedrijvenmet eenTEA-administratie totbetere
resultatenkomendanLEI-steekproefbedrijven.DezelfselectiviteitvanTEA-bedrijven ende leereffecten bij langeredeelname
aandezeadministratie, zullenerwaarschijnlijkvoor zorgendat
de "betere"bedrijven oververtegenwoordigd zijn indeTEA-cijfers.OfdeLEI-steekproef eentepositief ofeentenegatief
beeld geeftvandesituatie indevarkenshouderij,valt nietmet
zekerheid tezeggen,maardevergelijking met deTEA-cijfersdoet
vermoedendatderepresentativiteit vrijgoedis.

11.5 Vergelijking 32en 275wegingsfactoren
Inhoofdstuk 9isaangegeven dat bijeenstratificatieachterafde32basisstrata diegevormdworden bijdebedrijfskeuze
inelkgevalweeraanbodmoetenkomen.Omdat binnendebasisstratadezelfde trekkingspercentages zijngehanteerd voorsubstrata, ligthetnietmeteenvoordehand ombijeenstratificatieachteraf ooksubstrata tevormenbinnendebasisstrata.
Voordenationale boerderij isonderzocht inwelkemateeen
reductie tot32wegingsfactoren -éénwegingsfactor perbasisstratum-leidt tot andere steekproefuitkomsten.Tabel 11.10
geeft de resultaten.
Deverschillen zijn inhetalgemeenvrijklein.Debedrijfsoppervlakte enhet sbe-aantalworden ietsgroterbij toepassing
van slechts 32wegingsfactoren,terwijldegemiddelde leeftijd
vandeondernemer ietsdaalt.Deoppervlaktemarktbare gewassen
neemtmet bijna 5%toe.Voorvariabelen indekosten-enopbrengstensfeermaakthetweinig verschil ofuitgegaanwordtvan 275of
van32wegingsfactoren.
Uiteraard zegthetniet alles indiendegemiddeldewaarde
vaneenvariabele nietverandert bijeenvermindering vanhet
aantalwegingsfactoren.Eentegeringe representatie vanoudere
ondernemers bij32factorenkangedeeltelijk gecompenseerd worden
door eeneveneens tegering aantaljongere ondernemers,waardoor
degemiddelde leeftijdmaarweinig verandert.
De indrukbestaat datdoordeverdergaande stratificatie
naar 275strata,met namede spreiding vandebedrijfskenmerken
envande resultaten betergerepresenteerd wordt.
Bijtoepassing van32gewichten bijberekeningen voorBULgroepen,kunnenveelgrotereverschillenmet denormalebereke-
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nlngenvoorkomen.Datzalzichmet namevoordoen inBUL-groepen
diesamengesteld zijnuitdelenvanstratadieeenafwijkend
trekkings-ofuitwerkingspercentage hebbentenopzichte vanande-

Tabel 11.10

Steekproefuitkomsten
voor de gemiddelde
nationale
boerderij (BUL) bij 32 en bij 275 wegingsfactoren
(gemiddeld voor de boekjaren 1982-1986)

Variabele

Opp. cult,grond (ha)
Opp.blijvend grasland
Opp.kunstw.env.gew.
Opp.marktb.gewassen
Opp.boomgaard enuitl.
Bal.waarde (* fl.000,-)
-grond engebouwen
-vee
-werktuigen
Aantal
-melkkoeien
- ov.weidevee (oke)
- fokzeugen
-mestvarkens
- leghennen
- slachtkuikens
Sbetotaal (gem.)
Sbe intensieveveeh.
Sbetotaal (mei)
Leeftijd ondernemer
Volw.arbeidskrachten
Melkproduktie (kg.)
Factorkosten
-arbeid
- rente
-nettopacht
-werkdoorderden
- totaal
Non-factorkosten
Totalekosten
Totale opbrengsten
Netto overschot
Arbeidsopbrengst
Factoropbrengst
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Geschattewaarde bij
275wegingsfactoren

32wegingsfactoren

23,69
13,83
1,45
8,37
0,04

24,09
13,88
1,41
8,76
0,04

Verschil
in%

1,7
0,4
-2,8
4,7
0,0

523
146
79

528
145
79

1,0
- 0,7
0,0

34,0
12,7
14,1
57,1
516
490
209
37
204
48
1,5
186.839

34,0
12,6
14,3
56,2
535
461
210
37
205
47
1,5
186.576

0,0
-0,8
1,4
- 1,6
3,7
-5,9
0,5
0,0
0,5
-2,1
0,0
- 0,1

92.472
17.273
18.640
4.159
132.544
219.161
351.705
324.735
26.970
65.502
105.573

92.179
17.290
18.784
4.030
132.283
217.708
349.991
323.264
- 26.726
65.452
105.556

- 0,3
0,1
0,8
- 3,1
- 0,2
- 0,7
- 0,5
- 0,5
+ 0,9
- 0,1
- 0,0

restrata binnenhet basisstratumwaartoe zebehoren. Indeakkerbouwsector zorgenverschillende steekproefpercentages voor
verschillende regio'sbinnen eenbasisstratum -voortvloeiend uit
gerichte regionaleaanvullingskeuzes-voorvrijgroteverschillen indetweeberekeningswijzen.
Bedachtmoetwordendatdeverschillen tussendetweeberekeningswijzengerelateerd moetenwordenaande standaardfouten
vandesteekproefschattingen.Bij eenrelatieve standaardfout van
bijvoorbeeld 1%verdient eensystematische foutvan 2%inhetalgemeenmeeraandacht danbijeenrelatieve standaardfout van20%.
Verder ishet ookweerniet zoverrassend dat ermaarkleine
verschillen zijntussendeberekening opbasisvan32endieop
basisvan 275gewichten. Inprincipe hebbenallebedrijven binnen
eenbasisstratum immersgelijkekansenom indesteekproefterecht tekomen.Verschillen innon-respons tussenoppervlakte-

Tabel 11.11

Overzicht van steekproefuitkomsten
voor de gemiddelde nationale boerderij (FIP) bij 32 en bij 275 wegingsfactoren (gemiddeld voor de boekjaren
1982-1986)

Variabele

Geschattewaarde bij
275wegingsfactoren

Nettooverschot
-38.000
Loonbedrijfshoofd
64.899
Arbeidsopbrengst bedr.h. 26.899

Verschil
in %

32wegingsfactoren
-37.594
65.342
27.747

1,1
0,7
3,2

Ondemêmersinkomen
Tot.ber.loongez.led.
Gezinsinkomen uitbdr
Tot. ink.buitenbedr
Totaal gezinsinkomen

39.179
27.867
67.273
13.519
80.792

39.726
27.036
67.028
13.338
80.416

1,4
- 3,0
- 0,4
- 1,0
-0,5

Betaalde belastingen
Betaalde premies
Besteedbaar inkomen
Totalegezinsbest.

8.083
8.188
64.521
50.191

7.888
8.216
64.313
49.757

- 2,4
0,3
- 0,3
- 0,9

Afschrijvingen
Besparingen
Verra,subsisidies
Boekwinsten
Totaal eigenmiddelen
Totaalvreemdemidd.
Totaalmiddelen

23.736
14.331
1.056
774
44.131
28.775
72.907

23.783
14.556
1.058
653
44.690
29.766
74.455

0,2
1,6
0,2
-15,7
1.3
3,4
2,1
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Tabel 11.11

(vervolg)

Variabele

Geschattewaarde bij
275wegingsfactoren

Verschil
in%

32wegingsfactoren

Bruto inv.totaal
Aflossingen leningen
Mut.veldinv.+voorr.

47.560
19.705
2.419

48.162
20.186
2.569

1,3
2,4
6,2

Grond ineigendom
Gebouwen ineigendom
Pachtersinvesteringen
Dode inventaris
Veestapel
Veldinventaris/voorr.
Totaalproduktiemidd.
Totale liquiditeit
Tot.vorderingenlang
Totaal ov bezittingen
Balanstotaal

408.364
177.963
11.887
88.462
140.304
24.907
851.888
95.876
15.358
106.128
1.069.250

406.788
177.101
12.110
88.726
140.839
25.610
851.174
95.458
15.315
104.091
1.066.037

- 0,4
- 0,5
1,9
0,3
0,4
2,8
- 0,1
- 0,4
- 0,3
- 1,9
- 0,3

Langvr.verm. totaal
Totaalkortvr.verm.
Eigenvermogen

252.687
21.504
795.059

255.923
22.401
787.714

1,3
4,2
- 0,9

Ha. cultuurgrond
Sbe (gem.boekjaar)
Sbe (meitelling)
Leeftijd ondernemer
Melkproduktie (kg.)

22,88
206
204
48
180.102

23,05
206
205
47
180.522

0,7
0,3
0,1
- 1,3
0,2

klassen,leeftijdsklassen enregio'sdieervoor zoudenkunnen
zorgendatbijdewervingvanbedrijvenbepaalde soortenbedrijveneengroterekanskrijgenom indesteekproef terecht tekomen,wordenopgevangendoorhetprincipevanvervangende bedrijven.Verschillen innon-respons bijdeuitwerking vanboekhoudingenzouden roet inhetetenkunnengooien,maardeze verschillen
vertonenmaar eenlichte samenhangmetdedrie criteriadiede32
basisstrataverdelen in275substrata (paragraaf 10.4).
Erresterendantweefactorendiezoudenkunnenzorgenvoor
denoodzaak ombinneneenbasisstratumverdertestratificeren.
Inde eersteplaats iserdealgenoemdekeuzevanextra bedrijven inbepaalde regio's,tenbehoevevanbepaalde regionaleBULgroepen.Deze bedrijvenkrijgendusopzettelijk eengroterekans
om inde steekproef terecht tekomen.Indetweedeplaats istoepassing vanhetprincipevanvervangende bedrijvendie sterklij-

132

kenopde "eerstekeus"-bedrijven,niet altijd voor 100%succesvol. Insommige jaren lukthet bijvoorbeeld niet omvoor 1mei
voorbepaalde leeftijds-ofoppervlakte-klassen binnen eenbasisstratumdegewenste aantallen steekproefbedrijventot deelnamete
bewegen (zieparagraaf 10.3.10en 10.3.11). Stratificatieachterafbinnende basisstratamet behulpvandebetreffende criteria,
zorgt erdanvoordatditniet tot systematische afwijkingen in
deuitkomsten leidt.
Dit alles leidt totdeconclusie dathet zinvolkanzijnom
- indiendaarvoor binnen eenbasisstratumdemogelijkheid bestaat -bijdestratificatieachteraf gebruiktemakenvandede
criteria oppervlakte, leeftijd enregio.Daarbij zalde regioals
stratificatie-factormeerprioriteit dienen tekrijgen inbasisstratawaar regionale aanvullingenwordengekozen.Vandesubstratificatie zalechtermaareenbeperkte invloed uitgaan opde
représentâtiviteit.
Intabel 11.11wordt deexercitiedie isuitgevoerd voorde
BUL-bedrijvenherhaald voordeFIP-bedrijven. Ookhierblijkende
gemiddelden bij32enbij 275wegingsfactorenweinig uiteente
lopen.

11.6 Conclusies
Vergelijking vandemeitellingsgegevensopbasisvande
steekproefbedrijvenmet dieopbasisvanallebedrijven indepopulatie, leert datde steekproef opdebelangrijkste puntennauwelijks afwijkt vandepopulatie.Waarwel afwijkingen zijnte
constateren, gaat het invrijwel allegevallen omrelatiefweinig
voorkomende diersoorten engewassen alsmestkalveren,schapen,
geiten,paarden,moederdieren,slachtkuikens,kalkoenen, tuinakkergewassen, landbouwzaden enpeulvruchten. Indemeeste gevallen
isdeonder-ofoververtegenwoordiging teverklarenuitverschillen inresponsbijdebedrijfskeuzeofbijdeuitwerking van
boekhoudingen. Bijdeopzetvande steekproef enbijdeberekeningvan steekproefuitkomstendoormiddelvanpoststratificatie
wordtwelgeprobeerd omzoveelmogelijkdegevolgenvanselectievenon-respons teondervangen,maarhet isonmogelijkomdaarbij
opalle factoren teletten.
Vergelijking van steekproefuitkomsten met gegevensuitexterne bronnen leidt totdeconclusie dat eropenkele puntenwel
lichteverschillen zijn-bijvoorbeeld dat eropLEI-bedrijven
eengroteredeelname aandemelkcontrole is-maardatdaaruit
moeilijkvalt afte leiden inhoeverre erverschillen inbedrijfsuitkomsten zijntussendesteekproef endepopulatie.
Dekilogram-opbrengsten perhectaregewasendemelkproduktieperkoe liggen indeLEI-steekproef inhet algemeen slechts
enkeleprocentenhogerdan inandere bronnen.Helaas ismoeilijk
teachterhalen oferopLEI-bedrijven ookhogerekostenworden
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gemaakt.Eenvertaling vanverschillen intermenvanbedrijfsuitkomsten isdaardoormoeilijk temaken.Uitdevergelijking van
meitellingsvariabelen dietemakenhebbenmetdebedrijfsvoering
kanwelwordenafgeleid hoehetzitmetdeverkaveling opsteekproefbedrijven,ofmetdeberegening,ofmetdeaanwezigheid van
beregeningsmogelijkheden,maardie informatie istefragmentarisch.Eenonderzoekvanverschillen inmechanisatie opbasisvan
dedoorhetCBS in1979en1985uitgevoerdemechanisatie-tellingen (Landbouwcijfers, 1987)kanhierwellicht inde toekomstmeer
lichtopwerpen.
Dealgemene conclusievandithoofdstukkanzijndater
sterkeaanwijzingen zijndatdebedrijfsuitkomstenopbasisvan
hetboekhoudnet eengrotematevanrepresentativiteit bezitten.
Representativiteit isechtermaaréénkantvandemedaille.De
anderekantwordtgevormd doordebetrouwbaarheid vandesteekproefuitkomsten.Devolgende hoofdstukken gaandaaropin.
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12. Betrouwbaarheid op nationaal niveau

12.1 Inleiding
Inhoofdstuk 4isaangegeven dat eenzogrootmogelijkebetrouwbaarheid vansteekproefuitkomsten voordenationaleboerderij, deeerstedoelstelling vanhet boekhoudnet is.Indithoofdstukwordt ingegaanopdiebetrouwbaarheidvannationalecijfers.
Ookwordt aangegeven inwelkematedestratificatiedebetrouwbaarheid vandeze cijfers beïnvloedt.Onderzocht isofdeoptimalestratificatieenallocatie bijdeopzetvande steekproef inderdaad leidt totdemaximaal haalbare reductie instandaardfouten.

12.2 Denationale boerderij
De steekproefpopulatie wordt gevormd dooralle landbouwbedrijvendiegroter zijndaneenbepaaldeminimumomvang enkleiner
zijndan 2.000 sbe.Dezebedrijven samenwordendenationale
boerderij genoemd.Opdeze "boerderij"zijnruimtweemiljoen
melkkoeien aanwezig,wordt ruimeenhalfmiljoen hectare cultuurgrond bebouwdmetmarktbare gewassen enzijn ruim 100.000volwaardige arbeidskrachten aanhetwerk (Bedrijfsuitkomsten,
1988:20).
Naast denationale boerderij iserdegemiddelde nationale
boerderij.Deze -alleen boekhoudkundigbestaande -boerderij
wordt verkregen doordegegevensvanallepopulatiebedrijven te
middelen.Opdeze "boerderij"zijnbijvoorbeeld 33melkkoeien, 17
fokzeugenen68mestvarkens aanwezig.Vandebijna 25hectare
cultuurgond wordt ruimeenderdedeel bebouwdmetmarktbaregewassen.Er is1,5volwaardige arbeidskracht aanwezig.Debedrijfsuitkomstenvandegemiddelde nationale boerderijwordenberekend doordeaggregatenvandenationale boerderij tedelen
doorhet totaal aantal individuele bedrijven indepopulatie (Bedrijfsuitkomsten, 1988:23-25).
Naast deopbovengenoemde wijzegedefinieerdenationale
boerderij,wordt inLEI-publikatiesgewerktmet eenaggregaat van
bedrijven dat eendeelverzamelingvormtvandenationale boerderij,enwaarvoor eveneensdenaamnationale boerderijwordtgebruikt (Aukema enOvergauw, 1988;Poppe, 1988).Deze"boerderij"
-waarvan eengroot deelvandeNV's,BV'senmaatschappen is
uitgezonderd -komt inparagraaf 12.6aandeordebijdebespreking vandebetrouwbaarheid vansteekproefuitkomsten indefinanciëlesfeer.
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12.3 Betrouwbaarheid
Indithoofdstuk komtde statistische betrouwbaarheid vande
steekproefuitkomsten aandeorde.Daarbijgaathetomeenkwantificering vandeonzekerheid dienueenmaalverbonden isaaneen
steekproef.Metbehulpvaneendergelijke kwantificeringkunnen
uitspraken gedaanwordenoverdekansdattoevallige afwijkingen
tussen steekproef enpopulatie nietgroterzijndaneenbepaalde
waarde (paragraaf 6.2).Aaneventuele systematische afwijkingen
(vertekeningen)tussen steekproef enpopulatiewordthiervoorbijgegaan. Inhoofdstuk 11isdaaraanaandacht besteed.Datwil
niet zeggendatsystematische entoevallige afwijkingen nietin
samenhang moetenwordenbekeken.
Bij schattingenmetvertekeningen isdenauwkeurigheid van
eenschatting -gemetendoordegemiddelde kwadratische afwijking -eenbeteremaatstaf dandeprecisie,diegemetenwordt
doordestandaardfout.Degemiddeldekwadratische foutvaneen
schatting isgelijk aande somvandevariantie enhetkwadraat
vandevertekening vandeschatting.Bijdeconstructievanbetrouwbaarheidsintervallen zoudevariantie dusvervangenmoeten
wordendoordegemiddeldekwadratische fout.Deze isechterin
hetalgemeenonbekend.Uithoofdstuk 11kunnenwel aanwijzingen
verkregenwordenoverdegroottevandevertekeningen vansommige
variabelen,zodatbetrouwbaarheidsintervallen eventueel aangepast
kunnenworden aandevertekeningen.Vooreenverdere behandeling
vanditonderwerp,zieBethlehem enKersten (1986). Daarinwordt
aangetoond datdeverhouding tussendevertekening endestandaardfout bepaalt inhoeverre betrouwbaarheidsintervallen opbasisvan standaardfoutenbruikbaar zijn ingevalvanvertekening.

12.4 De doelvariabelen
Ineensteekproef zullenaltijd toevallige afwijkingen ten
opzichte vandepopulatie kunnenvoorkomen.Hetdoelvande
steekproefopzet isomdekansopgrote toevallige fouten inde
geschattewaardenvanvariabelentereduceren.Alsdoelvariabelen
voordeLEI-steekproef zijndenormatieve toegevoegdewaardeper
bedrijf endearbeidsopbrengst vandeondernemergekozen (paragraaf 4.3).Intabel 12.1 isweergegevenhoegroot de standaardfoutvandeze groothedenwasvoordeboekjaren 1979-1986.De
standaardfoutenhebbenbetrekking opdegemiddelde nationale
boerderij. Zezijnberekendmet behulpvanvergelijking (6.4.5).
Destandaardfoutenvandetotalenationale boerderij zijneen
factorN (ongeveer 70.000)groter (zievergelijking (6.4.6)).
Uitdeze tabelkangeconcludeerd wordendatde sbe-schatting
eenstandaardfoutvanongeveer 1,5 sbeheeft.Tenopzichtevan
eenniet-gestraficeerde steekproef isdestandaardfout50à60%
gereduceerd. Destratificatienaar "sbe inmeitelling"draagt
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Tabel 12.1
Boekjaar

Grootte van de standaardfouten van de
voor de gemiddelde nationale boerderij
Sbe (gemiddeld
het boekjaar)
gem.

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

192
196
203
209
211
216
218
218

In
*)

standaardfout

2,0
1,6
1.5
1,5
1,5
1,7
1,6
1,5

(3,8)
(3,3)
(3,4)
(3,6)
(3,7)
(3,9)
(3,9)
(4,0)

doelvariabelen
naar boekjaar

Arbeldsopbrengst vande
ondernemer (s)**)
gem.

32.940
30.774
23.903
24.566
22.313

standaardfout

1.656
1.638
1.618
1.554
1.573

(1.667)
(2.117)
(1.767)
(1.759)
(1.619)

N.B.: Tussenhaakjes staat destandaardfout diegerealiseerd zou
zijnbijeenenkelvoudige aselecte steekproef eneenzelfde
aantalwaarnemingen.
*) Destandaardbedrijfseenheid (sbe)is-opeen schaalfactor
na-gelijkaandenormatieve toegevoegdewaarde.Deschatting heeft betrekking opdeBUL-bedrijven.
**) Dit begripwordt gebruikt indeFIP.De schatting heeftbetrekking opdeFIP-bedrijven. IndeBULwordtgewerkt metde
"arbeidsopbrengst perondernemer" (BUL-gebieden)enmetde
"arbeidsopbrengst perbedrijf (nationale boerderij).

daarhetgrootste deelaanbij 1).Dereductie inde standaardfoutvandegeschatte gemiddelde arbeidsopbrengst vandeondernemer(s)ligt bijdegekozen stratificatieopongeveer 10X.Daarvoor isopnieuwdestratificatie-variabele "sbe inmeitelling"
verantwoordelijk, aldraagt ookdestratificatienaarbedrijfstype ietsbijaandereductie.
Destandaardfout vandearbeidsopbrengst perbedrijf isin
het algemeenkleinerdandievandearbeidsopbrengst vandeondernemers). De reductiedoordestratificatie isdaarbijongeveer 30%(zie tabel 12.2).

1)

Destandaardfout vandeschattingvandegemiddeldewaarde
vanhet aantal sbe inde meitelling
wordtuiteraard meteen
noggroterpercentageverminderd, namelijkmet 65à 70Ï.Dezestandaardfout bedraagt 1,2sbe.
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12.5 Bedrijfseconomischegrootheden
12.5.1 Standaardfouten
Veel schattingen indebedrijfsgrootte-,kosten-enopbrengsten-sfeer latenovereenkomstige reductiesinstandaardfouten

Tabel 12.2

Steekproefschattingen
voor het gemiddelde en de standaardfout voor een aantal variabelen voor de gemiddelde nationale (BUL-)boerderij (gemiddelde van de
boekjaren 1979-1986)

Variabele

Gemiddelde

Standaa rdfout
vanhet
gemidde 1de

Reductie
door
stratificatie

absoluut

in%

in %

Totalekosten
Totale opbrengsten
Faktorkosten
Faktoropbrengsten
Nettobedr.resultaat
Arbeidsopbrengst
Arbeidkosten
Rente
Nettopacht
Werkdoorderden
Nonfaktorkostentot.

343.889
308.538
130.578
95.226
- 35.351
55.988
91.340
16.419
18.623
4.149
213.311

4.029
4.139
968
1.295
1.301
1.183
830
156
254
92
3.572

1,2
1,3
0,7
1,4
3,7
2,1
0,9
1,0
1,4
2,2
1,7

41
43
39
42
14
31
19
50
40
37
39

Sbetotaal (boekjaar)
Sbetotaal(mei)

208
205

2
1

0,8
0,6

56
67

23,44
13,82
8,10
1,48
0,04

0,20
0,17
0,15
0,08
0,01

0,8
1,2
1,8
5,7
29,5

65
58
74
18
3

1,5
48

0,01
0,3

0,9
0,6

17
17

32,4
12,7
152
621
481
378

0,4
0,3
8
54
65
103

1,1
2,4
5,3
8,6
13,6
27,2

64
30
41
11
44
3

Opp.cultuurgrond(ha)
- blijvend grasland
-marktbare gewassen
-kunstweideenvg.
- boomgaardenuitl.
Volwaardige arbeidskr.
Leeftijd ondernemer
Aantalmelkkoeien
Overigweidevee (oke)
Aantal fokzeugen
Aantalmestvarkens
Aantal leghennen
Aantal slachtkuikens
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zienalsdievoorhetaantal sbeendearbeldsopbrengst.Vooreen
aantalvariabelen isintabel 12.2weergegevenwat -gemiddeld
gedurende deboekjaren 1979-1986 -de schattingvanhetgemiddeldeendedaarbij behorende standaardfout was.Inde laatstekolom
staat de reductie indestandaardfout tenopzichtevandestandaardfout diehoort bijeenenkelvoudige steekproef.Eenoverzichtvanstandaardfouten vanquotiëntenwordt gegeven inparagraaf12.7.
Uit detabelwordt duidelijkdatdestandaardfouten vande
kosten-,opbrengsten-en inkomens-groothedenslechtsenkeleprocentenvandeschattingenbedragen.Dat ishet resultaatvaneen
vrij groot aantalsteekproefbedrijven-ruim 1.000 perjaar-en
vandetoepassing van stratificatiebijde steekproef. Inde
laastekolom isaangegevenhoeveelde standaardfouten zijnverminderd tenopzichtevantoepassingvaneenenkelvoudige steekproef -bijgelijke aantallen bedrijven.Degrootste reducties
wordenuiteraard bereiktvoorgroothedendienauwsamenhangenmet
destratificatie-variabelen.Destandaardfout vanhet aantal
melkkoeien bijvoorbeeld, zouongeveerdriemaal zogroot zijnbij
eenenkelvoudige steekproef.Voorveelgrootheden indeopbrengsten-enkostensfeerwordtdestandaardfout bijnagehalveerd.De
reductie isvrijkleinbijhetnettobedrijfsresultaat (netto
overschot).Desamenhangvandezevariabelemetdestratificatievariabelen iskennelijkmindergroot.
Voor sommige grootheden levertde steekproef ondanksde
stratificatiewatminder betrouwbareuitkomsten.Deschattingvan
hetaantal slachtkuikensperbedrijfkomt opgemiddeld 378met
eenstandaardfout van 103.Datwil zeggendatdekansdathetgemiddelde aantal slachtkuikens perbedrijf indepopulatie kleiner
isdan 275ofgroter isdan480ruim30%is.Deoorzaakvandeze
hoge standaardfout isdegrote spreiding inhetaantalslachtkuikensperbedrijf.Veel bedrijven hebbengeen slachtkuikens enandere hebbengroteaantallen.Bovendien zijndeze bedrijvenover
eengroot aantal strataverspreid,waardoordestratificatiede
standaardfout nietgunstig beïnvloedt.
12.5.2 De invloedvandestratificatie
Inhoofdstuk5kwamnaarvorendatdepopulatiegestratificeerdwordt aandehandvanvijfvariabelen.Eerstwordt gestratificeerd naarbedrijfstypeensbe-klasse.Daarnawordt binnende
zoontstane basisstrata gestratificeerdnaarachtereenvolgensbedrijfsoppervlakte, leeftijdvandeondernemer enregio.Eénvan
de redenenomtestratificeren ishet reducerenvan standaardfoutenvan schattingen. Indeze subparagraaf wordt ingegaanopde
vraagwat elkvandeafzonderlijkestratificatie-variabelen bijdraagt aandereductie.
Tabel 12.3geeft aanmetwelkepercentages de standaardfoutenvaneenaantal schattingen in1986zouden zijnafgenomen indieneenbepaaldevormvan stratificatiezouzijn toegepast.
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Achtereenvolgens gaathetdaarbijomeenstratificatienaarbedrijfstype (8strata),naarbedrijfstypeensbe-klasse (32strata)endewerkelijk toegepaste stratificatie (275 strata).
De stratificatienaarbedrijfstype levertvooreenbeperkt
aantalvariabelen eenreductievandestandaardfoutop.Deopper-

Tabel 12.3

Percentage waarmee de standaardfout van een schatting
op basis van een enkelvoudige steekproef
gereduceerd
wordt door stratificatie,
naar de mate van
stratificatie (boekjaar 1986)

Variabele

Stratificatie naar:
bedrijfstype

Totalekosten
Totale opbrengsten
Factorkosten
Factoropbrengsten
Netto bedr. resultaat
Arbeidsopbrengst
Arbeidkosten
Rente
Nettopacht
Werkdoorderden
Non-factorkostentot.

bedr ijfstype /
sbeklasse

bed rij fstype
sbe -klasse/
opp erv lakte/
leeftijd/
reg io

5
4
1
1
3
1
3
-1
-1
26
8

47
48
47
46
14
33
29
50
40
43
43

49
50
45
46
11
33
23
52
39
41
45

2
1

60
68

62
68

Opp. cultuurgrond (ha)
- blijvend grasland
-marktbare gewassen
-kunstweide envg.
- boomgaard enuitl.

23
26
48
-1
-4

57
49
70
21
-17

67
62
75
27
-60

Volwaardige arbeidskr.
Leeftijd ondernemer
Aantalmelkkoeien
Overigweidevee (oke)
Aantal fokzeugen
Aantal mestvarkens
Aantal leghennen
Aantal slachtkuikens

1
-1
23
7
25
6
27
3

25
-9
64
28
48
13
49
10

21
22
64
23
43
12
50
1

Sbetotaal (boekjaar)
Sbetotaal (mei)
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vlakte cultuurgrond, het aantalmelkkoeien,hetaantal fokzeugen
enhetaantal leghennenperbedrijf zijndaarvoorbeeldenvan.
De32basisstrata gevenvoordemeestevariabelenvrij forse
verminderingen vandestandaardfout.Alleenvariabelenwaarbij
hetverband met het bedrijfstype endebedrijfsgroottenauwelijks
aanwezig is,profiterennietvandeze stratificatie.Hetgaat
daarbij ombijvoorbeeld de leeftijdvandeondernemer,deoppervlakte boomgaard enuitloop,hetaantalmestvarkens enhet aantal
slachtkuikens.
Opvallend isdatdestratificatiedieverdergaat dandie
naar32basisstrata voorveelvariabelennauwelijkswinstgeeft
tenaanzienvandestandaardfout.Voor sommige variabelen schiet
destratificatieteverdoorwaardoor eengrotere standaardfout
wordt gerealiseerd danbij32basisstrata.Variabelenwaarvoorde
verdergaande stratificatieweltotbetere resultaten leidt,hebbeneenvrij sterke samenhangmet destratificatie-variabelendie
daarbij gebruiktworden.Hetgaat omdeoppervlakte cultuurgrond
endeuitsplitsing daarvanoverdeverschillende aanwendingsvormenende leeftijdvandeondernemer.
Hetgeheel overziende kangeconcludeerd wordendatvanuit
hetoogpunt vandebetrouwbaarheidvan schattingenvoordenationaleboerderij,destratificatienaaroppervlakte, leeftijden
regioweinig toevoegt aandebasis-stratificatie.

12.6 Financiële grootheden
12.6.1 Standaardfouten
Vooreenaantalfinancierings-variabelenisintabel 12.4
weergegevenwat -gemiddeld gedurende deboekjaren 1982-1986 -de
schatting vanhetgemiddelde endedaarbij behorende standaardfoutwas.Inde laatstekolom staatde reductie inde standaardfouttenopzichtevandestandaardfout diehoortbijeenongestratificeerde steekproef. Inbijlage 4wordt dezetabelmeteen
groot aantalvariabelenuitgebreid.Eenoverzicht van standaardfoutenvanquotiënten istevinden inparagraaf12.7.
De relatieve standaardfouten zijn inhet algemeen ietshoger
danbijdebedrijfsuitkomsten.De reductiesdoordestratificatie
zijnookmindergroot.Toch isdestandaardfout inveel gevallen
slechtsenkeleprocentenvanhetgeschatte gemiddelde,vooral
voordebelangrijkste variabelen.Bij belastingen,besparingenen
investeringen isderelatieve standaardfout ietsgroter.Verder
ligthetvoordehand dat eenvariabele als "erfenissen"eengrotespreiding heeftdieminofmeer losstaatvandestratificatie.
Dat leidt tot eenhoge relatieve standaardfout.
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Tabel 12.4

Variabele

Steekproefschattingen
voor het gemiddelde en de standaardfout voor een aantal variabelen voor de gemiddelde nationale (FIP-)boerderij
(gemiddelde van de
boekjaren 1982-1986)
Gemiddelde

Standaa rdfout
gemidde 1de

Reductie
door
cf y-fttÎ

- 38.000
Nettobedr.resultaat
64.899
Loonbedrijfshoofd
Arbeidsopbrengst bedr.h . 26.899
Ondernemersinkomen
39.179
Tot.ber.loongez.leden
27.867
Gezinsinkomenuitbedr
67.273
Tot. ink.buitenbedr.
13.519
Totaal gezinsinkomen
80.792
Betaalde belastingen
8.083
Betaalde premies
8.188
Besteedbaar inkomen
64.521
Totalegezinsbest.
50.191
Afschrijvingen
23.736
Besparingen
14.331
Erfenissen
4.314
Boekwinsten
774
Totaal eigenmiddelen
44.131
Totaalvreemdemidd.
28.775
Totaalmiddelen
72.907
Bruto inv.totaal
47.560
Grond ineigendom
408.364
Gebouwen ineigendom
177.964
Veestapel
140.304
Totaal produktiemidd.
851.888
Totale liquiditeit
95.876
Balanstotaal
1.069.250
Totaalvreemdverm.
274.191
Eigenvermogen
795.059
Ha. cultuurgrond
22,88
Sbe (gem. boekjaar)
206
Sbe (meitelling)
204
Leeftijd bedrijfshoofd
48
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absoluut

in %

1.558
686
1.608
1.312
952
1.492
448
1.574
534
300
1.411
733
340
1.397
794
268
1.690
3.434
3.898
3.511
10.336
4.024
1.866
12.571
3.428
14.328
7.194
13.652
0,19
1.5
1.1
0,3

4,1
1.1
6,0
3,0
3,4
2,2
3,3
2,0
6,6
3,7
2,2
1.5
1,4
9,8
18,4
34,6
3,8
11,1
5,4
7,4
2,5
2,3
1,3
1.5
3,6
1,3
2,6
1,7
0,8
0,7
0,6
0,6

ficatie
in%
10
0
10
13
5
22
- 8
20
16
- 4
17
6
38
10
- 4
- 17
13
2
7
1
19
23
50
32
5
32
24
20
64
58
67
20

Tabel 12.5

Percentage waarmee de standaardfout van een schatting
op basis van een enkelvoudige steekproef
gereduceerd
wordt door stratificatie,
naar de mate van
stratificatie (nationale FIP-boerderij,
boekjaar 1986)
Stratificatie naar:

Variabele
bedrijfstype

Netto bedr.resultaat
Loonbedrijfshoofd
Arbeidsopbrengst bedr.h.
Ondernemersinkomen
Tot.ber.loongez.leden
Gezinsinkomenuitbedr
Tot. ink.buitenbedr.
Totaal gezinsinkomen
Betaalde belastingen
Betaalde premies
Besteedbaar inkomen
Totale gezinsbest.
Afschrijvingen
Besparingen
Erfenissen
Boekwinsten
Totaal eigenmiddelen
Totaalvreemdemidd.
Totaalmiddelen
Bruto inv.totaal
Grond ineigendom
Gebouwen ineigendom
Veestapel
Totaalproduktiemidd.
Totale liquiditeit
Balanstotaal
Totaalvreemdverm.
Eigenvermogen
Ha. cultuurgrond
Sbe (gem.boekjaar)
Sbe (meitelling)
Leeftijd bedrijfshoofd

3
4
1
0
0
1
2
1
0
0
2
-1

1
2
5
-4

2
2
2
0
7
5
13
2
5
1
1
3
24
1
1
0

bedrijfstype/sbeklasse

bed rijf stype/
sbe -kl. /opp.
lee ftijd/regio

11
-3

9
11
10
24
-5

23
23
8
18
12
40
12
-5
-5

17
10
14
9
22
25
54
34
3
33
28
20
55
61
70
-5

-3

2
3
2
4
16
-2

15
21
-3

10
11
38
1
0
-43
7
5
5
2
21
22
50
32
-7

31
28
17
63
62
69
24

12.6.2 Deinvloedvandestratificatie
Tabel 12.5geeftaanmetwelkepercentagesdestandaardfoutenvaneenaantal schattingen in1986zouden zijnafgenomenin-
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dieneenbepaaldevormvanstratificatiezouzijntoegepast.
Evenals intabel 12.3gaathetdaarbijachtereenvolgensomeen
stratificatienaarbedrijfstype(8strata),naarbedrijfstypeen
sbe-klasse (32strata)endewerkelijk toegepastestratificatie
(275 strata).
Deconclusiesdiegetrokkenwerdentenaanzienvandebedrijfseconomischevariabelen,zijningrote lijnenookvantoepassing opdefinanciëlevariabelen.Demeest gedetailleerde
stratificatie levert indemeestegevallengroterestandaardfoutendandebasis-stratificatie.Hiergeldtnogsterkerdatdoor
deverdergaande stratificatiegeenreductie instandaardfouten
optreedt.Opvallend isdatookvoorvariabelenwaareensamenhang
metdeleeftijdvandeondernemervoordehand ligt,de275stratanietbeterscorendande32strata.Datkaneenaanwijzing
zijndatdeindeling inleeftijdsklassen (jongerdan35jaar,35
tot60jaar,ouderdan60jaar)niethelemaal optimaal is,ofdat
de leeftijds-variabeleteweinigaanbodkomtindestratificatie.Naderonderzoekopditpuntzalditmoetenuitwijzen.
De reducties indestandaardfouten liggenindeordevan
groottevan10%tot 20%.

12.7 Quotiënten
Quotiëntendieeenverhoudingsgetal weergevenvooreentotalepopulatie (bijvoorbeeldkgmelkperkoe)kunnenoptweemanierenberekend worden.Deenemanier isomperbedrijfdewaarde
vanhetquotiëntteberekenenwaarnahetquotiëntvoordegehele
populatie berekendwordtalshetgemiddeldevandeindividuele
quotiënten ("meanperunit estimate").Deandereberekeningswijze
komteropneerdatvoorallebedrijvendewaardevandegrootheid indetellerwordtopgeteldengedeeldwordtdoordesomvan
dewaarden indenoemer ("ratioestimate"). Deze laatsteberekeningvanquotiëntenwordtooktoegepastvoorveelkengetallenuit
hetboekhoudnet (Bedrijfsuitkomsten, 1988:36-37).
Te bewijzenvalt (Cochran,1977:155)datdesteekproefvariantievandeschattingvaneentotaal-quotiëntft(=£y/2^x"
y/x)opbasisvaneenenkelvoudige aselecte steekproef bijbenadering gelijk isaan:
1-(n/N)
Var (ft) &

*
n*(Xa)

N
Yl (yi-R*^) 2 /(N-l)
i=l

(12.5.1)

Deze quotiëntschatter isgeenzuivere schatter,maarbij
grote steekproeven isdeonzuiverheid teverwaarlozen;dezeis
vandeorde (l/n).
Voorgestratificeerdesteekproevenmetaselecte trekking
binnendestrata,isdevariantievandequotiëntschatterftst=
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(yst/xst)teberekenen als (analoog aan 12.5.1):
1- (n/N)
var (ftat)
n*x' st

n Wi*(yi-ftst*Xi)2
* ^
i-1
(Wi/n)*(n-1)

(12.5.2)

waarbij
ft -desteekproefschattingvanR
x s t »desteekproefschattingvanX
Indeze berekening wordtweliswaar rekening gehoudenmetde
wegingsfactorenW^,maarniet explicietmet de indeling instrata. Vergelijking 12.5.3 houdt daarwel rekeningmee.Debetreffende quotiëntschatterwordt de "combined ratioestimator"(ftc)
genoemd (Cochran, 1977:166).
ft - " S t
Kc X

St

Devariantievanftckangeschatwordenals:
H N h *(N h -n h )
h-1n h *x

nh

*Sr[(yhi-yh>-ftc*(xhi-Xh)]2

var(ftc)-2 1
1

(12

- 5 ' 3)

st *(n h -l)i-1

Alsbenadering voordestandaardfout vaneen totaal-quotiënt
wordt indepraktijkweldestandaardfout gebruiktvandegrootheid dieberekendwordt door per bedrijf het quotiënt tebepalen
waarnahetgemiddeldevanaldezequotiënten ("meanperunit")de
uitkomst bepaalt (vergelijking 6.4.7).Dezeberekening kanook
wordenuitgevoerd doorrekening tehoudenmet destratificatie
(vergelijking 6.4.5).
Indevolgende tabelwordendeze laatsteberekeningswijzen
-dieopzichergaantrekkelijk zijnomdat inprincipe dezelfde
berekening alsbijabsolutegroothedenwordtuitgevoerd -vergelekenmet eenberekening volgensvergelijking 12.5.2envergelijking 12.5.3.Gekozen isvooreenaantalquotiëntenwaaroverjaarlijks indeBULendeFIPwordt gerapporteerd.
Toepassing vandejuiste formulevoordeberekening vande
standaardfout (laatste kolom), blijkt indemeestegevallente
leidentot standaardfouten dieveelkleiner zijnde standaardfoutendieberekendwordenmet deformulesdiebedoeld zijnvoorabsolutegrootheden (kolommen 3en4).
Ookhet aldanniet rekening houdenmet het feitdathet
gaat omeengestratificeerdesteekproef,blijkt deuitkomsten
sterktebeïnvloeden.Bijvergelijking vande laatste tweekolom-
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men blijkt dat door de stratificatie de standaardfout vaneen
quotiënt ineen aantal gevallen metmeer dan 50% verminderd wordt
ten opzichte van een enkelvoudige steekproef.
Een conclusie uit tabel 12.6kan zijn dat bij schattingen
voor quotiënten een algemene toepassing van formules van standaardfouten voor absolute grootheden weinig zinheeft. Het hangt
van de variatie inde teller ende noemer af of deze toepassing
een goede benadering geeft voor de standaardfout.

Tabel 12.6 Overzicht van standaardfouten van geschatte
quotiënten naar berekeningsmethode van de standaardfout
(boekjaar 1986)
Variabele

Quotiënt
schatting
(ftc)

Berekeningsbasis
gemiddelde van
bedrijfsquotiënten

totaalquotiënt

rekening houdend met stratumstructuur?
(+formule)
nee
6.4.7

*)
BUL:
- %marktbare gewassen
22
- % rundvee +voedergew. 57
- % int.veehouderij(i.v.) 20

_
-

sbe /ha
sbe (excl.i.v.)/ ha
sbe mg. /ha mg.
sbe rv. /ha vg.

—
-

opbr.// 100,-kosten
arb.opbr./f 100,-k.
arbeidsopbr. /vak

_
-

stikstof /ha
fosfaat /ha
kali /ha

-

waarde werktuigen/ha
arbeidskosten /ha
werktuigkosten /ha
werk door derden/ha
bewerkingskosten/ha
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1,13
1,36
1,03

ja
nee
ja
6.4.5
12.5.2
12.5.3

0,29
0,41
0,37

1,43
1,61
1,22

0,30
0,43
0,35

8,8
7,0
5,4
7,8

146
0,9
1.5
1.3

277
1,0
1,6
0,9

1,6
0,8
1,0
0,8

0,6
0,5
0,5
0,6

88
57
38 295

0,47
1,49

0,43
1,40

0,36
1,17

936

900

0,52
1,67
1.032

271
49
57

4,3
1.2
1,8

3,4
1,1
1,5

4,7
1,6
2,8

2,9
1,2
1,6

9 434
4 123
1 601
440
6 035

7.261
7.930

10.019
15.093
1.352

189
96
28
11
113

113
43
18
8
52

920
416
8.742

698
16.413

781

Tabel 12.6 (le

vervolg)

Variabele

Quotiënt
schatting
(ftc)

Berekeningsbasis
gemiddelde van
bedrijfsquotiënten
6.4.7

- pacht /ha
1.605
- kosten grond en
1.703
gebouwen /ha
- overige niet-toege671
rekende kosten /ha
- totaal niet-toege8.409
rekende kosten /ha
_ opbrengsten /ha
- toeger.kosten/ha
- saldo/ha

2.246
2.500

6.4.5 12.5.2

4.201
4.695

1.296
12.501

totaalquotiënt
12.5.3

34
36

22
23

2.475

14

8

23.539

153

67

13.448
6.813
6.635

55.156
44.641
11.042

106.664
86.425
20.927

378
276
118

166
129
62

_ netto bedr.res./ha
-1.774
- bewerkingseenh./vak 32.580

1.920
535

3.060
471

89
473

57
319

5.500
1.973
3.527
10.940
4.585
6.355

522
618
127
220
136
113

599
715
131
172
130
73

45
31
31
162
93
84

38
27
26
125
74
65

- opbrengsten intens,
veeh./sbei.v.
- kosten (idem)
- saldo (idem)

2.363

49

51

67

67

1.753
610

41
13

45
13

60
19

61
20

- opbr.mg./hamg.
- kosten (idem)
- saldo (idem)

6.214
1.870
4.344

113
32
89

97
27
80

126
50
98

68
28
59

arbeidskosten /sbe
469
rente/sbe
78
nettopacht/sbe
108
werkdoorderden/sbe
23
factorkosten /sbe
678
non-factorkosten/sbe 1.052
totalekosten /sbe
1.730
opbrengsten /sbe 1.528
nettobedr.res./sbe
- 202
arbeidsopbrengst/sbe
267
factoropbrengst/sbe
476

7,0
0,6
1,4
0,6
7,0
18,2
19,8
20,1
8,8
5,7
5,9

6,2
0,7
1,7
0,5
6,5
19,5
21,4
23,0
8,5
6,7
7,1

6,6
0,6
1,3
0,7
6,9
19,0
20,3
19,8
9,3
6,0
5,9

4,2
0,5
1,3
0,4
4,4
13,0
14,3
14,6
6,3
5,1
5,2

_
-

_
-

opbr. /koe
kosten /koe
saldo /koe
opbr. /hav.opp
kosten/hav.opp
saldo /hav.opp
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Tabel 12.6 (2e

vervolg)

Variabele

Quotiënt
schatting
(ftc)

Berekeningsbasis
gemiddelde van
bedrijfsquotiënten
6.4.7

FIP:
(Percentages)
- besparingen/
23,0
gezinsbestedingen
- eigen vermogen/
73,3
totaal vermogen
- opbrengst vermogen/ - 0 , 3
gemiddeld vermogen
- opbrengst eig.verm./ - 3,0
gem. eigen vermogen
*)

6.4.5

totaalquotiënt

12.5.2

12.5.3

58,0

55,0

0,7

0,7

0,7

0,6

0,3

0,3

0,2

0,1

1,5

1,9

1,8

0,2

1,8

0,2

Voor een omschrijving van de gebruikte kengetallen, zie Bedrijfsuitkomsten, 1988, tabel 2.2 en paragraaf 3.4, en
Aukema en Overgauw, 1988.

12.9 Evaluatie van het allocatie-mechanisme
12.9.1 Inleiding
Met het oog op een zo groot mogelijke betrouwbaarheid van de
schattingen van bepaalde grootheden, vindt er bij de opzet van de
steekproef een optimale stratificatie plaats, gevolgd door een
optimale allocatie van de steekproefbedrijven over de strata (zie
paragraaf 6.5 en 6.6).In grote lijnen komt dat er op neer dat de
bedrijven in de meitelling worden ingedeeld naar acht bedrijfstypen en dat vervolgens binnen ieder type vier sbe-klassen worden
gevormd op een zodanige manier dat per bedrijfstype geldt dat aan
een bepaalde voorwaarde isvoldaan. Die voorwaarde is dat het
produkt van het aantal bedrijven in een sbe-klasse en de standaarddeviatie van de variabele (sbe)* in die sbe-klasse voor alle
vier sbe-klassen gelijk is. De allocatie die bij deze optimale
stratificatie hoort, verdeelt de circa 1.100 steekproefbedrijven
evenredig aan deze standaarddeviatie over de gevormde 32 klassen.
Gegeven de genoemde voorwaarde houdt dit in dat per bedrijfstype
in elk van de vier sbe-klassen een gelijk aantal bedrijven gekozen wordt.
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Het ideeachterdezewijzevanverdelenvandesteekproefbedrijven overdelenvandepopulatie isdatde standaarddeviatie
vandevariabele (sbe)*eengoedemaat isvoorde standaarddeviatiesvandedoelvariabelen (zieparagraaf 6.5.2). Voordejaren
waarvoor steekproefuitkomstenbeschikbaar zijn, isnagegaanhoe
geschikt degekozenmaat isgeweest. Indevolgende sub-paragraaf
wordtmet eenvoorbeeld aangegeven hoedat onderzocht kanworden.
Sub-paragraaf 12.9.3geeft eenevaluatievoordegehele populatie
opbasisvan informatie overmeerdere boekjaren.
12.9.2 Eenvoorbeeld
Intabel 12.7wordtweergegevenwatde standaarddeviaties
vandehulpvariabele endedoelvariabelenwaren indeviersbeklassen binnenhet bedrijfstype "rundveehouderij" inboekjaar
1984. Detweedekolom indetabel geeft destandaarddeviatiesvan
dehulpvariable (sbe)*.Dezehebbenbetrekking opdemeitelling
van 1982diegebruikt isbijdekeuzevanbedrijvenvoorboekjaar
1984. Deverhouding insteekproefpercentages tussendeviersbeklassenwordt bepaald doordeverhouding inde standaarddeviaties
vandehulpvariabele (zieparagraaf 6.5.2). De steekproefpercentages inde rundveehouderij verhielden zichbijdekeuzevoor
boekjaar 1984dusals9:10:13:35. Devraag isnuofdeverhoudingentussende standaarddeviaties eengoede afspiegeling vormen
vandeverhoudingen tussendestandaarddeviaties persbe-klasse
voorde doelvariabelen
enofzedusalsleidraad kunnendienen
bijdeallocatie.
Voordedoelvariabelen genormaliseerde toegevoegdewaarde
(aantal sbe)enarbeidsopbrengst vandeondernemer zijndeverhoudingen instandaarddeviatie tussendesbe-klassenvolgenstabel 12.7respectievelijk 26:33:42:140en27:38:45:67.Voorbeide
doelvariabelen komendeverhoudingen globaal overeenmet deverhoudingen bijdehulpvariabele.Niveau-verschillen indestan-

Tabel 12.7

Sbeklasse

Standaarddeviaties
van de allocatie-variabele
bij de
bedrij fskeuze en de doelvariabelen van het boekhoudnet naar sbe-klasse (boekjaar 1984;
rundveebedrijven)

Meitelling 1982
(sbe)*

Boekhoudnet 1984
sbegem.
tijdens
boekjaar

1
2
3
4

9
10
13
35

26
33
42
140

arbeidsopbrengst
vandeondernemer
(*1.000)
27
38
45
67
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daarddeviatiesbelettenechtereenscherp zichthierop.Een
enigszins andere presentatievandezecijfers intabel 12.8laat
beter zien inwelkematedeverhoudingenparallel lopen.Indeze
tabelwordendestandaarddeviaties vandedoelvariabelen gedeeld
doorde standaarddeviatie vandehulpvariabele.
Tabel 12.8 laatziendatde standaarddeviatie vandedoelvariabelen inverhouding totde standaarddeviatie vandehulpvariabeleniet inalle sbe-klassengelijk is.Bijdedoelvariabele
"sbe" hebbendegrotere bedrijveneenhogere standaarddeviatie
danopgrondvandeverhoudingen bijdehulpvariabele verwacht
zoumogenworden.Bijdearbeidsopbrengst vandeondernemerheeft
dehoogste sbe-klassedaarentegeneenrelatief lagestandaarddeviatie. "Gemiddeld"overdetweedoelvariabelen ishetquotiënt
vande standaarddeviaties echtervrijconstant.
Indevolgende sub-paragraaf wordtnagegaan inhoeverredeze
voorlopige conclusies ookopgaanvoorandere bedrijfstypenen
voorandereboekjaren.

Tabel 12.8

Quotiënt van de standaarddeviatie
van de doelvariabelen en de allocatie-variabele
naar sbe-klasse
(boekjaar 1984;
rundveebedrijven)

Sbe-klasse

Sbegem. tijdensboekjaar
(*0,1)

Arbeidsopbrengst
vande ondernemer
(*1.000)

29
33
32
40

12.9.3 Deboekjaren 1981-1986
Inbijlage5wordteentabelgegevenwaarinvoorallebasisstratadestandaarddeviatieswordengegevenvoorallocatie-en
doelvariabelen.Het zijngemiddelden overdeboekjaren 1981-1986.
Intabel 12.9wordendestandaarddeviaties uitbijlage 5weergegeven inverhouding totdestandaarddeviatie vandehulpvariabele
(sbe)*. Het iseenuitgebreideversievantabel 10.8.Erzijn
vierdoelvariabelen inopgenomen.
Deeersteconclusie dieuittabel 12.9getrokkenkanworden
isdatdestandaarddeviatie van (sbe)* indemeitelling inhet
algemeeneengoedemaatstaf isvoordestandaarddeviatie vande
doelvariabelen. Perdoelvariabelevariërendequotiënten immers
maarweinig tussendebasisstrata.Destandaarddeviatie vanhet
aantal sbe isgemiddeld ongeveer3,5maal zogroot alsdestan-
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30
38
35
19

daarddeviatievandehulpvariabele (kolom 2).Omdatdemeitellingshulpvariabele "(sbe)*"isenniet "sbe"zouverwachtmogen
wordendatdeverhouding tussendestandaarddeviaties bijde
laagste sbe-klassen lagerzouzijndanbijdehoogste sbe-klassen.Datisechternauwelijkshetgeval.Deverklaring daarvoor
istevindendoorvergelijkingvandekolommen 3en4intabel
B5.1. Uitdeze tabel blijktdatdevariantie in(sbe)* gedurende
het boekjaar inyeelgevallen aanmerkelijkgroterisdandevariantie in(sbe)* in de meitelling
(vergelijking kolom3en4).
Bijde(kleinere)intensieve bedrijvenzitdaareenfactortwee
tussen.Deklassenmetkleinere bedrijven latenbijallebedrijfstypendegrootsteverschillen zien1).

Tabel 12.9 Verhouding tussen de standaarddeviaties
van doelvariabelen in de boekhouding en de hulpvariabele
(sbe)"
in de meitelling,
naar basisstratum en doelvariabele
(gemiddeld over de boekjaren 1981-1986)
Type/
sbeklasse

***)
1-1

Vari<abele
sbe gem.
tijdens
boekjaar
(*0 ,D

arbeids- *)
opbrengst
ondernemers
(*1000)

arbeids**)
opbrengst
perondern.
(*1000)

fad tor
opbrengst
(*1 000)

2
3
4

33
43
43
43

29
44
37
19

29
47
43
23

32
51
47
27

2
3
4

31
30
31
36

28
34
29
14

29
35
33
18

24
28
29
23

2
3
4

33
32
31
39

30
37
37
29

30
38
37
31

28
41
38
34

2-1

3-1

1) Datligtookvoordehand.Doordat bijdemeitelling weinig
bedrijvenméérdierenengewassen zullenopgevendanaanwezigenmeer bedrijvenminder zullen opgevendanaanwezig,
zullenvooraldelaagste sbe-klassendaarvandegevolgenondervinden. Indeintensieveveehouderij speelt incidentele
leegstandvandehokkenop1meieengroterol.
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Tabel 12.9
Type/
sbeklasse

***)

(vervolg)
Variabele
sbegem.
tijdens
boekjaar
(*0,1)

arbeids
*)
opbreng st
ondernemers
(*1000)

arbeids-**)
opb rengst
per ondern.
(* 1000)

factoropbrengst
(*1 000)

2
3
4

50
46
42
51

44
33
24
29

45
33
30
35

50
38
32
39

2
3
4

42
36
41
33

34
46
28
22

36
48
29
27

32
44
30
34

2
3
4

23
27
27
30

29
25
39
18

29
26
42
22

25
18
39
29

2
3
4

26
43
31
36

27
36
38
19

27
39
39
23

19
36
33
24

2
3
4

37
47
38
32

35
34
31
22

35
37
32
31

32
37
32
29

4-1

5-1

6-1

7-1

8-1

*) Arbeidsopbrengst vandeondernemer(s) (FIP).
**) Arbeidsopbrengst vandeondernemerperondernemer (BUL).
***)1-akkerbouw;2=rundvee;3=varkens;4=pluimvee;5=gem.akk.
6=gem.rundvee/akk.; 7=gem.rundvee/intensief;8=gem.intens.

De standaarddeviatie van (sbe)*indemeitelling ophetmomentvandebedrijfskeuzegeeftvoorsbe-klasse4wel eengoede
benadering vandevariantie in (sbe)*gedurende hetboekjaar.De
variantie insbe-klasse-3wordt ongeveer30à40%onderschat,die
insbe-klasse-2ongeveer40à50%,terwijldeonderschatting in
sbe-klasse-1nogalvarieertperbedrijfstype.De onderschatting
isinhetalgemeenminderoprundveebedrijven danopdeandere
bedrijven.
Samenvattend kangezegdwordendathetvooral aanhetverschiltussenhetaantal sbe indemeitelling enhetaantal sbein
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deboekhouding tedanken isdat (sbe)*eengoedehulpvariabele is
voordeoptimale allocatie tenbehoevevandedoelvariabele "sbe
gemiddeld tijdensboekjaar".Gemiddeld overdeacht bedrijfstypen
ishetquotiëntvoordezedoelvariabele voordeviersbe-klassen
respectievelijk 34,38,36en38.Daarbijvaltwelopdat inde
pluimveehouderij dequotiëntenenigszinshogerliggen. Incidenteleleegstand vanhokkenper 1meizorgt ervoordat erbinneneen
sbe-klasseeengrotereheterogeniteit intermenvanbedrijfsgrootte aanwezig isdanopgrondvandemeitellingsgegevensvermoed zoukunnenworden.
Tenaanzienvandearbeidsopbrengst vandeondernemers (kolom3intabel 12.9)kangeconcludeerd wordendatde quotiënten
vandestandaarddeviatiesvandehulpvariabele endezedoelvariabelemeervariatie tussendebasisstratavertonendandiebijhet
aantal sbe.Indeviersbe-klassen ishetquotiënt gemiddeld over
deachtbedrijfstypenrespectievelijk33.000,38.000,36.000en
26.000.Het quotiënt insbe-klasse 4isdusfors lager.Datgeeft
aandatdevariatie in (sbe)*voordezeklasse eenmindergoede
indicatie geeftvoordevariatie indearbeidsopbrengst.
Wordendeverhoudingsgetallen vandedoelvariabelen (kolommen 2en3)gemiddeld envervolgenspersbe-klasse ongewogengemiddeld overdebedrijfstypendan ishet gemiddelde indevier
sbe-klassenachtereenvolgens 33,38,36en32.De laagsteende
hoogste sbe-klasse hebbeneen ietslagereverhouding tussenstandaarddeviatiesvandoelvariabelen enhulpvariabele dandetussenliggendeklassen.Deverschillen zijnechterverrassend klein.De
variabele (sbe)* isgekozenalseencompromis tussen "sbe"en"de
worteluit sbe".Datblijkt eengoedekeustezijngeweest.Ook
vooreenaantalanderedoelvariabelen geeftdezehulpvariabele in
grote lijnengoed aanwat deverhoudingen inde standaarddeviatieszijn.Bijdefactoropbrengst (kolom4)zijndegemiddelde
verhoudingen tussendesbe-klassen respectievelijk 30,37,35en
30. Bijdearbeidsopbrengstperondernemer (kolom5)lopende
quotiënten nog ietsmeeruiteendanbijdearbeidsopbrengst van
alleondernemers opeenbedrijf.Geziendeaardvandezevariabele ligtdatookvoordehand.Doordearbeidsopbrengst tedelen
doorhet aantalondernemers,wordtgedeeltelijkgecorrigeerd voor
degroottevandebedrijven.
Eenander interessant puntuitdetabel isdegemiddelde
verhouding perbedrijfstype.Middeling vanallegetallen inde
kolommen 2en3geeftvoorde rundveebedrijven eenverhoudingvan
30. Bijdeakkerbouwbedrijven endegemengde akkerbouwbedrijven
isdit respectievelijk 38en37.Devarkenshouderijbedrijven lateneenverhouding van34zien,depluimveebedrijven41,ende
gemengd intensieve bedrijven 36.Degemengdegroepenmet rundveehouderij komenuit indebuurt vandezuivere rundveebedrijven,
namelijkop28en33,waarbij het laatstepercentage betrekking
heeft opdebedrijvenmet relatiefveel intensieveveehouderij.
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Indienbijdeallocatie alleenzouwordenafgegaanopde
standaarddeviatie vandehulpvariabele danzoudenmeerrundveebedrijven inde steekproef terechtkomendanopgrondvanbetrouwbareschatting vandedoelvariabelen gewenst is.Deregeldatvan
degealloceerde rundveebedrijven er100wordentoegewezen aananderebedrijfstypen (paragraaf6.6.4)sluitdusuitstekend aanbij
bovenstaandecijfers.
Verderkangeconcludeerd wordendatvanuithet gezichtspunt
vaneenbetrouwbare schatting vangemiddelden entotalenvoorde
nationale boerderij,hetsteekproefpercentage voordepluimveeendeakkerbouwbedrijven bijdehuidige allocatie ietsaandelagekant is,terwijldatvoorgemengde rundveebedrijven ietsaan
dehogekantis.
12.9.4 Enkele kanttekeningen
De conclusiesuitdevorige sub-paragraaf hebbenopéénpunt
nog eennadere toelichting nodig.Erisgeconstateerd datde
standaarddeviatie van (sbe)*indemeitelling indemeestebasisstrata lager ligtdandestandaarddeviatie vandezevariabelezoalsdiewordtgemeten inhetboekhoudnet.Vooral de laagstesbeklassenwordendaarmeegeconfronteerd.Daarvoorzijnook redenen
aangegeven. Insbe-klasse4isernauwelijks sprakevaneengroterestandaarddeviatie inhetboekhoudnet.Dat laatste isechter
vooreendeelmaar schijn.Deoorzaakdaarvan ligt inhetfeit
datdezeergrotebedrijvenenigszins ondervertegenwoordigd zijn
inde steekproef,metname inde intensieveveehouderij.Tabel
B5.1 inbijlage 5maaktdatduidelijk.Devariantie in (sbe)*in
de meitelling
(kolom2)blijkt indebetreffende stratateworden
onderschat doordesteekproefbedrijven (kolom 3).Eenduidelijk
voorbeeld daarvan istevinden insbe-klasse 4indepluimveehouderij. Demeitelling komtopeenstandaarddeviatie van 79enhet
boekhoudnet opeenstandaarddeviatievan49voordezelfdemeitellingsgrootheid. Zoudendezeergrote bedrijvenwel aanwezig zijn
inhetboekhoudnet danzoulaatstgenoemde standaarddeviatie hoger
zijn,endaarmeeookdestandaarddeviatie vandedoelvariabelen.
Dequotiënten insbe-klasse 4 intabel 12.9zoudendaarmeeook
hogerwordenendegeschiktheid vandehulpvariable voordeallocatie zoudaardoornogtoenemen.Dequotiënten lagenbijdeze
sbe-klassen immers ietsaande lagekant.

12.10 Bedrijfstypering en betrouwbaarheid
Niet iedere bedrijfstypering isevengeschikt voorhetvormenvanhomogene groepenbijdestratificatie.Het isdevraag in
hoeverre de67%-grens bijdehuidige stratificatieende indeling
aandehandvanvier "sectoren"akkerbouw,rundveehouderij,varkenshouderij enpluimveehouderij,evenwichtig isvanuithetgezichtspuntvanhomogeniteit tenaanzienvande doelvariabelen
(paragraaf6.8).
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Vooreenaantal alternatieve typeringen isnagegaanwatde
invloed ervan isopdebetrouwbaarheid vande steekproefuitkomsten.Daarbij bleekdatdewijzevandefiniërenvande sectoren
weinig invloed heeft opdehomogeniteit endedaaruit voortvloeiende standaardfouten voorschattingenvoordegemiddeldenationaleboerderij;althans indiendegenoemdevier sectorenmaar
inhoofdlijnen inbeeld komen.Afsplitsing vanenkelekleinere
onderdelenvanbedrijfstypen (bijvoorbeeld slachtkuikens-en
mestkalverenbedrijven)levertweleen ietsgrotere internehomogeniteit,maargeziendegeringeaantallen bedrijvenwaarhet
daarbij omgaat,tiktdatnauwelijksdoor inde standaardfouten
opnationaal niveau.
Degrenstussenzuivereengemengde bedrijvenheeft evenmin
veel invloed opdestandaardfouten.Eengrensvan 60%, 80%of90Z
blijkt inhet algemeenhogere standaardfouten tegevendandenu
gehanteerde grensvan67Zofeengrensvan 70Z.Bijgrenzenvan
80Zen90Zkomtdatmerkwaardig genoegniet alleendooreengrotereheterogeniteit binnendegemengde groepen,maarookdoorhet
heterogenerworden - intermenvandedoelvariabelen -vande
groepen zuiverebedrijven.Handhaving vandehuidigegrensvan66
2/3Zverdient dusdevoorkeur.
Afhankelijkvandegebruikte bedrijfstyperlngheeftdestratificatie naarbedrijfsoppervlaktebinnendebasisstrata eengrotereofkleinere invloed.Bijdehuidige basisstratificatielevert het oppervlakte-criterium echternauwelijks eenwezenlijke
bijdrage aandevermindering vandeonbetrouwbaarheid. Wordt "regio"alsderde stratificatie-variabelegehanteerd, dan resulteert
vaakeengrotere betrouwbaarheid opnationaalniveaudanbijde
huidigevolgorde.Deverschillen zijnechterminimaal.
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13. Betrouwbaarheid op groeps-niveau

13.1 Inleiding
Inhoofdstuk 7isaangegeven datdetweededoelstelling van
hetboekhoudnet betrekking heeftophetverkrijgenvan "zobetrouwbaarmogelijke gemiddeldeuitkomsten (...) vangroepenbedrijven,die zijngevormd opbasisvanbedrijfsomvang,bedrijfstypeenregionale ligging" (Bedrijfsuitkomsten, 1988:9).
Indithoofdstukwordt stilgestaan bijdewijzewaaropBULenFIP-groepen (kunnen)wordengevormd,enwelke consequenties
datheeftvoordebetrouwbaarheid vanuitkomstenvoordiegroepen.

13.2 Indeling opbasisvan boekhoudnetgegevens
Bijdestratificatievandepopulatieworden stratagevormd
opbasisvanbedrijfskenmerken indemeitelling. De zoontstane
strata zijnhomogeen intermenvanmeitellingsvariabelen. Datbetekentechternognietdatzeookhomogeen zijn intermenvande
situatie zoalsdiegemiddeld gedurende hetboekjaaropde bedrijven is.Eenbedrijf datper 1meigeregistreerd staatalsklein
akkerbouwbedrijf,kangedurende hetboekjaareengrootpluimveebedrijf blijkentezijn,doordat erop 1meitoevallig geendierenophetbedrijf aanwezigwaren.
Hoewel ergeengroteverschillen zijntusseneen indeling
vanbedrijven opbasisvanmeitellingsgegevens eneen indeling op
basisvandegemiddelde situatie gedurende hetboekjaar,wordtde
laatstgenoemde indeling doorhetLEIgeprefereerd voordepresentatievanuitkomstenvoorBUL-groepen.Daarbijworden zowelhet
typealsdegroottevandebedrijvenbepaald opdezeboekhoudnetbasis.
Demogelijkheden omdesteekproefbedrijven intedelenin
groepenopbasisvanbedrijfstype,gebied enbedrijfsomvang zijn
beperkt.Omvoor eenafzonderlijkegroep betrouwbare cijferste
kunnenpubliceren,moetenervoldoende steekproefbedrijvenvoor
diegroep beschikbaar zijn.Hoeveel steekproefbedrijvennodig
zijn,hangt afvandeheterogeniteit vandebetreffendeBULgroep.Vanaf 1975zijnersteedscircatwintig groepengevormd,
waarvoor pergroepminimaal 35tot40steekproefbedrijvenbeschikbaarwaren.
Indeeersteplaatswordt ereen indeling invijfbedrijfstypengemaakt.Daarbijwordende intabel 3.2vermeldetype-grenzen ingrote lijnenaangehouden (zieookBedrijfsuitkomsten,
1988:10).Vervolgenswordendebedrijven ingedeeld ingrotereen
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kleinere bedrijven 1).Binnendezetiengroepenwordt nogeen
verdergaande indeling naargebiedengemaakt (Bedrijfsuitkomsten,
1988:14).Eenklein aantal bedrijvendatweldeeluitmaakt vande
nationale boerderij,wordt niet ingedeeld ineenbepaaldeBULgroep.
Naast een indeling intwintigminofmeerhomogeneBUL-groepen,wordendebedrijven ookopeenanderewijze ingedeeld.Per
bedrijfstypewordt eenvrijvergaande indeling gemaakt ingrootte-klassen, zonderdaarbij te lettenopdegebiedenwaardebedrijven liggen (Bedrijfsuitkomsten,1988:13,134-157).

13.3 Van stratanaarBUL-groepen
De indelingvanbedrijven instrata-bijde stratificatie
vooraf enachteraf -vindt plaatsopgrondvaneenanderebedrijfstypering,grootte-klasse-indeling enregio-groepering dan
de indeling van bedrijven inBUL-groepen bijdepresentatievan
bedrijfsuitkomsten.Een bedrijf dat bijde steekproeftrekking
"akkerbouwbedrijf"heet,kan indeBULbijvoorbeeld getypeerd
worden als "gemengd akkerbouwbedrijf"ofals "gemengd intensief
bedrijf".Naast dezedefinitie-verschillenzijnerde indevorigeparagraaf besprokenverschillen tenaanzienvandebasiswaaropdebedrijvenworden ingedeeld.
Eenenanderheeft totgevolg datBUL-groepen betrekking
hebbenopdelenvanverschillende strata,waarbijvooraf nietbekend iswelke aantallen bedrijven inwelke strata totwelkeBULgroepbehoren. Indieneenstratum 300populatie-bedrijven bevat
enerzijn 15steekproefbedrijven indatstratum,waarvaner6
tothetBUL-type "grotereweidebedrijven inhetZuidelijkZandgebied"behoren,dan isdesteekproef-schatting vanhet aantalbedrijven indat stratummetdatBUL-type gelijkaan120.
Inbijlage 9wordt aangegevendatvoorgroepen (deelpopulaties)diedelenvanstrata bevatten,destandaardfout andersberekendmoetwordendanvoorgroependie zijnsamengesteld uitgehele strata.Deschattingsfout inhetaantalbedrijvenkomt immersbovenopdeschattingsfout indewaardevaneenvariabele.
Daardoorheeft eentotaalschatting vooreenBUL-groep (paragraaf
13.5)eengrotere standaardfout daneenschatting vaneengemiddelde (paragraaf 13.4).

1)

De (sbe-)grens tussengrotere enkleinere bedrijven "komt
bijbenadering overeenmet eenproduktie-omvang vaneenman,
diegemiddeld bijeendoelmatige bedrijfs-groottewordtgerealiseerd" (Bedrijfsuitkomsten, 1988:11).Het iseengrens
dieverschuift met de arbeidsproduktiviteit.
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Tabel 13.1

Standaardfouten
(in honderden guldens)
le (B9.27) naar BUL-groep en variabele
over de boekjaren 1981-1983)

BUL-groep

Variabele
netto arb.
bedr. opbr.
result. *)

volgens formu(gemiddeld

tot. totale
opbr. kosten

fact,
opbr.

sbebkh.

**)

Grotere bedrijven
Akkerbouw:
-noordelijkklei
-veenkoloniën
- centraalklei
- zuidwestelijk klei

85
76
95
82

94
73
96
85

146
165
163
148

118
173
107
102

94
75
110
101

11
16
9
8

Weide:
-noordelijkklei
-noord,veenweide
-westelijkweide
-noordelijk zand
- oost./centr.zand
- zuidelijkzand

54
68
67
65
38
45

62
70
86
67
50
49

142
210
190
150
109
136

134
196
170
136
105
121

58
80
91
69
39
57

9
13
11
10
5
7

125
49

119
49

372
196

294
182

175
58

20
8

65
58

70
59

242
446

243
439

73
68

8
12

83
56

57
39

80
67

71
83

58
41

4
5

32
32

36
34

50
53

59
60

24
23

3
3

R u n d v e e h o u d e r i j gemengd
50
Int.veeh.gemengd (zand) 39

50
39

117
189

119
188

39
36

4
3

Akkerbouwgemengd
Rundveehouderij gemengd
Int.veeh.gemengd:
-nrd/oost/centr.zand
- zuidelijkzand
Kleinere bedrijven
Akkerbouw:
-kleigebieden
-veenkol./nrd. zand
Weide:
-klei/veenweide
- zand

*) Arbeidsopbrengstvandeondernemerperondernemer.
**) Sbegemiddeld gedurendehetboekjaar.
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Tabel 13.2

Verhouding tussen standaardfouten
berekend
formule (6.4.7)
en standaardfouten
berekend
formule (B9.27) naar BUL-groep en variabele
deld over de boekjaren
1981-1983)

BUL-groep

volgens
volgens
(gemid-

Variabele
netto arb. tot. totale fakt. sbebedr. opbr. opbr.kosten opbr. bkh.
result.

Grotere bedrijven
Akkerbouw:
- noordelijkklei
-veenkoloniën
- centraalklei
- zuidwestelijkklei

96
111
114
113

96
125
115
114

152
160
148
156

168
160
158
161

125
147
139
135

178
171
174
183

Weide:
- noordelijkklei
-noord,veenweide
-westelijkweide
-noordelijkzand
- oost./centr.zand
- zuidelijkzand

102
107
91
105
108
119

107
115
87
104
107
129

171
149
132
159
148
144

169
149
134
159
141
138

159
144
116
142
139
151

176
159
146
160
163
178

98
113

103
117

97
110

99
110

104
123

115
124

115
107

116
107

147
112

144
112

134
119

166
133

Akkerbouw:
- kleigebieden
-veenkol./nrd.zand

85
105

101
103

120
95

106
93

109
97

128
99

Weide:
-klei/veenweide
- zand

110
102

105
99

108
102

106
100

109
104

117
108

Rundveehouderij gemengd
Int.veeh.gemengd (zand)

113
110

116
106

116
125

117
126

111
101

111
121

Akkerbouwgemengd
Rundveehouderij gemengd
Int.veeh.gemengd:
-nrd/oost/centr.zand
- zuidelijkzand
Kleinere bedrijven
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13.4 Betrouwbaarheid vanuitkomstenvanBUL-groepen
13.4.1 Geschattewegingsfactoren
Inbijlage 3vandeBULwordtvoordeonderscheidenBULgroepenaangegevenwatdestandaardfout isvandrievariabelen
(Bedrijfsuitkomsten, 1988:174).Deze standaardfoutenwordenberekendmet formule (6.4.7). Daarbijwordt erdusvanuitgegaandat
debedrijvenweliswaarwegingsfactorenhebben,maarverderwordt
ergeengebruikgemaaktvande informatiemetbetrekking totde
stratificatie.Evenminwordt rekening gehoudenmetdeschattingsfoutvandewegingsfactoren.Eendergelijke vereenvoudiging inde
berekening vanstandaardfouten isaantrekkelijk,maarheeftalleenzin indienbekend isinhoeverredezeberekening eengoede
graadmeter oplevert voordeordevangroottevandestandaardfouten,berekend volgens formule (B9.27). Isdebenadering viade
vereenvoudigde formulegoedofwordtdestandaardfoutsystematischonder-ofoverschat? Indezeparagraafwordtdaaropingegaan.
Tabel 13.1geeftdegroottevandestandaardfoutenaan,berekendvolgens formuleB9.27; indeze formulewordt rekeninggehoudenmetdestratificatieenmetdeschattingsfouten indewegingsfactoren.
Destandaardfoutenzijn inhetalgemeengrotervoordeakkerbouwgroepen danvoordeoverigeBUL-groepen.Voor eendeel
wordtditveroorzaakt doorextrahoge standaardfouten in1983
-eenextreemjaar indeakkerbouw-,maarook inanderejaren
zijndestandaardfoutenhogerdoordegrotereheterogeniteit in
ditdeelvandepopulatie.Datgeldt innog sterkerematevoorde
groepgroteregemengde akkerbouwbedrijven. Deheterogeniteit
wordtdaarversterkt doorhetkleine aantalbedrijven.
Intabel 13.2wordtvooreenaantalvariabelenweergegeven
watdeverhouding istussendestandaardfout die indeBULwordt
weergegeven (formule6.4.7)ende "werkelijke" standaardfout
(B9.27)1).Bijdeberekeningvandestandaardfoutvolgensformule (B9.27)moetenstratawaarinslechtséénbedrijf toteenbepaaldeBUL-groep behoort,worden samengevoegdmet anderestrata.
Stratawaaringeenenkel steekproefbedrijfvoorkomt datbehoort
totdeBUL-groep,wordenbijdeberekening vande standaardfout
buitenbeschouwing gelaten.
Uitdeze tabel blijktdatdestandaardfoutvanhetnetto-bedrijfsresultaatendearbeidsopbrengstvoorvrijwel allegroepen
goedgeschatwordtdoordebenaderingsformule (6.4.7).Voor
groothedendiesterkersamenhangenmetdestratificatie-criteria,

1) Dewerkelijke standaardfouten zijnniet teberekenen.De
standaardfoutenworden immersuithet steekproefmateriaal
berekend enzijneveneensonderhevig_aan schattingsfouten
(var (y)iseenschatting voorVar(y)).
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Tabel 13.3

Verhouding tussen standaardfouten berekend volgens
formule (6.4.5) (vaste wegingsfactoren)
en standaardfouten berekend volgens formule (B9.27)
(geschatte
wegingsfactoren)
naar BUL-groep en variabele
(gemiddeld over de boekjaren 1981-1983)

BUL-groep

Variabele
netto arb. tot. totale fact, sbebedr. opbr. opbr.kosten opbr. bkh.
result.

Grotere bedrijven
Akkerbouw:
-noordelijkklei
-veenkoloniën
- centraalklei
- zuidwestelijkklei

96
97
94
92

96
95
94
91

74
79
88
74

73
82
90
72

85
82
88
83

69
80
93
68

102
102
101
103
95
98

99
100
104
99
93
96

75
79
82
79
80
88

74
80
83
75
86
90

86
82
87
89
86
90

69
69
73
71
71
76

114
96

109
91

103
83

96
85

101
77

83
72

105
106

109
107

96
98

97
98

105
106

90
94

Akkerbouw:
- kleigebieden
-veenkol./nrd. zand

104
102

105
103

96
102

95
103

101
104

87
100

Weide:
-klei/veenweide
- zand

109
104

102
104

99
96

105
96

104
103

89
96

Rundveehouderij gemengd
Int.veeh.gemengd (zand)

106
107

107
107

101
79

101
80

112
106

96
102

Weide:
-noordelijkklei
- noord,veenweide
-westelijkweide
-noordelijkzand
- oost./centr.zand
- zuidelijkzand
Akkerbouwgemengd
Rundveehouderij gemengd
Int.veeh.gemengd:
-nrd/oost/centr.zand
- zuidelijkzand
Kleinere bedrijven
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iserinhetalgemeen sprakevaneenoverschatting vandestandaardfouten.Daarwordtdevergrotingvandestandaardfoutdoor
het rekening houdenmetdeonzekerheid vandewegingsfactoren,
ruimgecompenseerd doordevermindering vandestandaardfoutals
gevolgvanhetrekening houdenmetdestratificatie.
Detabel illustreert ookdatvoorBUL-groependie ingrote
lijnencorresponderenmetgroepen indestratificatie,destandaardfouten sterkergereduceerdwordendoordestratificatiedan
voorBUL-groepenwaardatniethetgeval is.Hetmeest duidelijk
komtditnaarvorenbijdegroepengroteregemengdebedrijven.
Deze groepenbevattenmeestal bedrijvendieafkomstig zijnuit
eengrootaantal strata,waarzeslechtseendeelvandedaar
aanwezige bedrijvenuitmaken.Destratificatie-winstwordt indie
groependusgedeeltelijk tenietgedaandoorde schattingsfout van
dewegingsfactoren.
De reductiebijdekleinere bedrijven isookminderdandie
bijgroterebedrijven.Ditwordtveroorzaaktdoorhet feitdat
dezegroepvoornamelijk afkomstig isuit sbe-klasse-1,terwijlde
grotere bedrijven afkomstig zijnuitdeoverigesbe-klassen.
13.4.2 Vastewegingsfactoren
Indiendewegingsfactorengeenschattingenwaren,maaropde
eenofanderewijze bekend zouden zijn,zoudende standaardfouten
enigszins lager liggen.Tabel 13.3geeft aanwelke reductie in
standaardfoutengerealiseerd zouworden indienergeenschattingsfoutvoordewegingsfactorenaanwezig zouzijn.
Inhetalgemeen ishetteverwachtendateenschatting op
basisvanvastewegingsfactorentot lagere standaardfouten leidt
daneenschatting opbasisvangeschattewegingsfactoren.Deverhoudingen intabel 13.3zoudendustheoretischgezien allemaal
kleinerdan 100moetenzijn.Inbijlage9wordtaangegevendat
ditbijdegehanteerde formulesnietaltijd hetgevalhoeftte
zijn.Vergelijking (6.4.5)isimmerseenexacte formulevoorde
variantie,terwijlvergelijking (B9.27)eenformule isdiebij
benadering juist isendiebovendienalleenvoorgrotere steekproevengeldig is.Wanneer intabel 13.3getallenvoorkomendie
groterzijndan 100danduidtdaterinelkgevalopdatdeonzekerheid indewegingsfactorenweinig bijdraagt aandevergroting
vandevariantie.Hoe lagerhetverhoudingsgetal,destemeer
winst iserteboeken intermenvanvermindering vandevariantie
alserzekerheid zouzijnoverdewegingsfactoren.
Eenconclusie diegetrokkenkanwordenuittabel 13.3 isdat
deonzekerheid indewegingsfactorenvooraltoteengroterevariantie leidtbijvariabelendiesterksamenhangenmetdestratificatie-variabelen-vooraldesbe-variabele -enbijdegroepen
groterebedrijven.Dat laatstehangtookweer samenmethetfeit
datjuistdezegroepenhetmeesteprofiterenvandestratificatie.Voordevariabelenopbrengsten,kosten,ensbe,ligteenreductievandestandaardfoutvan 20tot 25%inhetverschietin-
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Tabel 13.4

Verhouding tussen relatieve
standaardfouten van totalen (formule B9.23) en gemiddelden (B9.27) naar BULgroep en variabele (gemiddeld over de boekjaren 19811983)

BUL-groep

Variabele
netto arb. tot. totale fact, sbebedr. opbr. opbr.kosten opbr. bkh.
result.

Grotere bedrijven
Akkerbouw:
-noordelijkklei
-veenkoloniën
- centraalklei
- zuidwestelijkklei

101
102
106
103

111
120
123
127

192
165
180
171

240
171
215
201

153
151
155
149

218
171
209
215

Weide:
- noordelijkklei
-noord,veenweide
-westelijkweide
-noordelijkzand
- oost./centr.zand
- zuidelijkzand

118
107
126
111
129
104

110
115
105
110
108
125

191
175
206
186
250
218

225
200
258
223
284
253

178
170
157
162
231
191

226
206
254
207
341
256

106
149

117
130

177
238

217
279

154
244

232
370

109
103

107
117

171
132

180
135

148
153

239
180

Akkerbouw:
- kleigebieden
102
-veenkol./nrd. zand 127 127

124
124

227
292

258
282

174
296

330
388

Weide:
klei/veenweide
zand

170
144

103
106

259
230

298
259

192
191

382
336

231
Rundveehouderij gemengd
Int.veeh.gemengd (zand) 128 128

103
102

270
144

346
158

245
135

525
317

Akkerbouwgemengd
Rundveehouderij gemengd
Int.veeh.gemengd:
-nrd/oost/centr.zand
- zuidelijkzand
Kleinere bedrijven
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dienergeenonzekerheid zouzijnmetbetrekking totdewegingsfactoren.Dat lijkt ineerste instantieniet zoopzienbarend,
maarhetbetekentweldat indienvoorderealisatievaneenbepaalde groottevandestandaardfoutnubijvoorbeeld 50bedrijven
perBUL-groepnoodzakelijk zijn,bijvastewegingsfactoren volstaanzoukunnenwordenmetcirca30bedrijven.

13.5 Betrouwbaarheid vantotalenvanBUL-groepen
Indien steekproefschattingenbetrekking hebben opgehele
strata ofopcombinatiesvanstrata,isde relatieve standaardfoutvaneentotaalschatting gelijkaande relatieve standaardfoutvandeschattingvanhetgemiddelde (vergelijking 6.4.6).
Bij schattingenvoorgroependiedwarsdoor strataheenlopen,is
de relatieve standaardfoutvanhettotaal echtergroterdandie
vanhetgemiddelde (ziebijlage 9).Ditwordtveroorzaakt doorde
schattingsfoutdiewordtgemaakt inhetaantalbedrijvenper
stratumdatdeeluitmaaktvandebetreffende groep (zieparagraaf
13.8).
Intabel 13.4wordtvooreenaantalvariabelen aangegeven
hoeveel derelatieve standaardfoutvanhettotaalgroter isdan
de relatieve standaardfoutvanhetgemiddelde.
Voorvariabelen die sterksamenhangenmetdestratificatiecriteriaenvoorgroepenbedrijvenwaarvoor ereengroteonzekerheid isinhetaantal bedrijven, isderelatievestandaardfout
vanhettotaal forshogerdandievoorhetgemiddelde.Voorde
groepkleinere gemengde rundveebedrijven bijvoorbeeld, isderelatieve standaardfout vanhetgemiddelde ongeveer3% 1).Derelatieve standaardfoutvanhettotaalbedraagtongeveer 16Z.Datwil
zeggendatbijdetotaalschattingen somsonzekerheidsmarges van
enkele tientallenprocenten inachtgenomenmoetenworden.Bij
vaststaandewegingsfactorenzoudendezemargesveelkleinerzijn.

13.6 Betrouwbaarheid vanuitkomstenvanFIP-groepen
13.6.1 Geschatte wegingsfactoren
Tabel 13.5geeftdegroottevandestandaardfoutenvaneen
aantalgrootheden ophetgebiedvande financiële positievande
ondernemer.De standaardfouten zijnberekend metvergelijking
B9.27.Evenalsbijdebedrijfsuitkomsten (tabel 11.1)zijnde
standaardfouten inhetalgemeengrotervoordeakkerbouwgroepen
danvoordeoverigeFIP-groepen.Destandaardfoutenvangroothe-

1)
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4sbe (zietabel 13.1)gedeeld dooreengemiddelde vanongeveer 120sbe (zieBedrijfsuitkomsten,staatB3).

Tabel 13.5

Standaardfouten volgens formule (B9.27) naar FIPgroep en variabele (gemiddeld over de boekjaren 19821983) (in honderden guldens)

FIP-groep

Variabele
arb.
gez. be- bruto eigen bal.
opbr. in- spa- inv. ver- toondern.komen ring
mogen taal

Grotere bedrijven
Akkerbouw:
- noordelijkklei
-veenkoloniën
- centraalklei
- zuidwestelijkklei

126
80
134
84

141
76
130
78

117
73
119
72

175
283
77
104

1350
870
1110
1170

1590
970
1030
1330

Weide:
- noordelijk k l e i
- noord, veenweide
- w e s t e l i j k weide
- noordelijk zand
- o o s t . / c e n t r . zand
- zuidelijk zand

53
80
75
70
54
51

63
71
73
55
40
57

58
62
48
49
38
56

179
192
222
168
70
160

720
670
600
500
560
490

850
770
660
590
590
500

134
51

165
54

138
47

221
101

1160
490

1360
560

83
71

85
68

76
74

97
164

450
420

450
570

Akkerbouw:
- kleigebieden
-veenkol./nrd. zand

68
53

67
62

58
51

59
119

570
710

630
790

Weide:
-klei/veenweide
- zand

34
36

29
25

34
25

78
64

380
250

420
270

Rundveehouderij gemengd
Int.veeh.gemengd (zand)

50
44

43
34

39
39

55
89

440
340

430
320

Akkerbouwgemengd
Rundveehouderij gemengd
Int.veeh.gemengd:
-nrd/oost/centr.zand
- zuidelijkzand
Kleinere bedrijven
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Tabel 13.6

Verhouding tussen standaardfouten
berekend volgens
formule (6.4.7) en standaardfouten
berekend volgens
formule (B9.27) naar FIP-groep en variabele
(gemiddeld over de boekjaren 1982-1983)
Variabele

FIP-groep

arb.
gez. be- bruto
opbr. in- spa- inv.
ondern.komen ring

eigen bal.
verm. tomogen taal

Grotere bedrijven
Akkerbouw:
-noordelijkklei
-veenkoloniën
-centraalklei
- zuidwestelijk klei

98
92
100
108

93
100
109
119

103
91
92
119

123
100
96
248

102
115
111
107

105
119
120
113

Weide:
- noordelijk klei
- noord, veenweide
- w e s t e l i j k weide
- n o o r d e l i j k zand
- o o s t . / c e n t r . zand
- z u i d e l i j k zand

106
103
86
105
99
117

124
102
98
125
117
110

106
96
105
115
108
93

107
90
92
89
112
95

112
98
110
123
111
102

134
121
114
141
118
120

99
116

96
111

94
106

109
99

101
107

104
110

107
106

109
123

100
108

125
99

109
127

130
114

107
94

118
83

113
89

178
92

118
88

113
89

Weide:
-klei/veenweide
-zand

121
102

104
104

99
100

121
106

110
105

110
104

Rundveehouderij gemengd
Int.veeh.gemengd (zand)

126
106

117
107

113
108

127
105

108
115

111
115

Akkerbouwgemengd
Rundveehouderij gemengd
Int.veeh.gemengd:
-nrd/oost/centr.zand
- zuidelijkzand
Kleinere bedrijven
Akkerbouw:
- kleigebieden
-veenkol./nrd.
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zand

dendiebetrekking hebbenopde financiële positievandeondernemer zijnrelatief gezienhogerdandievoorgrootheden inde
sfeervandebedrijfsuitkomsten.Degrotereheterogeniteit tussen
bedrijven ligtdaaraantengrondslag, terwijl ookhet kleinere
aantal bedrijven eenrolspeelt.
Intabel 13.6wordtvooreenaantalvariabelen weergegeven
wat deverhouding istussendestandaardfout waar indeLEI-praktijkmeewordt gewerkt (vergelijking 6.4.7)ende "werkelijke"
standaardfout.Detabel isdeFIF-variantvantabel13.2.
Uit deze tabel blijkt datdestandaardfoutvandemeestevariabelenvrijgoed benaderd wordt doordeformule diegeenrekening houdtmet destratificatie.Voorgroothedendiesterkersamenhangenmetdestratificatie-criteria, iser inhet algemeen
sprakevaneenoverschatting vandestandaardfouten. Daarwordt
devergroting'vandestandaardfout doorhet rekening houdenmet
deonzekerheid vandewegingsfactoren, ruimgecompenseerd doorde
vermindering vandestandaardfout alsgevolgvanhet rekening
houdenmet destratificatie.
Detabel illustreert ookdatvoorFIP-groependie ingrote
lijnencorresponderenmet groepen indestratificatie,destandaardfouten sterkergereduceerd wordendoordestratificatiedan
inFIF-groepenwaardatniethetgeval is.Hetmeest duidelijk
komt ditweernaarvorenbijdegroepengroteregemengde bedrijven.Destratificatie-winstwordtdaargrotendeels teniet gedaan
doordeschattingsfoutvandewegingsfactoren.Alsgevolg vanhet
uitsluitenvanNV'senBV's-diewel eenwegingsfactor krijgenindeFIP-populatie, speelt hetprobleemdat iederegroepgevormd
wordt uitdelenvan stratametdientengevolge grotere onzekerheden indegeschatte aantallen bedrijven pergroep,hier sterker
danbijdeBUL-resultaten.Bijdegroepgrotereakkerbouwbedrijven inhetnoordelijkkleigebied isdie invloed vrij sterkaanwezig.
13.6.2 Vastewegingsfactoren
Indiendewegingsfactoren geenschattingenwaren,maaropde
eenofanderewijze bekend zouden zijn, zoudende standaardfouten
enigszins lager liggen.Tabel 13.7geeft aanwelke reductie in
standaardfoutengerealiseerd zouworden indienergeenschattingsfout voordewegingsfactoren aanwezig zouzijn.
Evenals intabel 13.3komen intabel 13.7getallen groter
dan 100voor.Die zijnhetgevolgvanhet feitdatvergelijking
(B9.27)eenbenaderingsformule is (zieparagraaf 13.4.2).Ook
hiergeldtweerdathoe lagerhetverhoudingsgetal,destemeer
winst erteboeken isinvermindering vandevariantie alserzekerheid zouzijnoverdewegingsfactoren.
Eenconclusie diegetrokkenkanwordenuit tabel 13.7 isdat
deonzekerheid indewegingsfactorenvooral tot eengroterevariantie leidt bijvariabelendiesterksamenhangenmet destrati-
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Tabel 13.7

Verhouding tussen standaardfouten
berekend volgens
formule (6.4.5) (vaste wegingsfactoren)
en standaardfouten berekend volgens formule (B9.27)
(geschatte
wegingsfactoren)
naar FIP-groep en variabele
(gemiddeld over de boekjaren 1982-1983)

FIP-groep

Variabele
arb.
gez.
opbr.
inondern. komen

besparing

bruto
inv.

eigen bal.
ver- tomogen taal

Grotere bedrijven
Akkerbouw:
-noordelijkklei
-veenkoloniën
-centraalklei
- zuidwestelijk klei

101
100
105
93

99
98
104
92

97
101
105
95

94
101
104
91

93
97
101
98

86
97
101
96

Weide:
-noordelijkklei
-noord,veenweide
-westelijkweide
-noordelijk zand
-oost./centr.zand
- zuidelijkzand

101
100
99
102
93
96

91
98
95
99
96
97

109
102
91
104
101
103

100
102
95
107
104
102

92
100
94
99
104
97

86
97
89
86
102
93

115
90

110
97

112
97

97
105

100
94

94
85

110
103

104
107

107
111

101
146

92
107

87
113

Akkerbouw:
- kleigebieden
-veenkol./nrd.zand

111
95

97
95

110
95

102
96

110
77

104
70

Weide:
-klei/veenweide
-zand

105
100

102
104

105
102

124
101

102
100

107
103

Rundveehouderij gemengd
Int.veeh.gemengd (zand)

107
109

105
113

110
108

117
103

116
113

110
117

Akkerbouwgemengd
Rundveehouderij gemengd
Int.veeh.gemengd:
-nrd/oost/centr.zand
- zuidelijkzand
Kleinere bedrijven
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Tabel 13.8

Verhouding tussen relatieve
standaardfouten van totalen (formule B9.23) en gemiddelden (B9.27) naar FIPgroep en variabele (gemiddeld over de boekjaren 19821983)

FIP-groep

Variabele
arb.
gez. be- bruto eigen bal.
opbr. in- spa- inv. ver- toondern.komen ring
mogen taal

Grotere bedrijven
Akkerbouw:
-noordelijkklei
-veenkoloniën
- centraalklei
- zuidwestelijkklei

131
113
112
137

154
134
124
163

110
102
106
117

116
105
108
114

162
137
109
117

178
149
114
119

Weide:
-noordelijkklei
- noord,veenweide
-westelijkweide
-noordelijkzand
- oost./centr.zand
- zuidelijkzand

116
109
106
108
105
131

156
141
143
162
192
186

108
106
112
115
119
120

107
105
101
116
117
108

142
138
186
154
271
193

163
151
222
175
191
248

114
113

138
195

109
114

113
113

170
240

178
268

99
113

116
143

100
104

113
105

165
170

220
171

Akkerbouw:
- kleigebieden
-veenkol./nrd.zand

111
111

129
132

111
105

107
107

135
140

145
141

Weide:
-klei/veenweide
- zand

101
102

137
154

100
106

103
102

145
181

156
198

Rundveehouderij gemengd
Int.veeh.gemengd (zand)

99
102

167
122

101
102

122
101

247
151

276
188

Akkerbouwgemengd
Rundveehouderij gemengd
Int.veeh.gemengd:
-nrd/oost/centr.zand
- zuidelijkzand
Kleinere bedrijven
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ficatie-variabelen-vooralhetbalanstotaal enheteigenvermogen-enbijdegroepengrotere bedrijven.Dat laatste hangtook
weersamenmethetfeitdatjuistdezegroepenhetmeestprofiterenvandestratificatie.Voordemeestevariabelen ligteenreductievandestandaardfoutmet slechtsenkeleprocenten inhet
verschiet,indiendeonzekerheid metbetrekking totdewegingsfactorenzouwordenweggenomen.

13.7 Betrouwbaarheid vantotalenvanFIP-groepen
Inparagraaf 13.5 isaangegevendatvoorgroepen bedrijven
diedwarsdoorstrataheenlopen,destandaardfoutvanhettotaal
groter isdanhetproduktvanhetaantalbedrijven endestandaardfoutvanhetgemiddelde. Intabel 13.8wordtvoor eenaantal
variabelen aangegevenhoeveelde relatieve standaardfout vanhet
totaalgroter isdanderelatieve standaardfout vanhetgemiddelde.
Evenals bijdeBUL-groepen isvoorvariabelen die sterksamenhangenmetdestratificatie-criteriaenvoorgroepen bedrijven
waarvoor ereengrote onzekerheid isinhetaantal bedrijven,de
relatieve standaardfoutvanhettotaal forshogerdandievoor
hetgemiddelde.Omdat inveelgevallende relatieve standaardfout
vanhetgemiddelde alvrijgroot is,betekent ditdat totalen
voorFIP-groepenmetdenodigevoorzichtigheid geïnterpreteerd
moetenworden.

13.8 Betrouwbaarheid vanschattingenvanaantallen bedrijven
De samenstelling vanBUL-groepen opgrond van eigenschappen
vanbedrijven gemiddeld gedurende hetboekjaar,zorgtervoordat
de somvandewegingsfactoren -hetgeschatte aantal bedrijvenineenbepaaldegroep,aanhetsteekproeftoevalonderhevig is.In
tabel 13.9 isweergegevenhoegrootdestandaardfoutenvandegeschatte aantallen bedrijven zijnvoordeBUL-groepen.Dezestandaardfouten zijnberekend metvergelijking (B9.29)uit bijlage 9.
De standaardfouten zijn inhetalgemeenkleinerdan 10%van
degeschatte aantallen.Eenuitzondering daaropvormendegroepen
gemengde akkerbouwbedrijven engemengde rundveebedrijven. Ookde
groepenmetkleine akkerbouwbedrijven latenrelatief hogestandaardfoutenzien.
Het creërenvan95%-betrouwbaarheidsintervallenvoordegeschatte aantallenhoudt indatde intervalsgrenzen gevormd worden
doordegeschatte aantallenteverminderen c.q. tevermeerderen
met destandaardfoutmaalT,waarbijTontleentwordt aaneen
Student-verdeling (T-verdeling).Geziendegeringe aantallenin
deBUL-groepen,zalT inhetalgemeengroter zijndan 2.0.De
95%-betrouwbaarheidsintervallenomvatten insommigegevallendan
ookeenerg ruimtraject.Deaantallenbedrijvenwaaropderesul-
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tatenvandeBUL-groepenbetrekking hebben,moetendanookmetde
nodigevoorzichtigheid geïnterpreteerd worden.
Dekolommen "minimum"en"maximum"intabel 13.9gevenaan
watdeminimaleenmaximale geschatte aantallen bedrijveninde
periode 1981-1986waren.

Tabel 13.9 Geschatte aantallen bedrijven en bijbehorende
standaardfouten naar BUL-groep (boekjaren 1981-1986)
BUL-groep

Gemiddelde
standaardfout

Geschatteaantal bedrijven
mimimum

maximum

Grotere bedrijven
Akkerbouw:
- noordelijkklei
-veenkoloniën
- centraalklei
- zuidwestelijkklei

952
1.368
2.009
1.991

1.405
1.712
2.479
2.426

113
166
169
187

Weide:
- noordelijk k l e i
- noord, veenweide
- w e s t e l i j k weide
- noordelijk zand
- o o s t . / c e n t r . zand
- zuidelijk zand

3.375
1.859
2.788
3.181
4.228
3.372

3.784
2.226
4.210
3.808
5.578
5.742

325
169
336
310
403
381

1.009
2.828

1.471
4.352

199
545

4.135
4.870

6.378
5.596

473
433

Akkerbouw:
- kleigebieden
-veenkol./nrd. zand

2.029
761

2.299
1.113

257
181

Weide:
-klei/veenweide
- zand

4.575
6.871

6.200
7.935

471
611

Rundveehouderij gemengd
Int.veeh.gemengd (zand)

1.476
5.466

3.148
6.154

487
466

Akkerbouwgemengd
Rundveehouderij gemengd
Int.veeh.gemengd:
-nrd/oost/centr.zand
- zuidelijkzand
Kleinere bedrijven
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Voordevergelijkbare FIP-groepenzijndestandaardfouten
vandegeschatte aantallenuiteraard noggroter.

13.9 Betrouwbaarheidvanverschillen tussengroepen 1)
Cijfers overdesituatie ineenbepaaldegroep ineenbepaald boekjaarworden somsvergelekenmetdie ineenanderegroep
indatzelfde jaar.Daarbij ishetdandevraag ofverschillen in
uitkomsten tussengroepenbedrijvenzijntoeteschrijvenaanhet
toevalofdatersignificanteverschillengeconstateerd kunnen
worden.Degroottevandestandaardfout vanhetverschil tussen
tweesteekproefschattingenkanhelpenbijdebeantwoording van
dievraag.
Bijeenenkelvoudige steekproefisdevariantievanhetverschiltussentweeschattingenxenygelijkaan:
Var(x-y)=Var(x)+Var(y)-2*cov(x.y)

(13.9.1)

Isersprakevaneengestratificeerde steekproef enworden
groepengevormd diedwarsdoordestrataheenlopen ("crossclasses")dan isdevolgende formulevantoepassing (Kishand
Frankel, 1974):
_
_
»
(Nh-nh)
v a r ( y a - y b ) s t Ç& 2 _
*
h-1
nh-l
1

*
A'*a'h

N

ah
* ^
J-l

_
(yahj-ya)2 +

a
h
h
_
_
— - * [— * ( y a h - y a ) —
n'h
À

1
*
Ê*b'h

b

h
_
_
* (ybh-yb)]2
Ê

bh
^(ybhj-yb)'
j-1

(13.9.2)

waarbij ;

ajj
bjj
Â,Ê
_ _
Xa>yb
yah

= aantal steekproefbedrijven ingroep a instratum h
= aantal steekproefbedrijven ingroep binstratum h
= schatting v a nhetaantal bedrijven inde populatie
ingroep a (=Wjj*ajj) respectievelijk b (=W n *bj 1 )
=
gemiddeldewaarde ingroeparespectievelijk b
=
gemiddeldewaarde ingroep a instratumh

1) De betrouwbaarheid vanverschillen tussenjarenvaneenbepaaldegroepkomenaandeorde inparagraaf 15.3.1.
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ybh
yahj

"gemiddeldewaarde ingroep binstratumh
"waardevanelementj ingroepa instratumh

Deze formule zegtdatdevariantievanhetverschilgelijk
isaande somvandeafzonderlijke varianties (B9.27)1).Voorde
berekeningen vanstandaardfoutenvanverschillen tussenBUL-groepenkandaaromgebruikgemaaktwordenvandestandaardfoutenin
de tabellen 13.1en 13.5.Kishsuggereert dat indienhetgaatom
kleine "subclasses"binnenstrata,dederde termtussen accolades
genegeerd kanworden.BerekeningenvoordeLEI-steekproefwijzen
uitdatweglating vandeze termvoorBUL-groepenkan leidentot
standaardfouten dieenkele tientallenprocenten hoger liggendan
dieopbasisvan (13.9.2).
Veel "verschillen" ingemiddeldewaarden tussen BUL-groepen
zijnterug tevoerenophet steekproeftoeval.In 1986bijvoorbeeldwashet nettobedrijfsresultaat opgrotereakkerbouwbedrijven indeVeenkoloniën, hetNoordelijk,hetCentraal enhet ZuidwestelijkKleigebied repectievelijk -38.000,-32.000,-43.000en
-9.900gulden.Opgrondvandestandaardfouten intabel 13.3kan
geconcludeerd wordendat ergeen statistisch significanteverschillen innettobedrijfsresultaat aanwezig zijntussende
eerstedriegroepen.Tenaanzienvanhet Zuidwestelijk Kleigebied
ismetvrijgrote zekerheid tezeggendathetnetto-bedrijfsresultaat daar in1986 lager lagdan indeoverigegebieden.

1)

DeformulevanKishandFrankelwijkt enigszinsafvande
formule dieontstaat doorsommatie vanafzonderlijkevariantiesvolgens (B9.27).Het- inde regelkleine -verschilis
H
2 2 2*
h-1

(Nh-nh)
1
Âh _ _
ôh
*
*— *(y a h -y a )* ~ *(ybh-vb>
Nh
nh-l Â
Ê
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14. Alternatieve schatters

14.1 Inleiding
Inhetvoorafgaande iserstilzwijgend vanuitgegaandat
steekproefuitkomstengeschatwordenmeteendirecteschatter.
Somskanhetnuttig zijnomgebruiktemakenvaneenandere
schatteromdaardoorsystematische oftoevallige foutenteverkleinen. Indithoofdstukkomendequotiëntschatter enderegressieschatter aandeorde.Deze schattersmakengebruikvanaanvullende informatiediebetrekking heeftopallepopulatie-elementen.

14.2 Quotiëntschatters
14.2.1 Inleiding
Inhoofdstuk 12zijnberekeningenuitgevoerd voordeschattingvanquotiënten.De inparagraaf 12.7gebruiktequotiëntschatterheeft echterbredere toepassingsmogelijkheden. Ookvoor
het schattenvaneenpopulatie-totaal of-gemiddeldevan nietquotiënten
(absolutegrootheden)kandequotiëntschatter("ratio
estimator")gebruiktworden.Deze schatterheeft somsvoordelen
indienvaneenbepaaldevariabele yeengemiddeldeYofeentotaalYgeschatmoetwordenenerdaarnaast eenhulpvariabele xis
waarvoordewaardenx^vooralleelementen indepopulatie bekend
zijn,ofwaarvan iniedergevalhettotaalXvandewaardenx^
bekend is.Vaakgaathetdaarbij omeenvroegerewaardevany^
uiteenvolledige tellingvandepopulatie (Cochran,1977:150188).
Toepassing vaneenquotiëntschatter isinteressant indien
hetquotiënty/x indepopulatiemindervarieert dandedoelvariabeley. DooreersthetquotientY/X teschatten_endittevermenigvuldigenmethetbekende populatiegemiddelde X,ontstaat een
schatting dieeengroterenauwkeurigheid kanhebbendandedirecteschatting.Ofdiegroterenauwkeurigheid ookdaadwerkelijkgerealiseerdwordt,hangt afvandecorrelatie tussenyenx.
Dequotiënt-schatter isintegenstelling totdedirecte
schatter,geen zuivere schatter.Deonzuiverheid isechtervande
orde (l/n)envermindertdusbijeengroterwordende steekproef.
14.2.2 Enkelvoudige steekproeven
Dequotiënt-schatterwordt inenkelvoudige steekproevengedefinieerdals:
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X
y r «y* (-) -ft*X
x

(14.2.1)

waarbij
ft-y/x
Devariantievandequotiënt-schatter bijeenenkelvoudige
steekproef kanuitdesteekproef geschatwordenals:

var(yr)=

l-(n/N)
*
n

i-1
(14.2.2)
n-1

Aangetoond kanwordendatdequotiënt-schatter eenkleinere
variantie heeft dandedirecte schatter indien (Cochran,
1977:158):

r > 0,5 *

(Sx /X)
-(Sy /Y)

(14.2.3)

waarbij:
r »decorrelatie-coëfficiëntvanyenx
S x -de standaarddeviatie vanx

14.2.3 Gestratificeerde steekproeven
Bij eengestratificeerdesteekproef zijntweequotiëntschattersmogelijk,namelijkeenschatterwaarbijperstratumhet
quotiënt vanyenxwordt berekend (de "separate ratioestimator")eneenschatterwaarbijvoordehelepopulatie eenquotiënt
wordt berekend (de "combined ratioestimator") (Cochran,1977:
164-169). De seperate schatterwordt berekendals:
_
H
_
yrs- Z Wh*fth*Xh

(14.2.4)

h-1
endegecombineerde schatterals:

7rc-

H
£ Wh*ft**h
h-1

(14.2.5)
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Devariantievandegecombineerde schatteris:
1
H
var(yrc)«tf-*V
N 2 hTI

N h * (N h -n h )
n h * (Nh-1)

nh
*X[(yhi-yh)- ft *( x hi-*h)]'
i=l
(14.2.6)

Devariantie vandeseparate schatter isgelijk aandievan
degecombineerde schatter,metuitzondering vande factorR,die
vervangenwordtdoor
ftjj
(hetquotiënt instratumh ) .
14.2.4 Quotiëntschattingen voordenationale boerderij
Tabel 14.1geeftvooreenaantalgroothedendestandaardfout
vandequotiëntschatter. Daarbijwordendegewogenquotiëntschatter (14.2.1)(kolom4)ende separateendegecombineerde schatter (kolommen5en6)vergelekenmetdedirecte schatter.Voorde
directe schatter iszoweldestandaardfout die rekening houdtmet
destratificatie (kolom3)alsdestandaardfoutdiedaargeenrekeninigmeehoudt (kolom 2)-endie indepraktijkveel gebruikt
wordt -weergegeven.
Tabel 14.1geeft aandatgebruikmaking vanhulpinformatievia
toepassing vaneenquotiëntschatter (y r ), kanleidentoteengroterebetrouwbaarheid vanschattingendantoepassing vandedirecteschatter (y)bijeenenkelvoudige steekproef.Metnamede
hulpvariabele "sbe inmeitelling"geeftgoede resultatenvanwege
dehoge correlatiemetdeteschattenvariabelen.Dewinstvan
hetgebruikvany r c ofy r stenopzichtevanys^bijeengestratificeerde steekproef isechter indemeestegevallennietgroter
daneenvermindering vandestandaardfoutmetongeveer10%.
Toepassingvandehulpvariabele "hectare cultuurgrond in
meitelling" levertvoordegemiddelde nationale boerderijweinig
winst optenopzichtevandedirecte schatter.Blijkbaar ishet
verband tussenhulp-endoelvariabele tegeringvooreenbruikbaretoepassingvandequotiëntschatter.Toepassing vandezeschattervoorbijvoorbeeld hetgemiddelde akkerbouwbedrijf leidt vrijwelzekertotbetereresultaten.
Detabel laatook ziendattoepassing vandequotiënt-schattervoorde schatting vande "arbeidskosten"wel leidttoteen
grotere betrouwbaarheid bijgebruikvandehulpvariabele "sbe"en
niet bijgebruikvan "hectare cultuurgrond".
14.2.5 Quotiëntschatters en representativiteit
Indevorige subparagraaf bleekdateenquotiëntschatter een
grotere betrouwbaarheid vanschattingenkanbewerkstelligen. In
sommigegevallenvergroot eenquotiëntschatter ookderepresentativiteit.Datvindt zijnoorzaak indecorrectiefactor (X/x)die
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Tabel 14.1

Overzicht van standaardfouten van geschatte
gemiddelden van een aantal absolute grootheden naar wijze van
schatting (gemiddelde nationale boerderij ; boekjaar
1986)

Variabele

Schatter
quotiëntschatter

directe
schatter
f

yr

yrc

yrs

903
158
320
96
1.015
3.268
3.681
3.874
1.409
1.263
1.362
0,15
20
0,4

1.370
145
300
146
1.420
4.028
4.173
4.211
1.991
1.332
1.348
0,20
49
0,9

884
128
283
88
921
2.893
3.169
3.294
1.355
1.133
1.159
0,14
18
0,3

863
125
280
86
893
2.905
3.179
3.354
1.305
1.124
1.163
0,14
17
0,3

1.722
1.5
1,0
903
96
320
3 .874
1 .409
20

4.803
4,2
2,3
2.372
273
876
9.481
2.169
14

2.824
1,6
1,3
1.031
191
555
4.047
1.385
10

3.265
2,5
1,3
1.298
196
667
5.696
1.439
10

?st

Hulpvariabele
quotiëntschatter:
"sbe inmeitelling'
Arbeidskosten
Rente
Nettopacht
Werkdoorderden
Factorkosten
Niet-factorkosten
Kosten
Opbrengsten
Nettobedr.res.
Arbeidsopbrengst
Factoropbrengst
VAK*10
Cultuurgrond (aren)
Melkkoeien

1.188
331
521
163
1.845
5.941
7.219
7.739
1.583
1.877
2.525
0,18
62
1,0

Hulpvariabele
quotiëntschatter:
"ha cultuurgrond inmeitelling"
Waardewerktuigen
Sbe
Sbe (excl. int.v.)
Kostenarbeid
Werkdoorderden
Pacht
Opbrengsten
Nettobedr.res.
Aren cultuurgrond

2.891
4,1
0,9
1.188
163
521
7.739
1.583
62
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wordt toegepast opdedirecte schatting y. Indienysystematisch
tegrootgeschat zouwordendooroververtegenwoordiging inde
steekproef vanbedrijvenwaary^groot is,enereenpositief
verband istussenx^eny^opeenbedrijf,zorgtdecorrectieterraervoordatyop "populatie-niveau"wordtgebracht (zieook
Bethlehem enKersten, 1986).
Alsvoorbeeld vandeze representativiteit-vergrotende functievanquotiëntschatters kandeschattingvandetotale gepachte
oppervlakte cultuurgrond dienen.Omdat opsteekproefbedrijvenrelatiefmeergepachtegrondvoorkomt danopgrondvaneenaselecte
steekproeftrekkingverwachtmagworden (paragraaf 11.2.8),wordt
debetreffende oppervlakte overschat doorde steekproef.Toepassingvaneenquotiëntschattermetalshulpvariabele deoppervlaktepacht indemeitelling, leidttoteengrotere betrouwbaarheid
enminder systematische vertekening vande schatting vandegepachte oppervlaktevolgenshetboekhoudnet.
Dedirecte schattergeeftvoorboekjaar 1985aandatdegemiddeld gepachte hoeveelheid grond 1.200 arenbedraagt.Debijbehorende standaardfout is37aren (zonderstratificatie50 aren).
Toepassingvaneenquotiëntschattermetalshulpvariabele dehoeveelheid gepachte grond die isopgegeven indemeitelling levert
eengemiddelde oppervlakte van 1.200 * (869/912)arenmeteen
standaardfout van 22bijtoepassing vandegecombineerde quotiëntschatter1).
Inplaatsvaneen90%-betrouwbaarheidsintervalvanongeveer
[1140,1265]levertdequotientschatter een intervalvanongeveer
[1110,1185].
14.2.6 Quotiëntschatters alsalternatief voorstratificatie
Inparagraaf 14.2.4isvooreenaantalvariabelen onderzocht
inhoeverre bijeenenkelvoudige enbijeengestratificeerde
steekproef eenquotiëntschatter betere resultaten oplevertdan
eendirecte schatter.Daarbij blijktookdat insommige gevallen
eenquotiëntschatter bijeenenkelvoudige steekproef somsbetere
resultaten oplevert daneendirecte schatter bijeengestratificeerde steekproef.Deschatting vanderente-kosten isdaareen
voorbeeldvan.Dedirecte schatterbijeengestratificeerde
steekproef levert eenstandaardfout van 158guldenterwijlde
quotiëntschatter bijeenenkelvoudige steekproef eenstandaardfoutvan 145guldengeeft (tabel 14.1).Hetvoorbeeld inparagraaf 14.2.5 laateensoortgelijke situatiezien.
Daarmee isaangegeven dathet somsnietnoodzakelijk iseen
(post-)stratificatieuittevoeren,omdatmet eenquotiëntschatterhetzelfde resultaat tebereiken is.Dequotiëntschatter heeft
alsvoordeel datalleenXbekend hoeft tezijnvoordepopulatie

1)
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Bijtoepassing vandequotiëntschatter (14.2.1)isdestandaardfout 29enbijtoepassing vandeseparate schatter26.

enniet deaantallenperstratum.Voordequotiëntschattermoet
daarentegenweldewaardevandehulpvariabele voorallesteekproefbedrijven bekend zijn.

14.3 Regressieschatters
14.3.1 Inleiding
Evenalsdequotiëntschattermaakt deregressieschattergebruikvan eenhulpvariabele diehooggecorreleerd ismet devariabelewaarvoor eengemiddelde oftotaalgeschatmoetworden.
Terwijl dequotiëntschatter geschikt isvoorvariabelendiein
eenrelatiefvasteverhouding tot eenhulpvariabele staan, isde
regressieschatter ookgeschikt voorandere lineaireverbanden,
datwil zeggenvoor relatiesdieniet "doordeoorsprong gaan".
Bijde regressieschatterwordt namelijkgebruikgemaakt vaneen
additieve correctie-term inplaatsvaneenmultiplicatieve correctie-factor (Cochran, 1977:189-204).
14.3.2 Enkelvoudige steekproeven
De lineaire regressie-schatter (yir)vanhet populatiegemiddeldeT isbijeenenkelvoudige steekproef gelijkaan:
y l r - y +b* (X-x)

(14.3.1)

waarbij:
b» eensteekproefschattingvandeverandering inyalsx
_
eeneenheid toeneemt
X »hetpopulatie-geniddelde vande hulpvariabele
x -het steekproefgemiddelde vandehulpvariabele
y -het steekproefgemiddelde vandeteschattenvariabele
Deze schatter isevenalsdequotiëntschatter onzuiver.De
onzuiverheid isvandeorde (l/n).
Dedirecte schatterendequotiëntschatter zijnbijzondere
gevallenvande regressieschatter, namelijkvoor b-Oen b»(y/x).
_
Ineenenkelvoudige steekproef geldt datdevariantievan
yj r minimaalwordt indienvoorbde lineaireregressie-coëfficiënt Bvanyopx indeeindigepopulatiewordt genomen.
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N
_
£ (7i -Y)*(Xi -X)
i-1
B_

(14.3.2)
N

Z <xi -x>'
i-1
Indepraktijk isBmeestal onbekend. Inparagraaf 14.4zal
worden ingegaanopdesituatiewaarinbbekend isofbekendverondersteld wordt.Indezeparagraafwordt ervanuitgegaandatB
geschatmoetwordenuitdesteekproef.Alssteekproefschatting
vanBwordtdekleinstekwadratenschattingbgenomen,waarbijb
verkregenwordtdoor invergelijking 14.3.2Ntevervangendoorn
endepopulatie-gemiddelden doorsteekproefgemiddelden. Dan
geldt:

Var(y lr )

—

1-f
N
* £ _ (7i - y ) 2 * (1-r 2 )
n
i-1

(14.3.4)

waarbij
decorrelatie-coëfficiënttussenyenx indepopulatie
Voorgrote steekproeven kandevariantievany^rgeschat
wordenals (Cochran, 1977:195):
1-f

var(y lr )

n
* JZ [(Xi-y)-b*(x 1 -x)] a
n*(n-2) i-1

(14.3.5)

De regressieschatter isingrote steekproevenprecieserdan
dequotiëntschatter tenzijderegressielijnvanyopxdoorde
oorsprong gaat.De regressieschatter isingrote steekproevenaltijd precieserdandedirecteschatter.
14.3.3 Gestratificeerde steekproeven
Evenals bijdequotiëntschatter kanbijde regressieschatter
ineengestratificeerde steekproef onderscheid wordengemaakt
tusseneen separate eneengecombineerde schatter. Inheteerste
gevalwordt per stratumeenafzonderlijke regressie-schatting gemaaktwaarnadeze schattingen toteentotaalschatting wordengeaggregeerd viadeophoogfactoren.Dezeseparate schatterylrs
wordtdusberekendals:

180

yirs- Y

H Nh _
— *yirh
hTl N

(14.3.6)

waarbij:
yirh-yh+b h*(Xh-x h )
bjj

-desteekproefschatting voordelineaire regressiecoëfficiënt instratumh

Dat leverteenvariantie:
n
n
h
_
h
_
var(y l r s )-factor*[ X ^ h i - y h ) ' "»>'h* S l ^ h l ^ h ) ' 1
i-1
i-1

(14.3.7)
waarbij:
H
Nh
factor- ^ <~ )* *(
h-1 N

l-fh
)*( )
nh

1
n n -2

Bijdegecombineerde schatterwordt gebruik gemaaktvande
coëfficiënt
n
h
_
2Ü (yhi-yh) * ( x h i - x h)
i-1
b c -factorl*
nh

1Z <xhi-x h>'
h=l

waarbij:
H
Nh
factorl - 2 2 <~ )•*<
h-1 N

l-fh
>*< )
nn

1
n

h~*

Devariantievandegecombineerde regressieschatter
yirc-ySt +b c *(X-x s t )

(14.3.8)

isteberekenenals(Cochran, 1977):
n

var

n
h
_
h
x
x
(yirc> -factorl*[V " (y hi -y h ) -b c *^ T ( hi" h) 1'

ïTi

i-1
(14.3.9)
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14.4 Verschilschatters
14.4.1 Inleiding
Eenschatterdienauwverwant ismetde regressie-schatter
isdeverschilschatter.Deze schatter isgelijkaanderegressieschatter invergelijking (14.3.1),maargaatuitvaneenvaste
coëfficiënt b.Deschatterheetdaaromookwel "regressionestimatorwithpre-assigned slope"(Cochran, 1977:190).Deze schatter
iszuiverenkandaarombijkleine steekproevendevoorkeurverdienen boveneenquotiënt-ofregressieschatter.
14.4.2 Enkelvoudige steekproeven
Devariantievandeverschilschatter
y l r -y+b 0 * (X-x)

(14.4.1)

isgelijkaan
N

5Z[(yi-Y)-b0*(xi-X)]2
Var(y lr )=—

1-f
*
n

i=l
(14.4.2)
N-l

Eenzuiveresteekproefschattingvar(y^r)voorVar(y^r)wordt
verkregen door in(14.4.2)Nt£vervangendoorn.
DewaardevanbgdieVar(y^r)minimaliseert isde lineaire
regressiecoëfficiëntBvanyopx indeeindigepopulatie (zie
paragraaf 14.3). Deresulterendeminimalevariantie isgelijk
aan:

Var m i n (7lr)

1-f
N
*Z L (71-*)'* (1-r')
n
i=l

(14.4.3)

HoewelBvaakmaarbijbenadering bekend is,levertditin
hetalgemeengeengroteproblemen op.Devariantiewordt inhet
algemeenmaarweinig vergroot indien inplaatsvanBeendaar
ietsvanafwijkendewaardevoorbgwordtgekozen.
14.4.3 Gestratificeerde steekproeven
Evenals bijde schatters indeparagrafen 14.2en 14.3i.ser
bij_gestratificeerde steekproeven sprakevantweeschatters y i r s
enyxrc- Alsbjjinparagraaf 14.3.3vantevorengekozenwordten
nietuitde steekproef geschatworden,dangeldtdat
n

h
Var(y lrs )=factor*[ ^ (yhi-yh)-bh*(xhi-*h)]*
i=l
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(14.4.4)

Devariantieisweerminimaal alsb h gelijk isaanB^,waarbijBftdewerkelijke regressiecoëfficiënt instratumhis.
De formule voordevariantievandegecombineerde schatter
isanaloog aan (14.4.4),waarbij bjjvervangenwordt dooreengemeenschappelijke coëfficiënt b c voor alle strata.Devariantie
vandeze schatter isminimaal alsb c gelijk isaaneenbepaald
gewogen gemiddelde B c vandewerkelijke regressiecoëfficiëntenBjj
instratumh (Chochran, 1977:201).Bijoptimalekeuzevan b^en
b c -datwil zeggengelijkaanBjjenB c -heeft deseparate
schattereenkleinerevariantie dandegecombineerde schatter.

14.5 Algemene regressieschatters
Inparagraaf 14.3 isde lineaire regressieschatter besproken.Deze schattermaakt gebruikvaneenhulpvariabele omzotot
meerzuivereennauwkeurige schattingentekomen.Dezeregressieschatterkangegeneraliseerd wordendoortegelijkertijd informatievanmeerderevariabelen tegebruiken.
Isde informatievandehulpvariablen kwantitatief vanaard
danontstaat eenalgemenevormvandeschatteruit paragraaf
14.3.Deze algemene regressieschatter kent op impliciete wijze
gewichten toeaandewaarnemingen. Bethlehem enKersten (1986)
tonenaandatgewichtendieworden toegekend aaneensteekproefelement,opgebouwd zijnalseen lineaire combinatie vangewichtscoëfficiëntendiewordenbijgedragen doordediverse hulpvariabelen.
Isde informatievandehulpvariabelen kwalitatief vanaard
dankent degegeneraliseerde regressie-schatter eveneens impliciet gewichten toeaanbedrijven.Het blijkt dat toepassing van
de algemene regressieschattermet behulpvankwalitatieve hulpvariabelen overeenkomt met het toepassenvaneenalgemenevormvan
post-stratificatie.Bijtoepassing vandealgemene regressieschatterkunnenmeerstratificatie-variabelenaanbod komendan
bijpost-stratificatie (Bethlehem enKeiler, 1987).Naderonderzoeknaardetoepassingsmogelijkheden voordeLEI-steekproefverdient zeker aanbeveling.
Algemene regressie-schatters zijngeen zuivere schatters.Ze
zijnonderbepaaldevoorwaardenwel consistent 1).Devariantie
vandealgemene regressieschatter isniet exactweertegeven in
eenformule.Evenalsvoorde lineaire regressieschatter zijnwel
benaderingenvoorgrote steekproeven bekend.
Naast lineaire regressieschatters zijnookniet-lineaireregressieschatters ontwikkeld.Dezemethodevan schattenwordt ook

1) Deonzuiverheid endevariantievaneenconsistente schatter
naderen tot 0alsdesteekproefgroottenaaroneindig gaat.
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wel "raking"of "multiplicatiefwegen"genoemd;dit integentegenstelling tothetadditiefwegenvandealgemene lineaireregressieschatter.Het schattenvanvarianties bijdezeschattingsmethode levert echterproblemen op (BethlehemenKersten (1986);
Brackstone andRao (1979)).

14.6 Schattersvoorkleine deelpopulaties
DeLEI-landbouw-steekproefheefteenzodanigeomvangdat
vooreengroot aantalgroepenbinnendepopulatie betrouwbare
schattingengegevenkunnenworden (hoofdstuk 13).Voor zeerkleinedeelpopulatieswaarvanmaarenkelebedrijven inde steekproef
vallen-bijvoorbeeld debedrijven ineenbepaaldegemeentezijnmeestal geenbetrouwbare steekproef-schattingen tegeven.
Eenonderzoekgebied datzichspeciaal richtop schattingen
voorkleinedeelpopulaties isdatvande "smalldomainestimation" (Plateketal,1987;Purcell andKish, 1979). Opditterreinwordenalternatieve (synthetische)schattersontwikkeld die
nietalleengebruikmakenvanhetkleine aantal steekproefelementen indedeelpopulatie,maarookvandeelementen inandere
deelpopulaties.
Eenvoorbeeld vanhetgebruikvansynthetische schatters is
tevinden inWijnandsetal. (1983). Indeze studiewordenopbasisvangegevensvansteekproefbedrijven regressievergelijkingen
geschatdiehetverband aangeventussenmeitellingsgegevens en
kunstmestgiftenperhectare.Door indeze regressie-vergelijkingenbedrijfskenmerkenuitdemeitelling intevullenvooralle
bedrijven indepopulatie,washetmogelijk omschattingenvoor
dekunstmestgiften perhectare opgemeente-niveau temaken;ook
voorgemeentenwaarvoordesteekproef geenenkel bedrijfbevatte.
Eendergelijke benadering staatofvaltmetdeaannamedat
hetgebruiktemodel -deregressievergelijkingen -datgeschat is
opbasisvaneengrotere deelpopulatie ookgeldig isvoorkleine
deelpopulaties.De schattingen zijn "model-dependent" integenstelling tot "design-consistent" schattingendiegeenmodelgebruiken (Särndal, 1984).
Eenanderetoepassing ophetLEI ishet schattenvanarbeidsopbrengstenvoorgebiedenwaarplannenmet betrekking tot
landinrichting bestaan.Dezegebiedenzijnmeestal relatief klein
waardoor ermaarenkele steekproefbedrijven inhet betreffende
gebiedvoorkomen.Daaromwordtdekleinedeelpopulatie verdeeld
inbedrijfstype-sbe-klassenwaarbij iedereklasse gerepresenteerd
wordtdoorerinthuishorende steekproefbedrijven uitvergelijkbaregebieden.
Nader onderzoek opditterreinverdient aanbeveling gezien
devraag dieer isnaargegevensoverkleinere deelpopulaties en
de beschikbaarheid vanveelgegevensoverdepopulatie indevorm
vandejaarlijksemeitellingen.
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15. Het boekhoudnet als roterend panel

15.1 Inleiding
Dekeuzevandebedrijvenvoorhetboekhoudnet gebeurt niet
iederjaaropnieuw (ziehoofdstuk 8). Aanhet beginvan ieder
boekjaarwordt 20à25%vandebedrijvendie inadministratie
zijn,vervangendoornieuwe bedrijven.Opdeconsequentiesvan
dezewerkwijzewordt indithoofdstuk ingegaan.

15.2 Bedrijvenniet langerdanzesjaar inadministratie
Iederjaarwordt aandehandvandemeest recentemeitelling
diebeschikbaar is,degewenste samenstelling vandesteekproef
vastgesteld. Datbetekent nietdat er iederjaareenvolledig
nieuwe samenstelling vandesteekproef gekozenwordt.Debedrijfskeuze richt zichophet aanvullenvande steekproef inverbandmet deuitval sindsdevorige bedrijfskeuze,enhetverversenvandesteekproef omstructuurveranderingen indeNederlandse
landbouwoptevangen (Lodder, 1987:9-10).Uitgangspunt daarbij
isdatbedrijven inde regelniet langerdanzesjaar inadministratiewordengehouden.Omdatjaarlijksongeveer 10%vandebedrijvendie inadministratie zijn,wegensuitval nietvooreen
volgend boekjaarbeschikbaar is,zal indepraktijk iederjaar
ongeveer 25Xvandebedrijvenvervangenwordendoornieuwebedrijvendiesteekproefsgewijsgetrokkenworden.
Doorhet langerdanéénjaar inadministratie houdenvanbedrijven,wordenmogelijkheden tothetuitvoerenvantijdreeksanalysesgeschapen.Bovendienwordt daarmeede invloedvanhet
steekproeftoeval bijhet opstellenvanvoorlopigeuitkomstenen
prognosesverminderd (zieparagraaf 15.4en 15.5).Daar staattegenoverdatdoordetermijnvan zesjaarniet geheelkanworden
voorkomendat erenige leereffecten bijdedeelnemers aanhet
boekhoudnet opzoudenkunnentreden.Eenvoordeelvandewat langere termijn isechterdatniet iederjaarallebedrijven opnieuw
aangezocht hoeventewordenmet allekostendiedaaraanverbonden
zijn.Ookdekwaliteit vandegegevensvanbedrijvendie langer
meedoen, zal inhetalgemeengroterzijndanvanbedrijvendie
net startenmetdeelname.

15.3 Jaarlijksevervanging afhankelijkvan doelstellingen
15.3.1 Inleiding
Het boekhoudnet van landbouwbedrijven iseenverzameling van
jaarlijkse steekproeven.Gegevendie reeksvansteekproeven zijn
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erdrie soortengroothedenwaarvooreenschatting gemaaktzou
kunnenworden (Cochran, 1977:344-345):
_
1) deverandering indegemiddeldewaardeYvaneenvariabeley
tussentweesteekproeven;_
2) degemiddeldewaardevanYovereenaantal steekproevensamen;
_
3) degemiddeldewaardevanY inelkvandesteekproevenafzonderlijk.
Totnutoe isinditonderzoeksverslag vooral deaandacht
gelegd bijdederdegrootheid.Afgezienvansteekproefuitval en
leereffecten,kan-vanuithetgezichtspunt vanmaximale betrouwbaarheid vanschattingen -hetvolgendewordenopgemerkt overde
optimalevervangingsstrategie vanbedrijven indesteekproef:
1) voorhet schattenvanveranderingenkandegehele steekproef
hetbestegehandhaafd blijven;
2) voorhetschattenvaneengemiddelde overeenaantaljaren
samen, ishetjaarlijkstrekkenvaneennieuwe steekproef
optimaal;
3) voor schattingenperjaarhangthetvaneenaantal factoren
afwatdebeste strategieis.
15.3.2 Het schattenvanveranderingen
Bijhetschattenvanveranderingen geldtdatdegeschatte
variantievaneenverandering
d - (x-y)

(15.3.1)

bijgelijkblijvendebedrijvengelijk isaan
S'x +S J y -2*R xy *S x *S y

(15.3.2)

enbijverschillende bedrijvengelijk isaan
S 2 X +S 2 y

(15.3.3)

waarbij:
x =dewaardevandevariabele indeene steekproef
y =dewaardevandevariabele indeandere steekproef
R x y =decorrelatie-coëfficiënttussenxeny
S 2 X »devariantievanx
AangezienR x y bijnaaltijd positief is,iseenzogeringmogelijkevervanging debeste strategie.Danwordt immerseenmaximaalgebruikgemaaktvandepositieve correlatie tussenwaarnemingen.
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Kish (1965)geeft aanwatdevariantievaneengeschatverschil isbijeengedeeltelijke overlapvantwee steekproeven.

var(d)

+
nx

(15.3.4)
ny

nc

waarbij:
n x -aantalbedrijven indeene steekproef
n y -aantalbedrijven indeandere steekproef
n c -aantalbedrijvendat inbeide steekproevenvoorkomt
P x - (n c /n x )
P y - (nc/ny)
Indeze formule isafgezienvande eindigheidcorrectie
(l-(n/N)).Duidelijkwordt datdewinstdievoortvloeit uitde
overlapvandetweesteekproeven, afhankelijk isvandecorrelatiecoëfficiënt enhetpercentage overlap.
Bijgelijkblijvende steekproefgrootte n-nx-ny -met daaruit
voortvloeiend P-Px-Py -engelijkblijvendevariantie indepopulatie luidtvergelijking 15.3.4:

var(d)

- _*s** (1-P*R xy )

(15.3.5)

Dewinst tenopzichtevande situatie zondereenoverlappend
steekproefdeel is(P*Rxy)*100%.Bijeenoverlapvan80%-het
percentage dat ongeveergeldtvoorhetLEI-boekhoudnet -eneen
correlatie-coëfficiëntvan602tussenwaarden inopeenvolgende
boekjaren, blijkt devariantiemet 50%gereduceerd teworden1).
Dat betekent eenreductievan30%inde standaardfout.
15.3.3 Het schattenvaneenmeerjarig gemiddelde
Bijhet schattenvaneen "overall" gemiddelde voortweejaren, isdevariantie opbasisvangelijkblijvendesteekproefbedrijven
(S*x+S 2 y +2*R xy *S x *S y )/4

1) Andersgezegd,devariantievanhetverschil isniet desom
vandevariantiesvandeafzonderlijkeschattingen,maar
slechtsdehelft daarvan.Voor schattingenvoor bijvoorbeeld
denationale boerderij kandestandaardfout voorhetverschilvooreenbepaaldevariabele tussentweeboekjarendus
rechtstreeks afgelezenwordenuittabel12.2.
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terwijldeze
(S 2 X +S 2 y )/4
isbijnieuwgekozenelementen.Het ligtdusvoordehand omvoor
deze schatting iederjaaropnieuweensteekproef tekiezenomdat
RXyvrijwel altijd groterdan0zalzijn.
15.3.4 Het schattenvangemiddeldenvooreenbepaald jaar
Overgevaldrievalt ietsmeertezeggen (Cochran,1977:
346-355). Indiengebruikgemaaktwordtvaneendirecte schatter
diealleendegegevensvandebedrijven inhetbetreffende boekjaargebruikt,maaktdewijzevanvervanging nietuit.Indien
echtereen "double sample regressionestimate" 1)voorde blijvende bedrijvengebruiktwordt-waarbijdewaarneming inhetvorigeboekjaardehulpvariable is-eneengewone schatting voor
denieuwe bedrijven,endezeschattingen opeenbepaaldemanier
wordengewogentot_een schatting x 2 ,dan isdevariantie vande
gemiddeldewaardeX2gelijkaan
n-u* r'

_
Var(x2)=S22 * (

)

(15.3.3)

n 2 -u 1 * r1
waarbij
u «hetaantal bedrijven indesteekproef datvervangen
wordt
Var(x2)bereikteenminimalewaardevoor:
1
u/n =

'.ZZZZJUT

1+

^J(l-r')x

waarbij:
r«decorrelatie-coëfficiënttussendevorige endenieuwe
waarneming bijblijvende bedrijven
Dewinst tenopzichtevancompletevervanging (u=n)ofcompletehandhaving (u=0)isdangelijkaan

1) Een regressie-schatting waarbij dehulpinformatie afkomstig
isuiteenandere steekproef inplaatsvanuitdepopulatie.
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1+ ^(1-rV
2
Voor r»0,5komt dat neer op 7%,voor r-0,8op 25%envoor
r-0,95 op 52%.Dewinst ismaximaal 100%voor r-1.
De schatting x 2 wordt alsvolgt berekend:
x2 _(

W2v
_
)*x 2 v + (i
W 2 b +W 2 v

W2v
)*X 2 b
W 2 b +W2v

(15.3.7)

waarbij W de inverse variantie (l/S)aanduidt ende indices ben
v betrekking hebben op blijvende respectievelijk vervangen bedrijven.
Voor het schatten van een gemiddelde voor een bepaald boekjaar kan ookeen splitsing gemaakt worden inbedrijven die 1,2,
3, 4ofmeer jaren meedoen inde steekproef. Ook kunnen schattingenvan een voorgaand jaar herzienworden op basis van informatie
uit het lopende boekjaar. Cochran geeft aan dat de reductie inde
varianties van schattingen bescheiden zullen zijn indien rkleiner isdan 0,8.Àls rgroter of gelijk aan 0,95 is,zijn reductiesvan 502mogelijk. Bij een optimale vervangingsstrategie
wordt inhet algemeenmeer dan de helft van de bedrijven vervangen.
De reducties invarianties bij het schatten van
verschillen
(veranderingen tussen jaren)kunnen bij r >0,7 fors zijn,met
name indienweinig bedrijven vervangen worden (zie paragraaf
15.3.1). Cochran (1977:354)doet daarom de suggestie dat eenvervanging van 1:3, 1:4 of 1:5 tussen twee opeenvolgende jaren een
goede praktische regel kan zijn indien schattingen voor afzonderlijke steekproeven ("current estimators")en schattingen vanverschillen tussen steekproeven beide belangrijk zijn. De LEI-steekproef is indit opzicht dus redelijk optimaal. Tot nu toe worden
de indeze subparagraaf genoemde schatters voor afzonderlijke
steekproeven echter nauwelijks gebruikt.
15.4 Voorlopige uitkomsten op basis van blijvende bedrijven
15.4.1 Inleiding
De definitieve uitkomsten van een bepaald boekjaar zijn in
het algemeen pas een jaar na afloop van het boekjaar bekend, omdat er op dat moment genoeg bedrijven zijn uitgewerkt om over te
kunnen gaan tot publikatie. Om al ineen eerder stadium een indicatie te kunnen geven van de bedrijfsuitkomsten, worden een half
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jaarnaafloopvaneenboekjaarvoorlopigeuitkomstengegeven.
Dezevoorlopigeuitkomstenwordenookgebruikt bijhetopstellen
vanprognoses (paragraaf 15.5). Zehebbenbetrekking opdearbeidsopbrengst perondernemer enhetnettobedrijfsresultaat
(Prognoses, 1986).
15.4.2 Oudewegingsfactoren
Devoorlopigeuitkomstenwordenberekend opbasisvanuitkomstenvanongeveer60%vanhettotaal aantal bedrijvenwaarop
dedefinitieveuitkomsten zullen zijngebaseerd.Ophetmoment
vanhetberekenenvandevoorlopige uitkomsten staandedefinitievewegingsfactorenvoorhetbetreffende boekjaarnogniet
vast.Demeitellingsaantallen perstratumaanhetbeginvanhet
boekjaar zijnweliswaar bekend,maardeaantallensteekproefbedrijvenperstratummet eenuitgewerkte boekhouding zijnnogonbekend.Deuitkomstenvandeze ongeveer 600bedrijvenworden
daaromgewogenmetdewegingsfactor die ze inhetvorige boekjaar
hadden.Datheeft totgevolg datbijdeberekening vandevoorlopigeuitkomsten alleendie bedrijvenopgenomenkunnenwordendie
langerdan 1jaar inadministratie zijn.
Deuitkomstenvandeze bedrijvenwordenpergroepgecorrigeerdmet eentermdieaangeeft inhoeverre ze inhetvorige
boekjaarquauitkomsten afwekenvanallebedrijvenmet eenuitgewerkte boekhouding.Alsdearbeidsopbrengst opalleweidebedrijven indezandgebiedenvorigjaar40.000guldenbedroeg enopde
bedrijvendiemeedoen indevoorlopigeuitkomsten 42.000gulden,
danwordendevoorlopigeuitkomstenvandeze laatstegroepmet
2.000guldennaarbenedenbijgesteld1).
Hoewel berekening opbasisvan "oude"wegingsfactoren inde
praktijk redelijkwerkt,blijkt bijanalyseachterafvaakdat
verschillen tussenvoorlopige endefinitieveuitkomstenvooreen
aanzienlijk deelveroorzaaktwordendoorverschillen tussenvoorlopige endefinitievewegingsfactoren. Dewegingsfactoren dieeen
bedrijf intweeopeenvolgende jarentoegekend krijgt,blijkenin
depraktijknogaltekunnenverschillen,ookalzijnergeengroteverschuivingen indepopulatie enookal ishet betreffende
bedrijf niet ofnauwelijksveranderdvankarakter.Deoorzaak
daarvan ligtvoornamelijk indeverdoorgevoerde stratificatie.
Indieneenbedrijfvoorslechtseenvandevijfstratificatiecriteria eenanderewaardekrijgt-bijvoorbeeld dooreenveranderingvandebedrijfsgroottevan 19naar 21hectare -isereen
grotekansdathetbedrijfvanstratumveranderd. Indien ergrote

1)
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Infeitehebbenwehiertemakenmeteengecombineerdeverschilschattermet coëfficiënt b=l (paragraaf 15.4). Voor
toepassing vaneenseparateverschilschatter zijndesteekproefaantallenperstratum inhetalgemeenteklein.

aantallen steekproefbedrijvenperstratum zouden zijn, zoueen
dergelijkeverandering dewegingsfactoren nauwelijks beïnvloeden.
Maarvanwege dekleine aantallenperstratum, zijndeveranderingenvaak fors.Natuurlijkwordt bijdekeuzevannieuwe bedrijven
zoveelmogelijkgeprobeerd omeenevenwichtige stratumvullingte
realiseren,maardoorallerlei factoren ishet aantal steekproefbedrijvendatuiteindelijk ineenbepaald stratum terechtkomt,
enigszins aanhet toeval onderhevig.
15.4.3 Voorlopigewegingsfactoren
Eenalternatief zouzijnomde 600bedrijven nieuwewegingsfactoren toetekennenopbasisvandestratum-indeling diehoort
bijhet betreffende boekjaar.Deverhouding tussenhetmeitellingsaantal enhetaantalaluitgewerkte boekhoudingen perstratum isdandevoorlopigewegingsfactorvoordat stratum. Indien
niet alleenoppopulatie-niveau 60%vandebedrijven zouzijn
uitgewerkt,maarook in iederafzonderlijk stratum, zoudende
voorlopigewegingsfactoren eengoede relatieve schatting zijn
voordedefinitievewegingsfactoren. Indepraktijkverschillen
deuitwerkingspercentages nogalvan stratum tot stratum, waardoor
met name bedrijven instratametnogweinig uitgewerkte bedrijven, relatiefveel sterkermeewegen indevoorlopige uitkomsten
dan indedefinitieve uitkomsten.
IndeLEI-praktijkwordt het alternatief vanvoorlopige
("variabele")wegingsfactoren alleentoegepast indiencirca80%
vandesteekproefboekhoudingen isuitgewerkt.
Een anderemogelijkheid zouzijnomophetmoment datde
voorlopige uitkomsten berekendworden,eenschatting temaken
-per stratum -vanhet aantalbedrijvendat indedefinitieve
uitkomstenmeegenomen zalworden.Opgrond daarvankunnen schattingenvandedefinitievewegingsfactorenwordengemaakt.Deze
mogelijkheid biedtwaarschijnlijkmeerperspectief dandehiervoorgenoemde.
15.4.4 Verschillenmet definitieve uitkomsten
Voorlopige uitkomsten zullendoorderolvanhet toeval
enigszinskunnen afwijkenvandedefinitieveuitkomsten.Destandaardfout vanhetverschil tussenvoorlopige endefinitieveuitkomsten isteberekenenmet eensoortgelijke formule als inparagraaf 15.3.1voorelkaargedeeltelijk overlappende steekproeven.
Vooreenenkelvoudige steekproef geldt (Kish, 1965:460):
S'
var(y v o o r l -y d e f )-— * (1-PX)-— * (
n_

S'
)
n-,

1-PX)
(15.4.1)
P„

191

waarbij
v

v

voorl

def

schatting vanYopbasisvaneendeelvande
steekproefbedrijven
schattingvanYopbasisvanallesteekproefbedrijven

Datwil zeggendatdevariantievanhetbetreffende verschil
P x procent lager isdandestandaardfout vanhetgeschattevoorlopige gemiddelde,of (1-PX)/PXprocentvandestandaardfoutvan
hetgeschattedefinitieve gemiddelde.Voordepraktijkvanhet
LEI-boekhoudnetbetekent dit,datdestandaardfout vanhetverschilongeveer 60%(100*<\l(1-0,6)'%)vandestandaardfout vande
voorlopigeuitkomstenbedraagt.Intermenvande standaardfout
vandedefinitieveuitkomsten isditongeveer80%(deworteluit
100%* (l-0,6)/0,6)).Vooreengestratificeerde steekproef gelden
overeenkomstigepercentages.
Nog groterewinst zoubehaald kunnenworden indienvoorde
definitieveuitkomstenookgebruikgemaaktzouwordenvaneen

Tabel 15.1

Gemiddelde arbeidsopbrengst bij voorlopige en definitieve uitkomsten naar BUL-groep (gemiddeld over de
boekjaren 1982-1985)

BUL-groep

Voorlopige
uitkomsten

Definitieve
uitkomsten

Absoluut
verschil

Grotere bedrijven
Akkerbouw:
-noordelijkklei
- centraalklei
- zuidwestelijk klei
-veenkoloniën
Weide:
- nrd.klei/veenweide
-westelijkweide
- zandgebieden
Gemengd

5.700
11.300
4.300
3.600

41.300
61.800
71.000
37.300

39.200
71.400*)
68.900
34.900

41.300
29.800
38.000
26.300

43.900
31.100
38.400
24.200

3.500
4.400
4.000
5.300

10.800
7.100

9.000
3.000

3.100
5.600

Kleinere bedrijven
Weide
Gemengd
*)

Indienhetextremejaar 1983buitenbeschouwing wordtgelaten, ishetverschil 4.800. In1983warendevoorlopige en
dedefinitieveuitkomst respectievelijk 140.000en173.800.
Bron:LEI,Prognoses,diversejaren.
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verschilschatter, ofvaneen "double sample regressionestimate"
(paragraaf 15.3.3).
Intabel 15.1wordt inzicht gegeven indeverschillen tussen
voorlopige endefinitieveuitkomstenvoordeonderscheiden BULgroepen.
Deverschillen tussenvoorlopige endefinitieve uitkomsten
zijnniet groot.Desondanks zijnze inhet algemeengroterdan
verwacht zoumogenworden opbasisvande standaardfouten vande
definitieve uitkomsten.Deverwachting vanhet absoluteverschil
tusseneenwaardeuit eennormaleverdeling endeverwachtewaardeuit dieverdeling isongeveer40%vandestandaarddeviatie1).
Vergelijking van40Z*802vandestandaardfouten uit tabel 15.4
met deabsolute foutenuittabel 15.1 leertdat laatstgenoemde
foutenhoger liggen.Hetverschilmoetverklaardwordenuithet
gebruikvanoudewegingsfactoren ophetmoment datdevoorlopige
uitkomstenberekendworden,enuithetgebruikvaneenverschilschatterbijhetberekenenvandevoorlopige uitkomsten. Zoubij
deberekening vandedefinitieveuitkomsten ookeendergelijke
verschilschatter gebruiktworden (zieparagraaf 15.3.3)danzou
hetverschil tussenvoorlopige endefinitieveuitkomstenwaarschijnlijkkleiner zijn.Bijdecorrectievandeblijvendebedrijven tenopzichtevanallebedrijvenophetmoment vanhetberekenenvandevoorlopigeuitkomstenwordt namelijkookdetoevalscomponent inhetverschil weg-gecorrigeerd.
Worden allevoorlopigeuitkomsten intabel 15.1gemiddeld,
danblijkt dat zegemiddeld vrijwel gelijkzijnaandegemiddelde
definitieve uitkomsten.Er isdus inalgemene zingeen sprakevan
systematischeover-ofonderschatting tenopzichtevandedefinitieveuitkomsten.

15.5 Prognosesvooreen lopend boekjaar
Ophetmoment datdevoorlopigeuitkomstenvoor eenalafgeslotenboekjaar berekend zijn, isookdebasisgelegdvoorhet
makenvaneenprognosevooreen lopend boekjaar,waarvandaninmiddelsdehelftverstreken is.Vertrekpunt bijdeprognosesvan
debedrijfsuitkomstenvooreenaantalgroepenbedrijven, zijnde
voorlopigeuitkomsten.Dezeuitkomstenwordengesplitst inkosten-enopbrengsten-componenten, dieelkweergesplitstwordenin
prijs-enhoeveelheids-componenten.Opbasisvanexterne gegevens
wordenaanpassingen doorgevoerd indeprijzenenhoeveelhedenvan

1) Met behulpvandedichtheidsfunctie vandenormale verdeling
isafte leidendatdezeverwachting gelijk isaan
(1/*/2*TT) maaldestandaardisatie (Mood,Grayhill andBoes,
1974:177).
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Produkten enproduktiemiddelen enwordendevoorlopige uitkomsten
bijgesteld omzotekomentoteenprognose.Deexterne gegevens
betreffenoogstramingen,prijs-prognoses,endergelijke.
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16. Conclusies periode 1975-1987

16.1 Inleiding
Indehoofdstukken 4tot enmet 9iseenbeschrijving gegevenvande steekproefopzet indeboekjarenvanaf 1975.Deberekening van steekproefuitkomsten isdaarbij ookaandeordegekomen.
Dehoofdstukken 10tot enmet 15gaveneenevaluatie vande
opzet endedaaruit resulterende steekproefuitkomsten. Opgrond
vande inhoud vandezehoofdstukkenwordt indevolgendeparagrafeneenaantal conclusiesgetrokken.Bijdebespreking vande
nieuwe opzetvande steekproef indeel3wordt opeenaantalvan
deze conclusies teruggegrepen.

16.2 Representativiteit
Inhoofdstuk 11 isnagegaan inhoeverre erophetniveauvan
denationale boerderijverschillen zijntussen steekproef-enpopulatiebedrijven.Vergelijking vanhetgemiddelde enhettotaalcijfer indetweegroepenbedrijvenvooreenaantalvariabelen in
demeitelling, leertdat eropdebelangrijkste puntennauwelijks
afwijkingen zijnteconstateren.Degroottevandebedrijvenen
desbe-verdeling overgewassen endieren indesteekproef sluiten
goed aanbijdeverhoudingen indepopulatie.Enigszins oververtegenwoordigde gewassen zijnpeulvruchten, landbouwzaden, pootaardappelen enfabrieksaardappelen.Ondervertegenwoordigd zijnde
voedergewassen endetuinakker-entuinbouwgewassen. Diersoorten
die inde steekproef relatief teveelvoorkomen zijn leghennen,
moederdierenvan slachtpluimvee enkalkoenen. Sterkondervertegenwoordigd zijnmestkalveren,overigmestvee, schapen,geiten,
paarden, eenden,en inietsminderemate slachtkuikens.Deoverenondervertegenwoordiging betreft dusvooral gewassen endiersoortendie indepopulatie relatiefweinig voorkomen.
Tenaanzienvandeoverigemeitellings-gegevensspringen
vooral deondervertegenwoordiging vanvreemde envrouwelijke arbeidskrachten envanbedrijvenmet rechtspersoonlijkheid inhet
oog.Een ietstesterkevertegenwoordiging iservandegepachte
oppervlakte.
Meitellingsgegevens die ietszeggenoverdewijzevanbedrijfsvoering zijnuiteraard interessant vooreenvergelijking.
Steekproefbedrijven hebben relatiefvakereen ligboxenstal,hebbeneengrotere huiskavel -maarookeengroteraantalkavelsenberegenen eengroterdeelvanhunoppervlakte cultuurgrond.De
afwijkingen zijnechtermaarklein.
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Deconclusie kangetrokkenwordendatde steekproef tenaanzienvandemeitellingsvariabelen eengrotematevanrepresentativiteit bezit.Dat isechternoggeengarantie datde steekproef
ooktenaanzienvandedoelvariabelen (toegevoegdewaarde,arbeidsopbrengst endergelijke)representatief is.Het ismogelijk
datdesteekproef relatiefveelbedrijven zoubevattendiequa
meitellingsvariabelen vergelijkbaar zijnmetdegroep bedrijven
indemeitelling die zemoeten representeren,maardiegemiddeld
hogere of lagerewaardenvandedoelvariabelen realiseren.Omdit
nategaan iseenaantalcijfers indesteekproef vergelekenmet
cijfersuitexterne bronnen.Omdat ernauwelijksexternvergelijkingsmateriaal isvoordedoelvariabelen,zijnvariabelendie
daarenigszinsmee samenhangenonderzocht.
Het blijktdatdemelkvetproduktie permelkkoe doorhet
boekhoudnetmetenkeleprocentenwordtoverschat.Hetpercentage
bedrijvendatdeelneemt aandemelkcontrole ligtopdesteekproefbedrijven aanzienlijkhogerdanophettotaalvanpopulatiebedrijven.
Dekilogramopbrengsten perhectarevoordebelangrijkste akkerbouwgewassen lopen indemeestegevallennietveruiteen tussensteekproef enexternebronnen.Devergelijking isinsommige
gevallennieteenduidig temakenvanwegedefinitieverschillen.
Voorde intensieveveehouderij iseenvergelijking met externe
bronnenniet gemakkelijkuittevoeren.
Eenvergelijking vandemeitellingsvariabelen voordenationaleFIP-boerderij, leidttotdeconclusie datcijfers overde
financiële positievandeondernemer betrekking hebbenopbedrijvendiegemiddeld ietskleiner zijndandebedrijven indeFIPpopulatie.Verder zijndemeeste afwijkingen dievoorkomen bijde
nationale BUL-boerderij ookhieraanwezig.Eenaantal afwijkingen
indeFIP-steekproefwordtveroorzaaktdoorhetdoelbewustuitsluitenvanNV's,BV'sendergelijke;dat zijnmeestal grotere
bedrijven.Daarnaast zijnerafwijkingendie sterker zijndanop
grondvandezeuitsluiting verwacht zoudenmogenworden.Zois
hetareaal granenenhandelsgewassen ondervertegenwoordigd inde
steekproef,terwijl hetaantalvreemde arbeidskrachten nogsterkeronderschatwordtdan indeBUL-steekproef.
Devrijgoede representatie vandepopulatie doordesteekproef isvooreengrootdeel toeteschrijvenaandegevolgde
steekproefopzetendewijzevanberekeningvandeuitkomsten.In
hoofdstuk 10isimmersaangegeven datergroteverschillen in
respons zijntussenverschillende groepenbedrijven indepopulatie.Blijkbaarhebbendestratificatienaarbedrijfstype,grootte,oppervlakte, leeftijd enregioenhetgebruikenvandeze criteria bijdevervangende keuzeseffectgesorteerd.Vanuithet
oogpuntvan representativiteit vandenationale boerderij zijner
weinig redenenomeenandere opzetvande steekproef voorte
staan.Het systeemkanwelopeenaantalpuntenwordenaange-
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scherpt. Zozoueensplitsing vandegroep "rundveebedrijven" in
"zuiveremelkveebedrijven"en "overige rundveebedrijven" eraan
kunnenbijdragendatdeoververtegenwoordiging vandemelkkoeien
indesteekproefwordt teruggedrongen enparallel daaraandeondervertegenwoordiging vanmestvee, schapen,geiten,paardenen
dergelijke.
Eenverdere aanbeveling diegedaankanworden isdesplitsingvandegroep "pluimveebedrijven" in"leghennenbedrijven"en
"overige pluimveebedrijven". Indeakkerbouwsector zoubijde
(vervangende)keuze eventueel gekekenkunnenwordennaardegewassoorten opdebedrijven.
Eenverdere splitsing vandebestaande acht bedrijfstypen
bijdestratificatie zaltenkostegaanvaneenverdergaande
stratificatienaaroppervlakte, leeftijd enregio.Inparagraaf
11.5 isechteraangetoond datdeze laatstedriecriteriamaareen
beperkte invloed opderepresentativiteit hebben.

16.3 Betrouwbaarheid
Decentraledoelstelling bijde steekproef ishet betrouwbaar schattenvaneenaantaldoelvariabelen inde sfeervande
bedrijfsuitkomstenenvandefinanciële positievandeondernemer
voordegemiddelde entotalenationale boerderij.Degenormaliseerde toegevoegdewaarde (sbe)endearbeidsopbrengstvandeondernemer zijndaarbij gekozen als richtvariabelen.
Hoofdstuk 12laat ziendatdesteekproefopzet heeftgeresulteerd ineenstandaardfout van 1,5 sbebijeengemiddeld aantal
sbevanongeveer 210sbe.Destandaardfout vandearbeidsopbrengst vandeondernemerwas indeafgelopenjaren ongeveer
1.600 guldenbijeengemiddelde vanruim 25.000gulden.Doorde
stratificatiekoneengemiddelde reductie inde standaardfout van
het aantal sbewordengerealiseerd van50tot 60%.Voordearbeidsopbrengst wasdie reductie ongeveer 10%.
Veelgrootheden indeopbrengsten-, kosten-eninkomenssfeer
hebbendoordestratificatieeenstandaardfout die40tot 50%lager ligtdanbijeenenkelvoudige steekproef hetgeval zouzijn
geweest.Daarbij speelt vooraldestratificatie-variabele"sbe"
eengrote rol.Opvallend isdathet hanterenvande stratificatie-variabelen oppervlakte, leeftijd enregionauwelijksvaninvloed isopdebetrouwbaarheid vandemeestenationalegemiddelden.Eenvergaande stratificatie isdaaromvoordebetrouwbaarheids-doelstellingminder relevant.
Doorhetgrote aantalvan ruim 1.000 steekproefbedrijven
zijnde relatieve standaardfouten vanveel schattingen ergklein;
meestal indeordevangroottevan 1tot 2%.Voor schattingenvan
grootheden indefinanciële sfeerzijnderelatieve standaardfouten inhet algemeen ietsgroter.Degrotere heterogeniteit inde
populatie,hetkleinere aantal steekproefbedrijvenendegeringerereductiedoordestratificatiespelendaarbij eenrol.Deresultaten blijvenechter alleszinsacceptabel.
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Ookvoorquotiënten levertdesteekproef schattingenmet
kleine standaardfouten. Degemiddelde opbrengst perƒ 100,-kostenbijvoorbeeld heeft eenstandaardfoutdiekleiner isdan40
cent.
Bijdestratificatievandepopulatie endeallocatievan
steekproefbedriivenoverdestrata,wordtgebruikgemaaktvande
variabele (sbe)*. Voorhetbetrouwbaar schattenvandedoelvariabelenblijktditeenzeergeschikte hulpvariabele tezijn.Degeringere toewijzingvansteekproefbedrijven aanstratadiebetrekkinghebbenopderundveehouderij danopgrondvandestandaarddeviatie in (sbe)*"optimaal"zouzijn,blijkteenjuistestrategietezijn inverbandmethetbetrouwbaar schattenvandegemiddeldenvandedoelvariabelen.Handhaving vanhetgebruikvan
(sbe)*bijdestratificatieenallocatie ligtvoordehand.Kleineverbeteringen zijnwelmogelijk.Aandegroepgemengde rundveebedrijvenmet intensieveveehouderij zouden innavolgingvan
degroep zuivere rundveebedrijven,circa 20%minder bedrijven
toegewezenkunnenworden.Degroeppluimveebedrijven zoueenhoger steekproefpercentage kunnenkrijgendanopgrondvandestandaarddeviatie in (sbe)* "optimaal"is.Ditzoueventueelgecombineerd kunnenwordenmeteensplitsingvandezegroep bedrijven in
homogeneredeelgroepen.Ookvoordeakkerbouwbedrijven ligteen
ietshoger steekproefpercentage danhethuidigevoordehand.
Detweededoelstelling vandesteekproef ishet betrouwbaar
schattenvangemiddeldenvoorBUL-enFIP-groepen.Hoofdstuk13
laat ziendatdestandaardfoutenopditniveauaanzienlijk groter
kunnen zijndanopnationaalniveau.Dekleinere aantallensteekproefbedrijven pergroep zijndaarvandehoofdoorzaak.Desamenstelling vanBUL-enFIP-groepen opgrond vananderecriteriadan
diebijdestratavorming gebruiktworden,speeltdaarbij ookeen
rol. Doordatdegroependwarsdoordestrataheenlopen,wordteen
extra "fout"geïntroduceerd,namelijkdie inhetaantal bedrijven. De somvandewegingsfactoren isimmerseenschatting van
hetaantal bedrijvendatdaadwerkelijk totdebetreffende groep
behoort. Insommigegevallen leidtditertoedatgeschattegemiddeldeneenstandaardfout hebbendieenkeletientallen procenten
hoger ligtdanhetgeval zouzijnbijvastewegingsfactoren.Voor
totaalschattingenwordtde standaardfout inveelgevallen zelfs
meteenfactor 2tot3vergroot.
Vooreendeel zijndeschattingsfouten indewegingsfactoren
niettevoorkomen.DeBUL-enFIP-groepenwordennamelijksamengesteld opbasisvankenmerkenvanbedrijven zoalsdietijdens
hetboekjaarwordenwaargenomen.Er isechterweleenverkleining
vandestandaardfouten terealiserendoordestratificatiemeer
te latenaansluiten bijdegroepsvorming voorBULenFIP.Zowel
de indeling inbedrijfstypenalsdie ingrootte-klassen enregio'sverschilt tussenstratificatieenpublikatie.Erzijnweinig redenenomdezetweeniette latenaansluiten,temeeromdat
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eenenigszinsgewijzigde indeling bijdestratificatie nauwelijks
gevolgen zalhebbenvoorderepresentativiteit en betrouwbaarheid
vanuitkomstenopnationaal niveau.
Destandaardfoutenvanverschillen tussenBUL-groepenof
tussenFIF-groepenzijn inhet algemeenaanzienlijk,waardoorop
hetoog aanwezigeverschillenvaakniet statistisch significant
kunnenworden vastgesteld.
Omdat iederjaarslechtseendeelvandesteekproefbedrijven
vervangenwordt doornieuwe bedrijven, zijndestandaardfouten
vanverschillen tussen tweeopeenvolgende boekjarenvoordezelfde
BUL-groep,enkele tientallenprocentenkleinerdanopgrondvan
deafzonderlijke standaardfouten verwacht zoumogenworden.Om
dezelfde reden isdestandaardfoutvanhetverschil tussenvoorlopigeendefinitieveuitkomsten relatiefklein.
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Deel 3: de steekproef vanaf boekjaar 1988

"Wat wil je weten over wie en met welke
heid?"
(K.

betrouwbaar-

Lodder)
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17. Overgang op de NEG-typering

17.1 Inleiding
Met ingangvan 1986 isinNederland deVAT-typering vervangendoordeNEG-typering.HetLEIheeft besloten ommet ingang
vanboekjaar 1988dezetypering tegaangebruiken bijdepresentatievan steekproefuitkomsten indeBULen indeFIP.Deafbakeningvandepopulatiewaardesteekproefgegevens betrekking op
hebben zalook intermenvandeNEG-typering gaanplaatsvinden.
Indit hoofdstuk zalopdezeveranderingenworden ingegaan.
Degevolgendiedenieuwevormvangroepsindeling inLEI-publikatiesheeftvoordesteekproefopzet worden indeparagrafen
5en6vandithoofdstukkortaangeduid. Indehoofdstukken 18
totenmet 20wordt -aansluitend bijdeconclusiesvandeel 2eenenigszinsgewijzigde steekproefopzet ontwikkeld.

17.2 DeNEG-typering
IndeEuropese Gemeenschap isindezeventigerjareneenEGtypering voor land-entuinbouwbedrijven ontwikkeld. Dezetypering,die isgebaseerd ophet brutostandaard saldo (bss)van
dierenengewassen,wordt gebruikt omdebedrijven inhetEGboekhoudnet tekunnengroeperen.Zowelbijdestratificatievan
deEG-steekproef alsbijdepresentatievangegevenswordt deze
typering gehanteerd.Vooreenuitvoerige beschrijving vandewijzewaaropdeEGbedrijven typeert enhoedeze typering eenrol
speelt inhetEG-boekhoudnet, zijverwezennaarPoppe(1984,
1986).
BinnenNederland werdende laatstedecennia verschillende
bedrijfstyperingssystemengebruikt. InLandbouwcijfersen inanderepublikaties overdeLandbouwtellingwerd deVAT-typering gebruikt.Het LEIpubliceerde resultaten overgroepen landbouwbedrijvenaandehandvandeBUL-typering (zietabel3.2).DeEGtyperingwerdweinig gebruikt.
In 1986 isinNederland deNEG-typering ingebruikgenomen
(Landbouwcijfers, 1987:111).Dezetypering sluit nauwaanbijde
EG-typering enbevordert daardoorde internationale vergelijkbaarheidvanstatistische gegevens.DeNEG-typering zalnietalleendeVAT-typering gaanvervangen,maar zalvoorhetLEIookde
typering zijndiegebruikt gaatwordenvoorhetpresenterenvan
bedrijfsuitkomsten.DeoudeBUL-typering zaldaarmeeverdwijnen.
De sbealsgrootte-maatstaf zalgehandhaafd blijvenvooronderzoeks-envoorlichtingsdoeleinden, maarzalnietmeergebruikt
worden bijtypering endimensionering vanbedrijven.Het bruto
standaard saldo (bss)zaldeze rolovergaannemen.
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Eenbeschrijving vanhetNEG-typeringssysteemenvandemotivering voordeontwikkeling ervan istevinden inCBS (1986),
CBS (1988)envoordenDag (1988).

17.3 BUL-groepen opNEG-basis
Inhoofdlijnen zijndeoudeendenieuweBUL-typeringniet
essentieelverschillend. Erblijvengroepen akkerbouwbedrijven,
weide-ofmelkveebedrijven,gemengde bedrijvenen intensieveveehouderijbedrijven.De samenstelling vandiegroepen issomswat
ruimerensomswatkrapperdan indeoudetypering.Degroepen
intensieveveehouderijbedrijvenkomenwatduidelijker inbeeld.
Degemengde groepenwordentoteenvrijgrotegroep samengevoegd.
Inhoofdstuk 21wordtdeaansluitingvandeenetypering opde
andere nagegaan. Infiguur 17.1wordendenieuweBUL-groepenop
eenrijgezet.Dezegroepsindeling zalookvoordeFIPgebruikt
gaanworden.

17.4 Afbakening steekproefpopulatie
Evenals inhetverledenvindt erbijdebepaling vandepopulatie eenuitsluiting vankleine enextreemgrote bedrijven
plaats.Degroottevanbedrijvenwordtuitgedrukt inNederlandse
grootte-eenheden (nge),diezijnafgeleid vandebss.Bedrijven
beneden eenbepaaldenge-ondergrens enboveneenbepaaldenge-bovengrens,wordenomsoortgelijke redenenals inhetverleden (zie
paragraaf 4.2)uitgeslotenvandepopulatie.Deafbakening ten
opzichte vandetuinbouwsectorwordtnietmeerdirect uitgevoerd
opbasisvanhetprocentuele aandeelvan land-entuinbouwopde
bedrijven,maarvolgtuitdeNEG-typologie.Hetboekhoudnet landbouwheeft indetoekomst betrekking opdevolgendeNEG-hoofdtypen:
A) Akkerbouwbedrijven
B) Graasdierbedrijven
C) Hokdierbedrijven
D) Gewassencombinaties (exclusief tuinbouw/blijvendeteeltbedrijven)
E) Veeteeltcombinaties
F) Gewassen/veeteeltcombinaties
Het boekhoudnet vantuinbouwbedrijven zalzichrichtenopde
overige bedrijfstypen:tuinbouw-enblijvendeteelt-bedrijvenen
eendeelvandegewassencombinaties.Daarmee isafbakening vande
boekhoudnettenvan land-entuinbouwduidelijker gewordendanin
hetverleden.
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1)Akkerbouwbedrijven (NEG-type1):
Grotere bedrijven:
-Noordelijkkleigebied (regio 1)
-Centraal kleigebied (regio 3-4)
- Zuidwest, kleigebied (regio5)
-Veenkoloniën
(regio 6-8)
Kleinere bedrijven:
-Kleigebieden
-Veenkoloniën

(regio1,3-5)
(regio 6-8)

2)Sterkgespecialiseerdemelkveebedrijven (NEG-type411):
Grotere bedrijven:
-Noordelijkklei/Veenw.gebied (regio 1-3)
-Westelijkweide
gebied (regio 4,5,11)
- Zand
gebieden (regio 6-10,12,13)
Kleinere bedrijven:
-Klei/veenweidegebieden
(regio 1-5,11)
- Zand
gebieden
(regio 6-10,12,13)
3)Minder sterkgespecialiseerde melkveebedrijven
(NEG-type 412-437):
Grotere bedrijven
Kleinere bedrijven
4)Hokdierenbedrijven (NEG-type5):
Fokvarkensbedrijven
(NEG-type 5011):
Anderevarkensbedrijven (NEG-type 5012-5013):
Legkippenbedrijven
(NEG-type 5021):
5)Combinatie-bedrijven enoverige bedrijven
(NEG-typen 438-4449,6-8):
Grotere bedrijven
Kleinere bedrijven
Figuur 17.1 Indeling van BUL-groepen vanaf boekjaar
Bron:Poppe enDijk (1986).

1988

17.5 Naar eenuniforme typering
Indeperiode 1975-1987werdendoorhetLEIverschillende
typeringen gebruikt voorverschillende doelen.Daar isopzich-
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zelfnietsvreemds aan,omdatdeenetypering vooreenbepaald
doel toteengroter inzicht leidtdaneenanderetypering.Zowas
ereentypering voordepublikatievanbedrijfsuitkomsten-de
BUL-typering -,eentypering voordestratificatievandesteekproefpopulatie,eenEG-typering,endaarnaast demeer algemeen
gebruikteVAT-typering.Hoewel dezetyperingen inhoofdlijnenwel
ietsopelkaar leken,washet indepraktijk tochmoeilijk omaan
tegevenhoe zeopelkaaraansloten. Indeel 2isaangegevendat
ergoede redenen zijnomdetypering bijdestratificatieafte
stemmenopdetypering bijdepublikatie.Nudetypering voorde
BULgebaseerd gaatwordenopdeNEG-typering endeze bovendien
sterkovereenkomtmetdeEG-typering,diegebruiktwordtvoorpublikatievanresultatenvanhetEuropese boekhoudnet, iseralle
redenombijdestratificatieookgebruiktemakenvandeNEG-typering.
Doorbijdestratificatieenbijpublikatie deNEG-typering
tehanteren,wordtdevergelijkbaarheid metcijfersuitandere
bronnengroter. Immers,alsgepubliceerd wordt over "akkerbouwbedrijven"ofover "legkippenbedrijven",dangaathet inLEI-publikatiesomdezelfde groepenalsbijbijvoorbeeld hetCBSofdeEG.
Ookwordt duidelijker opwelkegroepbedrijvendetotale LEIsteekproef zichricht,omdatdepopulatie-afbakening inalgemeen
bekende termenplaatsvindt.
Inhetvolgende hoofdstuk zalnaderworden ingaanopdeze
afstemming vanstratificatie-oppublikatie-indelingen. Eenprobleemdatzichvoordoet bijde indelingvandeBUL-bedrijven,
verdient echtereerstnog enige aandacht.Hetbetreftdevraagop
welkegegevensbasis de indelingmoet plaatsvinden.Devolgende
paragraaf gaatdaaropin.

17.6 BUL-typering:homogeniteit ofherkenbaarheid?
Totnutoe iser indithoofdstukvanuitgegaan datdeindeling inBUL-groepengebeurt opbasisvandebedrijfskenmerkenin
demeitelling. Immers,alleendan iseraansluiting vandestratificatie opdeBUL-indeling,eniserdemogelijkheid omBULuitkomstentevergelijkenmetgegevensuit andere statistieken.
Andersgezegd,alleendan isdesomvandewegingsfactorenvoor
eenbepaalde BUL-groepgelijk aandeaantallen indemeitelling
indieBUL-groep.
Dehuidigewerkwijze indeBUL isanders.Bedrijvenworden
ingedeeld opbasisvandebedrijfskenmerkengemiddeld gedurende
hetboekjaar.Zowelhettypealsdegroottevanhetbedrijfwordendaarmee bepaald 1).Daardoorkunnen erverschillen ontstaan

1) Deberekening vanwegingsfactoren endedaaraan tengrondslag liggende stratificatiehebbenuiteraard betrekking op
meitellingsgegevens vanbedrijven.
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tussende somvandewegingsfactoren indebetreffende BUL-groep
enhetaantal bedrijven indemeitelling dat opgrond vanmeitellingsgegevens totdieBUL-groepbehoort.
Uit het oogpunt vanhetvormenvanhomogene groepen bedrijvenverdient hetdevoorkeuromtetyperen opbasisvangemiddeldengedurende hetboekjaar.Eenbedrijfdatper 1meigetypeerd
wordt alskleinakkerbouwbedrijfkan inwerkelijkheid eengroot
pluimveebedrijfzijn.Opnamevandit bedrijf indeBUL-groep
"kleinakkerbouw" zoudecijfersvan "klein akkerbouw" iets
moeilijker interpreteerbaarmaken.
Anderzijds isdeherkenbaarheid enaanwijsbaarheidvaneen
groep bedrijven belangrijk.Datpleitvoortypering volgensde
meitelling.AlsdeBUL-meitellingsgroep "kleinakkerbouw" inde
meitelling bijvoorbeeld 2.000 bedrijven bevat,dankanuithet
boekhoudnet gehaaldwordendatdaarvanbijvoorbeeld 1.800 bedrijvenookgemiddeldgedurendehetboekjaardietypering hebbengehad, terwijl deoverige 200bedrijven eenandere typering hadden.
DeBUL-uitkomstenvoordetotalemeitellingsgroepvan 2.000bedrijven hebbendanbetrekking opeenenigszinsheterogenegroep,
maarhet isinelkgevalwelduidelijkwelke bedrijven datzijn,
namelijkde bedrijven diedoorhunopgave indemeitelling aangaven "kleinakkerbouwbedrijf"tezijn.
Wiegeïnteresseerd isineenkoppeling van structuurgegevens
(meitelling)enboekhoudnetgegevens zalkiezenvoorde laatste
benadering. DeEGvormt bijvoorbeeld bedrijfsgroepenopbasisvan
bedrijfskenmerken indemeitelling.Wiewilwetenhoeeengemiddeld akkerbouwbedrijferuitziet enmindergeïnteresseerd isin
het aantal bedrijvenwaaropdat betrekking heeft, zalkiezenvoor
detweede benadering.
Indeafweging tussenhomogeniteit enherkenbaarheid moet
overigens ookwordenmeegenomendatdetypering dieaansluit bij
de stratificatie-de typering opbasisvanherkenbaarheid -in
het algemeen lagere standaardfouten zalopleveren dandeandere
typering, ondanksdegroterevariantie (heterogeniteit) inde
eerstgenoemde typering (zieparagraaf 13.4).
Voordepublikatievan steekproefuitkomsten indeBULende
FIPzalhetLEIookna 1987uitgaanvan indelingen opbasisvan
bedrijfskenmerkentijdenshet boekjaar.Omdezegroepscijferste
kunnenvertalen naargroepenbedrijven indemeitelling zalin
hetvervolgwelaangegevenwordenuitwelkemeitellingsgroepen de
bedrijven ineenbepaaldeBUL-groep afkomstig zijn.Datkan bijvoorbeeld opdemanierdie isaangegeven inbijlage 6.
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18. Van doelstellingen naar steekproef

18.1 Inleiding
Aanhetbeginvandezeventigerjaren isde landbouwsteekproef opgezet zoalsdietotenmetboekjaar 1987heeftgefunctioneerd.Vanafdietijdzijndestructureleontwikkelingen inde
landbouw inhoog tempodoorgegaan.Datkaneenredenzijnomna
tegaanofdezeopzetnoggoed aansluit bijde informatie-behoefteover landbouwbedrijven,zekernueennieuwe bedrijfstypering
enpopulatie-afbakening gebruikt zalgaanworden.Bovendien iser
inmiddelsmeerdantienjaarervaringmetde steekproefopzet.Op
grond daarvan isindeel 2bekekenoferverbeteringen zijnte
realiseren, indie zindatmetdezelfdemiddelen eenbeterekwaliteitvande informatie istebewerkstelligen.
Inditenhetvolgende hoofdstukwordendedoelstellingen
vande steekproef opnieuwgeformuleerd -wat nietbetekent datde
doelstellingen opzichzelfveelveranderen -enwordt aangegeven
opwelkewijzediedoelstellingen gerealiseerd kunnenworden.

18.2 Uitwerking hoofd-ennevendoelstellingen 1975-1987
Inhoofdstuk 4vanditonderzoekverslag isaangegevendatde
hoofddoelstelling vanhetboekhoudnet bestonduithetweergeven
vaneenzorepresentatief enbetrouwbaarmogelijk beeldvande
Nederlandse landbouw.Indepraktischeuitwerking betekendedit,
datgestreefdwerd naarmaximale betrouwbaarheid van schattingen
voor eenaantalbedrijfseconomischeenfinanciële groothedenvoor
degemiddelde entotalenationale boerderij,gegeveneenaantal
maatregelendiederepresentativiteit moestenwaarborgen.
Deuitwerking vandezehoofddoelstelling zorgde ervoordat
aannevendoelstellingen nietzondermeervoldaankonworden.Die
nevendoelstellingen bestaanuithetpublicerenvangegevensover
afzonderlijkegroepenbedrijvenbinnendepopulatie indeBULen
indeFIP.Dat laatste ispasverantwoord indienergenoeg steekproefbedrijvenvooreenafzonderlijkegroep beschikbaar zijn.De
toewijzing (allocatie)vanbedrijvenoverdeverschillende delen
vandepopulatie dievoortvloeideuitdehoofddoelstelling,bleek
indepraktijkniet zodanig tezijndatautomatischvoldoendebedrijvenbeschikbaarwarenvoordeafzonderlijkeBUL-enFIP-groepen.
Daaromwerdenbijdezeallocatie ongeveer 60bedrijven buitendeverdeling gelatenenachteraf toegevoegd aandeverschillendedelenvandepopulatiewaardatuithoofdevandenevendoelstellingen noodzakelijkwas.Erwerd naargestreefd omzomin
mogelijk bedrijven achteraf toetewijzen omzominmogelijkafbreuk tedoen aandehoofddoelstelling.
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Indepraktijk bleekhetniet altijd eenvoudig tezijnomte
bepalen inwelke stratade60BUL-aanvullingsbedrijvengekozen
moestenworden.Dekeuzewerd bepaald doordedefinitievande
BUL-groepwaardebedrijvenuiteindelijk inmoesten terechtkomen.
Maardezedefinitiewasniet altijd evengemakkelijktevertalen
indedefinitiesvandestrata. Indeeersteplaatsverschilden
debedrijfstype-definitiesenslotendesbe-klassen 1en 2bijde
stratificatienietdirect aanopde indeling ingroot enkleinin
deBUL.Indetweedeplaatsbestond eenstratumveelaluitbedrijvenuit eenaantal regio'stegelijk, terwijlvoordeBUL-aanvulling bedrijvenuit specifieke regio'snodigwaren.Bijhandhavingvanhetprincipevanaselectetrekking binneneen stratum,
wasdekansaanwezig dat bedrijven gekozenwordendieuithet
oogpunt vanBUL-aanvulling nietnodigwaren.Deaanvullende keuze
moest dannoodzakelijkerwijsbeperktwordentot stratawaarinalleenbedrijvenuitdebetreffende regiovoorkwamen. Indienhet
stratificatie-proces inanderejaren totandere strata leidde,
kondit totvertekeningen leidenvanwegeuiteenlopendehistorischetrekkingskansen binneneen stratum.
Eenbetere afstemming vandevorming vanenerzijds strataen
anderzijdsBUL-groepen isdaarom zowelvanuit theoretische als
praktische overwegingen aantrekkelijk.Erzijnechternogzwaarwegender redenenomdetyperingdiegebruiktwordt bijdestratificatie aante latensluitenbijdetypering diebijpublikatie
vangegevenswordt gehanteerd.Daarop zal indevolgendeparagraafworden ingegaan.

18.3 Afstemming stratificatieopgroepsindeling bij publikatie
Bijdestratificatievandepopulatiewerdendebedrijven in
depopulatie eerst ingedeeld inacht bedrijfstypenenvervolgens
invier sbe-klassen, resulterend in32basisstrata.Het principe
achterde indeling inbedrijfstypenwas,dat exbinnendetypen
homogeniteit entussendetypenheterogeniteit moest ontstaan.
Vanuit hethomogeniteits-criteriumverdient deene indeling in
bedrijfstypendevoorkeur bovendeandere indeling.Een indeling
diedebedrijven alleen indeelt opbasisvanhetaantal paarden
datervoorkomt, isduidelijknietdemeest geschikte indeling
voorde steekproef.Een indeling opbasisvandeverdeling van
het totale aantal sbeoverdeverschillende dierenengewassen
ligtmeervoordehand. Inhetverledenwerdenweltyperingengemaakt opbasisvandeoppervlakte-verdeling overdegewassen,,of
opbasisvanbewerkingseenheden. DeVAT-typering dievan 1968tot
1986onderanderedoorhetCBSwerd gehanteerd,wasgebaseerd op
desbe.Ookdestratificatie-typering endeBUL-typering waren
eropgebaseerd.Desbeblijkt eengoedemaat omaantegevenwaar
deeconomische accenten opeenbedrijf liggen.Hoedezetypering
vervolgens eenmeerpreciezevormwordt gegeven,hangt afvanhet
doelvandetypering.
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Hetdoelbijde steekproef ishetrealiserenvanrepresentatieveenbetrouwbareuitkomsten. Inparagraaf 12.10bleekdater
ophetpuntvandebetrouwbaarheidvandeuitkomstenvandegemiddelde nationale boerderij,weinigverschillen zijnteconstaterentusseneenaantalmogelijke typeringen.OfbijdestratificatienugebruikgemaakwordtvandeVAT-typering,deBUL-typering,dehuidige stratificatie-typeringofeenandere eropgelijkende typering,maaktweinig verschilvoordestandaardfouten.
De representativiteit isopsommigepuntenwelgevoelig voorde
indeling inbedrijfstypen (paragraaf 11.2). Zowerd tot 1987een
bedrijfstypepluimveebedrijven onderscheiden,metdaarbinnenzowel legkippen-,slachtkuiken-,alskalkoenenbedrijven.Dooreen
lageeffectieve responsvanslachtkuikenbedrijven eneenhoge
responsvankalkoenenbedrijven enbedrijvenmet slachtkuikenmoederdieren, isdeeerstegroepondervertegenwoordigd endetweede
oververtegenwoordigd inhetboekhoudnet.Opeensoortgelijkemanier zijndebedrijvenmetmestveeenschapen ondervertegenwoordigd bijde rundveebedrijven.
Debedrijfstypering bijdestratificatiemoetdusbedrijven
diezowelquabedrijfskenmerkenalsquaresponsuiteenlopen,zoveelmogelijkvanelkaarscheiden.
Zoalsgezegd zijnervanuithetgezichtspuntvandegemiddeldenationale boerderijverschillende typeringenmogelijkdie
elkaarweinig ontlopen. Indienechtergeletwordt opdenevendoelstelling vanhetboekhoudnet,dan isdetypering vanveel
groter belang. Inhoofdstuk 13kwamnaarvorendat indiendeindeling bijstratificatieenpublikatieuiteenlopen,ditkan leidentotaanmerkelijkevergrotingenvandestandaardfouten.Hetis
daaromgewenstombijde indeling instrataeenbedrijfstypering
tekiezendieaansluit bijdeBUL-bedrijfstypering.Eenbijkomend
voordeel isdandatderegionaleaanvullingenveelgerichter
plaatskunnenvinden (zieparagraaf 18.2).
Ookuithetoogpuntvandehoofddoelstelling iserredenom
bijdestratificatie rekening tehoudenmet indelingendiebijde
publikatie eenrolspelen.DeEGpubliceert nietalleencijfers
overdegeheleNederlandse landbouw,maarookoverbepaaldeEGbedrijfstypenenEGE-grootteklassen.

18.4 Explicitering vandoelstellingen
Eenverandering indetypering bijdestratificatiebrengt
nietdirectdenoodzaakmet zichmeeomookverder ietsteveranderen inde steekproefopzet.Toch isdezeverandering aangegrepen
omopeenaantalpuntendeopzetwat bijtesturen,metnameom
deafweging vanhoofd-ennevendoelstellingenenvandenevendoelstellingen onderling,explicieter temaken.
De "oude"steekproefopzetgingervanuitdatdehoofd-en
nevendoelstellingen vertaald kondenworden ineeneerstealloca-
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tievan 1.100 bedrijven opeenvanuit dehoofddoelstelling optimalewijzeeneenverdere allocatievan 60bedrijven omaande
nevendoelstellingen tevoldoen. Impliciet zit achterdezeallocatieeenafweging tussenhet belangvandehoofddoelstelling en
datvandenevendoelstellingen. Vooreengoede afweging ishet
echtergewenst omdeallocatiemeerexpliciet te latenaansluiten
bijdegeformuleerde doelstellingen.
Uitgangspunt blijft datdehoofddoelstelling vanhetboekhoudnet ligt inhet representatief enbetrouwbaarweergevenvan
degemiddelde nationale boerderij.Devraag isdan inhoeverre
afbreukgedaanwordt aandezedoelstelling indieneenaantalbedrijven losvandezedoelstelling wordt gealloceerd aanbepaalde
strata diecorresponderenmet bepaaldeBUL-groepen. Inparagraaf
7.2bleekdateenvermindering vanhetaantal steekproefbedrijven
dat ineerste instantie optimaal gealloceerdwordt,endientengevolge eenvergroting vanhetaantalaanvullingsbedrijven,toterg
kleinevergrotingenvandestandaardfoutenvande schattingen
voordenationale boerderij leidt.
VoordeBULzijneenaantalnieuweBUL-groepengevormd (zie
paragraaf 17.3)envoordezenieuwegroepen isbepaald hoeveel
steekproefbedrijven nodig zijnomtekunnenkomen tot betrouwbare
resultaten.Dezeaantallen steekproefbedrijvenzijnberekendop
grondvan informatie uitvoorgaande boekjaren.Voorviergrootheden isvastgesteld welkenormgesteldmoetworden aandestandaardfoutvandeschattingenvoordeverschillende groepen.Op
grond vandezenormen en informatieuitvoorgaande boekjarenover
devariantie indebetreffendegrootheden indepopulatie,kon
berekendwordenhoeveel bedrijvenvoorelkegroepnodig zijn.Dezeaantallen zijngelegd naast deaantallen dievoortvloeienuit
deoptimale allocatie envervolgens iseentussen-allocatie gezocht,waarbijdeoptimale allocatie ingrote lijnengevolgd
wordt,maarwaarbij opbepaaldepuntenwordt tegemoet gekomenaan
deeisendievoordeBULgesteldworden (ziehoofdstuk 19).Een
enanderheeft overigensniet totdrastischewijzigingen inde
allocatie geleid.Ervindt alleeneendirectere afweging tussen
doelstellingenplaats.
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19. Concretisering van de doelstellingen

19.1 Inleiding
Hoofdstuk 17gafaanopwelke populatieenopwelkeNEGgroependaarbinnendehoofd-ennevendoelstellingen betrekking
hebben.Inhoofdstuk 18isingegaanopdenoodzaaktothetexplicietmakenvandedoelstellingenvanhetboekhoudnetendewenselijkheidvanhetlatenaansluitenvandestratificatieopindelingendiebijpublikatievangegevensgehanteerd worden.Indit
hoofdstuk zullendedoelstellingenvoordepopulatie (denationale boerderij)envoordeBUL-groepen nadergeconcretiseerdworden.

19.2 Denationale boerderij
Opbasisvangegevensovereenaantal boekjarenuithetrecenteverleden isnagegaanwelkeeisen implicietaandebetrouwbaarheidvandeuitkomstenvandegemiddelde nationale boerderij
gesteldworden.Voorviergrootheden isnagegaanwelke standaardfoutwordt gerealiseerd bijeenaantal steekproefbedrijvenvan
ruim1.000voordeBULenongeveer850voordeFIP. Intabel19.1
staanderesultaten.

Tabel 19.1 Gemiddelden en standaardfouten voor vier
doelvariabelen voor de gemiddelde nationale boerderij
(gemiddeld
over de boekjaren 1982-1986)
Schattingvan
hetgemiddelde

Variabele

Standaardfoutvanhet
geschatte gemiddelde
absoluut inprocenten

BUL:
opbr.perf 100,faktoropbrengst

*)
kosten

90
95.226

0,53
1.295

0,6
1.4

FIP:
gezinsinkomen
besparingen
*)
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80.792
14.331

Berekendmetvergelijking (6.4.5).

1.574
1.397

1,9
9,7

Deze standaardfouten zijngerealiseerd opbasisvaneenoptimale stratificatie eneenoptimale allocatie. Indiendestandaardfoutenworden berekend opbasisvanenigszins afwijkende
strata,waarbij degekozen steekproefbedrijvenachteraf indeze
strataworden ingedeeld endeallocatie daardoor ookminderoptimaalkanzijn,wordendestandaardfouten inhet algemeenweinig
vergroot. Indeling vande strataopbasisvandeNEG-typeringmet
handhaving vandealgevormde sbe-klassen, levertstandaardfouten
opdievergelijkbaar zijnmetdievandehuidige stratificatie.
Overgang opeenenigszinsandere stratificatieommeeraansluiting tezoekenbijde indeling vandeBUL-groepen ende indelingenopEG-niveau,hoeft dusvanuit debetrouwbaarheid vandeuitkomstenvandegemiddelde nationale boerderij geenbelemmering te
vormen.
Verder isdesteekproefomvang opnationaal niveauvaneen
dermategrote omvang datenige tegemoetkoming aanBUL-doelstellingen-datwil zeggeneenminderdanoptimale allocatie -nauwelijks invloed heeft opdebetrouwbaarheid opnationaalniveau.
De 60bedrijvendie inhetverleden gekozenwerden alsregionale
aanvullingen, hebbenderealisering vandehoofddoelstelling van
het boekhoudnet danooknauwelijksgeschaad. Ookvoorde toekomst
zijnerdaarommogelijkheden omtevoldoen aaneisendiegesteld
worden omvoorafzonderlijkegroepenbinnendeNederlandse landbouw,gegevens tekunnenpubliceren.
Ervanuitgaande datdebetrouwbaarheid die inhetverleden
isgerealiseerd voordenationale boerderij,norm isvoorwat
"redelijk betrouwbaar" is,kangeconcludeerd wordendateen
nieuwe opzet (NEG-stratificatie)leidt tot redelijk betrouwbare
uitkomsten.

19.3 BUL-groepen
Omdat deafzonderlijkegroepen indeBULendeFIFenigszins
anderssamengesteld gaanworden, zaldaarvoor opnieuwgeformuleerdmoetenwordenwat "redelijkbetrouwbaar" is.Daarbijkan
voorgroependievrijwel overeenkomenmet "oude"BUL-groepen,de
betrouwbaarheid inhetverledennorm zijnvoorde betrouwbaarheid
indetoekomst.Opbasisvan inpassing vandesteekproefbedrijven
ineennieuweNEG-stratificatie, isberekendwelke standaardfoutenvoorelkvandegroepenhorenbijdehuidige aantallenbedrijvenpernieuweBUL-groep.Dezecijfers zijngezet naastde
gewenste standaardfoutenvoordeverschillende BUL-groepen.Op
grond daarvan isberekend welke aantallenperBUL-groepnodig
zijnomtevoldoen aandeeisen.
Debetreffende gewenste standaardfouten ende bijbehorende
steekproefaantallenzijntevinden intabel 19.2entabel19.3.
Bijhetvaststellen vandegewenste standaardfouten iszoveelmogelijkaangesloten bij standaardfouten diehaalbaar zijnvanuit
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deoptimale allocatie opnationaal niveau.Opsommige puntenis
daarvanafgeweken omtegemoet tekomenaanBUL-wensen.Evenalsin
hetverledenheeft datbetrekking opgrotere akkerbouwbedrijven.
Voordegroepenhokdierenbedrijvenwerden inhetverledengeen
afzonderlijkecijfersgepubliceerd. Dewensenmet betrekking tot
destandaardfouten zijndaarzodanig gekozendatdaarvoor iets
meerbedrijven nodig zijndanuitdeoptimale allocatievoortvloeit.Daardoorkunnenerghoge standaardfoutenvoordezegroepenwordenvoorkomen.
Degewenste standaardfouten intabel 19.2kunnengerealiseerdworden indienperBUL-groepbepaaldeminimale aantallenbedrijven inde steekproef vallen.Tabel 19.3geeftdezeaantallen.
Tabel 19.3 isin1986opgesteld opbasisvan informatie over
hetboekjaar 1984envoorgaande jaren.Omdatde standaardfouten
ineensteekproef schattingen zijn,zijndegewenste aantallen in
detabel ook schattingen.Voordeboekjarenvôôr 1984wasbovendiennietdeNEG-typering vandeboekhoudnetbedrijven beschikbaar,zodatvoordiejarengekeken isnaarde standaardfoutenvan
vergelijkbare BUL-groepen.Verdermoet bedachtwordendatdetyperingvan specifieke bedrijvenookvoortdurend aanverandering
onderhevig is,doorveranderingen indenormen (bss)die bijde
typering eenrolspelen.Degewenste aantallendiehoren bijde
gewenste standaardfoutenzijnvooreenaantalgroependanook
nietmeerdanglobaleindicaties.
Deaantallen intabel 19.3hebbenexpliciet eenrolgespeeld
bijdebedrijfskeuzevoorboekjaar 1988 (ziehoofdstuk20).
In1988kwam informatie beschikbaarvoordeboekjaren19841986.Voorbepaaldegroepenblekendegestelde aantallen-eisen
naarbenedenbijgesteld tekunnenworden-of indiendatvanuit
nationaal oogpuntgeenproblemen opleverde -degesteldestandaardfouten-eisen strakkeraangetrokken tekunnenworden.Voor
andere groepenblekenmeerbedrijvennodig tezijnomaandegestelde eisentekunnenvoldoen. Insommigegevallen isdaarvoor
ruimte aanwezig. Inanderegevallenmoetgenoegenwordengenomen
metgroterestandaardfouten.
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Tabel 19.2 Explicitering
van de BUL-doe1steHingen;
gewenste
standaardfouten naar BUL- en FIP-groep en variabale
Variabel e

BUL/FIP-groep
opbrengst/
ƒ100,-kosten

factoropbr.

gezinsinkomen

besparingen

1,25

5.500

5.500

4.500

1,00

7.500

7.500

6.000

2,50
2,00
2,00
2,00

12.500
6.000
6.000
7.500

12.500
6.000
8.000
8.000

10.000
6.000
10.000
7.500

Kleinere bedrijven

3,00

4.000

4.500

5.000

- kleigebieden
-veenkoloniën

3,50
2,50

6.000
4.000

6.000
5.000

6.000
4.000

St.gesp.melkveebedrijven

0,75

2.000

2.000

1.750

0,75

2.500

2.500

2.250

1,25
1,50
1,00

5.000
6.000
3.500

4.000
5.000
3.500

4.000
4.000
3.500

Kleinere bedrijven

1,25

2.250

2.500

2.250

- klei/veenweide
- zandgebieden

1,50
1,50

2.500
2.500

3.000
3.000

3.000
2.250

1,25

3.500

3.250

3.000

1,25
2,00

6.000
3.000

6.000
3.000

6.000
3.000

0,75

6.000

5.000

4.500

1,25
1,25
1,25

7.500
7.500
10.000

7.500
7.500
10.000

7.000
6.000
10.000

1,50

5.000

6.000

6.000

1,75
2,50

7.500
6.000

7.500
7.500

8.000
8.000

Akkerbouwbedrijven
Grotere bedrijven
-noordelijkkle
-veenkoloniën
- centraalklei
- zuidwestelijk

i

klei

Grotere bedrijven
- nrd.klei/veenweide
-westelijkweide
- zandgebieden

Mindergespec.melkveebedr.
Grotere bedrijven
Kleinere bedrijven
Hokdieren-bedrijven
Fokvarkensbedrijven
Andere varkensbedrijven
Legkippenbedrijven
Overige bedrijven
Grotere bedrijven
Kleinere bedrijven
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Tabel 19.3

Gewenste aantallen steekproefbedrijven
FIF-groep en variabele

naar BUL- en

Variabel >

BUL/FIP-groep
opbrengst/
ƒ100 -kosten

factor- gezinsopbr.
inkomen

besparingen

235

245

175

165

210

205

130

130

55
40
55
55

60
35
55
55

35
30
45
40

35
30
50
35

Kleinere bedrijven

55

55

45

45

- kleigebieden
-veenkoloniën

30
25

30
25

25
25

30
25

St.gesp.melkveebedrijven

285

280

250

255

280

270

230

225

60
70
150

65
60
140

50
45
130

45
50
115

85

80

75

70

40
80

45
80

45
55

45
60

70

60

65

35
30

30
30

30
30

115

90

105

90

65
35
30

55
45
45

40
40
45

40
35
40

80

85

65

85

50
35

60
35

60
25

65
35

Akkerbouwbedrijven
Grotere bedrijven
-noordelijkklei
-veenkoloniën
- centraalklei
- zuidwestelijk klei

Grotere bedrijven
-nrd.klei/veenweide
-westelijkweide
- zandgebieden
Kleinere bedrijven
- klei/veenweide
- zandgebieden
Mindergesp.melkveebedr.
Grotere bedrijven
Kleinere bedrijven
Hokdieren-bedrijven
Fokvarkensbedrijven
Andere varkensbedrijven
Legkippenbedrijven
Overige bedrijven
Grotere bedrijven
Kleinere bedrijven
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70
40
30

20. Steekproefopzet vanaf boekjaar 1988

20.1 Inleiding
Voorboekjaar 1988 iseind 1987eensteekproefopzet gemaakt
waarbij eenexpliciete afweging heeft plaatsgevonden tussende
EG-hoofddoelstelling endeBUL-nevendoelstellingen.Dekeuzedie
daaruitvoortvloeidevoordeverschillende stratakonnogniet
geheelgerealiseerd worden,omdat iederjaarslechts eendeelvan
de steekproefbedrijven vervangen kanworden.

20.2 Steekproefopzet opbasisvan hoofddoelstelling
Ineerste instantiewordt evenalsbijdeoude steekproefopzeteenoptimale stratificatieenoptimaleallocatie uitgevoerd
omdaarmee tebepalenwelke stratagevormd zoudenmoetenworden
enwelkeaantallen bedrijvenperstratumgekozen zoudenmoeten
worden omzobetrouwbaarmogelijke schattingenvoordegemiddelde
nationale boerderij terealiseren.Bijditvormenvanstratawordenvooraf albasisstrata gevormd dievrijnauwaansluiten bijde
groepsindeling indeBUL,omdat ditdebetrouwbaarheid vande
BUL-uitkomsten aanmerkelijkkanvergroten. Inplaatsvanhetonderscheiden van4sbe-klassenbinnen iedertypebedrijven,wordt
gekozenvooreen indeling inkleinere engrotere bedrijven,waarbijdegrotere bedrijven nogwordenonderverdeeld in3sbe-klassen-viaoptimale stratificatieaandehandvandevariabele
(sbe)"(zieparagraaf 6.6).DeregionaleBUL-indelingenwordenal
doorgevoerd indestratificatievoordeoptimalestratificatie
plaatsvindt.
Erworden eerst 65basisstrata gevormd.Perbasisstratum
wordt een steekproefpercentage bepaald,waarna eenverdergaande
stratificatiewordtdoorgevoerd. Tabel 20.1geeft de 65basisstrataweer.
Optimale allocatie opbasisvandevariantie in (sbe)"
leidde tothet allocatie-schema intabel 20.2.Daarbij isuitgegaanvaneenaantalvan 1.100 teverdelen bedrijven, evenalsbij
deoptimale allocatie inhetverleden1).

1) Eerstworden 1.200 bedrijvengealloceerd,waarnaer 100in
mindering gebracht wordenopdegroep sterk gespecialiseerde
melkveebedrijven (zieparagraaf 6.6.3). Involgende boekjarenzalde reductievan 100bedrijven evenredig verdeeld
worden overallemelkveebedrijven (zieparagraaf 12.9.3).
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Tabel 20.1

Sbe-stratumgrenzen voor de basisstrata
drij fskeuze in boekjaar 1988

Stratificatiegroep*)

Sbe-klasse
1

Akkerbouwbedrijven:
- regio 1 "\
- regio3,4 l
- regio5
J
- regio 6-8
- regio 2,9-13

bij de be-

2

3

79-158
79-158

158-295
295-519 >=519
158-252
252-397 >=397
158-252
252-417 >=417
158-241
241-404 >=404
158-248
248-467 >=467

Sterkgespec.
melkveebedrijven:
- regio 1-3
")
79-158
- regio4,5,11 J
- regio6-10,12,13 79-158

158-241
241-365 >=365
158-220
220-320 >=320
158-232
232-340 >=340

79-158

Minder sterkgespec. 79-158
melkveebedrijven
Fokvarkensbedrijven
Anderevarkensbedrijven
Legkippenbedrijven

79-169
79-164

79-187

158-237

169-259
164-263

187-330

237-362

259-465
263-451

330-641

>=362

>=465
>=451

>=641

Andere hokdierbedr.

79-158

158-247

247-442

>=442

Andere graasdierbedrijven

79-158

158-230

230-365

>-365

Gewassencombinaties

79-158

158-270

270-475

>=475

Veeteeltcombinaties

79-158

158-241

241-382

>=382

Gewassen/veeteeltcombinaties

79-158

158-248

248-427

>=427

*)
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Vooreenomschrijving vanderegio'szieBedrijfsuitkomsten,
1988.

4

Tabel 20.2

Optimale allocatie
de
basisstrata

van 1.100 steekproefbedrijven

Stratificatiegroep

Sbe-klasse
1

Akkerbouwbedrijven:
- regio 1
-\
- regio3,4 >
- regio5
J
- regio 6-8
- regio2,9-13
Sterkgespec.
melkveebedrijven:
- regio 1-3
\
- regio4,5,11 J
- regio6-10,12,13
Minder sterkgespec.
melkveebedrijven
Fokvarkensbedrijven
Anderevarkensbedr.
Legkippenbedrijven
Andere hokdierbedr.
Andere graasdierbedr.

over

2

3

4

11
15
16
10
4

11
15
16
10
4

11
15
16
10
4

66

24
17
58

24
17
58

24
17
58

25

20

20

20

26
13
6

46

16
17
8

16
17
8

16
17

16
17

8

8

4

4

4

4

14

10

10

10

Gewassencombinaties

8

8

8

8

Veeteeltcombinaties

21

21

21

21

Gewassen/veeteeltcomb.

14

13

13

13
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Deze tabelkanvergelekenwordenmet tabel 19.3omtebekijken inhoeverre ervanuithoofd-ennevendoelstellingenverschillendeallocatiesgewenstzijn.Indevolgende paragraaf gebeurt
dat.

20.3 Confrontatie hoofd-ennevendoelstellingen
Omtekunnenvergelijkenofdehoofd-endenevendoelstellingenmet elkaar sporenophetpuntvandeaantallen bedrijven
die indeverschillende stratagekozenmoetenworden,moetende
BUL-aantallenuit tabel 19.3nogwordenopgehoogd omrekeningte
houdenmetdeuitval tussenkeuze enuitwerking.Devolgendetabelhoudtdaar rekeningmee.Deaantallenuitdetabellen 19.3en
20.2zijntevinden indekolommen "gewenstaantalBUL"en"aantalvolgens optimale allocatie".Dekolom "gewenst startaantal
BUL"geeftdestartaantallen dienodig zijnomuiteindelijkde
aantallen bedrijvenuitdekolom "gewenstaantalBUL"overte
houden.

Tabel 20.3

Confrontatie

Stratificatiegroep

BUL-wensen en EG-wensen
Gewenst
aantal
BUL

Gewenst
start
aantal
BUL

Aantal
volgens
optimale
allocatie

Keuzeaantal
(compro
mis)

Akkerbouwbedrijven:

210

250

213

306

groterebedrijven:

210

250

168

237

55
55
55
40

60
60
60
45

—

—

33
45
48
30
12

60
60
60
45
12

55

65

45

69

30
25

35
30

26
13
6

35
30
4

409

456

- regio1
- regio 3,4
- regio5
- regio 6-8
- regio2,9-13
kleinerebedrijven:
- regio 1,3-5
- regio 6-8
- regio2,9-13
Sterkgespec.
melkveebedrijven:
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405

455

Tabel 20.3

(vervolg)

Stratificatiegroep

Gewenst
aantal
BUL

Gewenst
start
aantal
BUL

Aantal
volgens
optimale
allocatie

Keuzeaantal
(compromis)

grotere bedrijven:

280

320

297

321

- regio 1-3
- regio4,5,11
- regio6-10,12,13

65
65
150

75
75
170

72
51
174

75
75
171

kleinere bedrijven:
*)

125

135
(100)

112

135
(100)

- regio1-5,11
- regio6-10,12,13

45
80

50
85

46
66

50
85

Minder sterkgespec.
melkveebedrijven

70

80

85

95

-grotere
- kleinere

40
30

45
35

60
25

60
35

Hokdierenbedrijven:

115

130

164

172

Fokvarkensbedrijven
Anderevarkensbedr.
Legkippenbedrijven

60
40
35

65
45
40

64
68
32

64
68
40

40+70

61+168

40+87

4+12
14+30
8+24
21+63
14+39

3+9
10+18
4+12
15+30
8+18

Overige bedrijven:
35+60
**)
Andere hokdierbedr.
Andere graasdierbedr
Gewassencomblnaties
Veeteeltcombinaties
Gewassen/veeteeltcomb.
Alle bedrijven
*)

1.100

1.156
(1.121)

*) Na inkrimping boekhoudnet met 35bedrijven (paragraaf 20.4),
**) Kleinere bedrijven +grotere bedrijven.

Inbijlage 7isaangegeven inhoeverrede keuze-aantallen
uit de laatstekolom afwijkenvandehuidige aantallen bedrijven
inadministratie enhoegrootdesteekproefpercentages zijndie
horen bijdeze keuze-aantallen.
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Degrootsteverschillen tussenBUL-wensenenEG-wensenbetreffendegroepengrotereenkleinere akkerbouwbedrijven. Daar
moet eenforsaantalbedrijvenbijgekozenwordenomdeBUL-aantallentehalen.Uit bijlage 8blijktdatditgeennieuwelement
indesteekproefopzet is.Deaantallentekiezenbedrijvenper
BUL-groep liggen indeordevangroottevandenual inadministratie zijnde aantallen.Deregionale aanvullingen inhetverleden (ziehoofdstuk 7)zorgendaarvoor.Ook inandere groepenbedrijven zijngroterekeuze-aantallen genomendanopgrondvande
optimale allocatie gerechtvaardigd was.Naastde "reserve"van
ongeveerzestig "aanvullingsbedrijven" isdaarvoorgebruikgemaaktvanhetaantal bedrijvendatvolgensdeoptimale allocatie
zou moetenwordentoegewezen aandeoverige endegecombineerde
bedrijven.Vanwegedeheterogeniteit vandezegroep zeggengemiddelde cijfersoverdezegroepniet zoveelenzegteen ietshogereof lagere standaardfout ookweinig.Daarom ishetaantalgroterebedrijven indezegroepgereduceerd van 168tot87,enhet
aantalkleinere bedrijvenvan61tot40 (laatste tweekolommen in
tabel 20.3). Doordeze 127bedrijvenwordtditdeelvandepopulatietochmeegenomenvoordegemiddelde nationale boerderij.Ten
opzichtevandeoude steekproefopzet zijnerextra bedrijvengekozen indegroepen "grotere sterkgespecialiseerdemelkveebedrijven inregio4,5, 11", "kleineremindersterkgespecialiseerdemelkveebedrijven" en"legkippenbedrijven".Deze laatste
groepverdiende ookuithetoogpuntvanbetrouwbaarheid vande
uitkomstenvandenationale boerderij eensterkerevertegenwoordiging indesteekproef (paragraaf 12.9.3).

20.4 Kleine inkrimping boekhoudnet
Eind 1988 isbeslotenhetboekhoudnet landbouwmet 35bedrijven intekrimpen.De ruimtedaarvoor isgevonden inhetlatenvallenvandeBUL-eisdatervoordegroep "kleinere sterk
gespecialiserdemelkveebedrijven"een indeling intwee regionale
groepengepubliceerd moetwordenendatdaarvoor 125bedrijven
nodig zijn. Inplaatsvanhetoorspronkelijkgeplande keuzeaantal
van 135bedrijven indetotalegroep,isuitgegaanvan 100bedrijven.Datbetekentnietdatdaarmeedemogelijkheid omoverde
afzonderlijkegebiedentepublicerenvandebaan is.Deresultatenzullendanweleen lagerebetrouwbaarheidhebben.

20.5 Teverwachten betrouwbaarheid inboekjaar 1988
Inhoofdstuk 19isaangegevendatnadekeuzevoorboekjaar
1988extra informatie beschikbaar isgekomenoverhetverband
tussen start-aantallensteekproefbedrijven enteverwachtenbetrouwbaarheid vanderesultaten.Deze informatie kangebruikt
wordenbijheteventueel bijsturenvandekeuze involgendeboek-
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jaren, indiendeteverwachten betrouwbaarheid onvoldoende is
voorbepaaldeBUL-ofFIF-groepen.
Detabellen 20.4en20.5gevenaanwelke resultatenverwacht
mogenworden bijdestart-aantallendie in1988zijngehanteerd.
Devarianties zijngeschat opbasisvandeboekjaren 1984-1986,
denon-responspercentages indeuitwerkingsfase zijnontleend aan
deboekjaren 1982-1986 (ziehoofdstuk 10),terwijl degeschatte
FIP-respons (zieparagraaf 10.5)betrekking heeft opde boekjaren
1982-1986 (zieookAukeraaenOvergauw, 1988:68).
Degroepen intabel 20.4en 20.5zijngevormd opbasisvan
het bedrijfstype indemeitelling endesbe-grootte gemiddeldgedurende het boekjaar.Bedrijfstyperingopbasisvangegevensgemiddeld gedurende het boekjaarwasnogniet realiseerbaarmetde
beschikbare programmatuur. Destandaardfouten zijnberekendmet
vergelijking 6.4.5, waarbij degroepen intabel 20.5alsbasisstrata zijnaangemerkt endezebasisstrata onderverdeeld worden
indegebruikelijke viersbe-klassenuitdeoudeopzet.
Degekozen opzet zorgt ervoordatdestandaardfoutvan "opbrengsten perƒ 100,-kosten"voordemeeste groepenkleineris
danƒ 2,-.Voordehoofdgroepen "akkerbouw totaal",enz.zijnze
vanzelfsprekendbeduidend lager.
Destandaardfoutenvoorde "factoropbrengst" zijn-uitgezonderd enkele akkerbouw-groepen endegroep legkippen -nietof
nauwelijksgroterdanƒ6.000,-. Dat zelfdegeldt voordestandaardfouten vandegrootheden "gezinsinkomen uit bedrijf"en"besparingen".
Voordenationale boerderijwordenvrijkleine standaardfoutengerealiseerd. Deze liggen indezelfde ordevangrootteals
bijdeoudeopzet.
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Tabel 20.4

Te verwachten aantallen bedrijven voor BUL- en FIP-groepen in boekjaar 1988 op basis van startaantallen
per 1 mei (tussen haakjes de
"response-percentages)
Verwacht aantal
FIP-bedrijven

Startaantal
boekhoudnet

Verwacht aantal
BUL-bedrijven

Akkerbouwbedrijven :

306

290 (96%)

215(74%)

grotere bedrijven:

237

225 (96%)

160(72%)

Stratificatiegroep

- regio 1
- regio3,4
- regio 5
- regio 6-8
- regio 2,9-13
kleinere bedrijven:
- regio 1,3-5
- regio 6-8
- regio 2,9-13

60
45
60
60
12

55 (94%)
45(100%)
55 (94%)
60(100%)

30(55%)
35(83%)
45(81%)
45(74%)

69

65 (96%)

55(86%)

35
30
4

30 (83%)
30(100%)

25(82%)
25(94%)

Sterk gespecialiseerde
melkveebedrijven

421

365 (86%)

310(86%)

grotere bedrijven:

321

265 (84%)

220(83%)

- regio 1-3
- regio4,5,11
- regio 6-10,12,13

75
75
171

65 (88%)
60 (82%)
140 (83%)

50(79%)
50(80%)
120(85%)

kleinere bedrijven:

100

95 (95%)

90(96%)

- regio 1-5,11
- regio 6-10,12,13

40
60

35 (90%)
60 (98%)

35(98%)
55(96%)

Minder sterk gespecialiseerde melkveebedrijven

95

85 (90%)

80(94%)

- grotere
- kleinere

60
35

50 (85%)
35 (95%)

45(93%)
35(98%)

172

160 (95%)

135(86%)

64
68
40

60 (97%)
65 (97%)
35 (92%)

45(79%)
60(94%)
30(86%)

Overige bedrijven:

127

125 (95%)

110(89%)

Grotere bedrijven
Kleinere bedrijven

87
40

85 (95%)
40 (95%)

70(85%)
40(99%)

1.121

1.025 (91%)

850(86%)

Hokdierenbedrijven:
Fokvarkensbedrijven
Andere varkensbedrijven
Legkippenbedrijven

Alle bedrijven
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Tabel 20.5

Te verwachten standaardfout
van het gemiddelde
BUL- en FIP-groepen op basis van startaantallen
variabele
(in guldens)

Stratificatiegroep

Opbrengst/
ƒ100,kosten

Factoropbrengst

in boekjaar 1988 voor
per 1 mei 1988, naar

Gezinsinkomenuit
bedrijf

Besparin
gen

Akkerbouwbedrijven:

0,60

3.500

3.500

3.500

groterebedrijven:

1,00

5.000

5.000

5.000

2,70
1,90
1,80
1,90

13.500
6.000
6.500
7.000

11.500
7.000
8.000
7.500

10.000
7.000
9.500
7.500

2,30

3.500

3.500

4.000

2,90
2,10

5.000
3.500

5.000
4.500

5.500
4.500

Sterkgespecialiseerde
melkveebedrijven

0,50

2.000

2.000

1.500

groterebedrijven:

0,70

2.500

2.500

2.500

- regio1-3
- regio4,5,11
- regio6-10,12,13

1,30
1,50
0,90

5.500
5.000
3.500

4.500
4.000
3.500

4.500
4.500
3.500

kleinerebedrijven:

1,10

2.000

2.500

2.000

regio 1-5,11
regio 6-10,12,13

1,50
1,60

3.000
3.000

3.500
3.000

3.500
3.000

1,10

3.000

3.000

3.000

1,20
1,60

4.500
3.500

5.000
3.500

5.000
3.500

Hokdierenbedrijven:

0,90

4.500

4.500

4.000

Fokvarkensbedrijven
Andere varkensbedr.
Legkippenbedrijven

1,40
1,00
2,20

6.000
6.500
12.000

5.000
7.000
12.500

5.000
5.500
11.000

Overige bedrijven:

1,40

4.500

4.500

4.500

Grotere bedrijven
Kleiner bedrijven

1,50
2,50

6.000
6.000

6.500
6.000

7.000
6.000

A l l e bedrijven

0,40

1.400

1.400

1.300

- regio1
- regio3,4
- regio5
- regio6-8
- regio2,9-13
kleinerebedrijven:
- regio1,3-5
- regio6-8
- regio2,9-13

Minder sterkgespecialiseerde melkveebedrijven:
grotere
kleinere
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2 1 . Vergelijkbaarheid oude en nieuwe opzet

21.1 Inleiding
Omeenindruktegevenvandeverschillentussendeoude
steekproefopzetendeopzetvanaf boekjaar 1988,worden indit
hoofdstuk enkeletabellengepresenteerd.Paragraaf2geeftweer
hoedebedrijfstypendiebijdestratificatiegehanteerdworden,
opelkaaraansluiten.Vervolgenswordt inparagraaf3nagegaan
hoedenieuwe stratificatiederesultatenvoordenationaleboerderijbeïnvloedt.Paragraaf4gaatinopdeveranderingen inde
BUL.

21.2 Populatieenbedrijfstypenbijdestratificatie
Tabel21.1geeftweerhoedeoudeennieuwe bedrijfstypen
bijdestratificatiemetelkaarcorresponderen.Hetgaatbijbeidebedrijfstyperingenombedrijvenmeteenminimale omvangvan
79sbeeneenmaximale omvangvan2.000sbe.

Tabel 21.1 Aantallen per bedrij fstype;
nieuwe stratificatie-typen
NEGtype

vergelijking
(meitelling

oude en
1986)

LEI-type
akker- rundvar-pluimgem.gem.gem. gem.tuinbouw vee kensvee akk rund rund int bouw

akkerbouw
10624
5
0
0 99
0
0
0 86
st.gesp.melkv.
033131 0
0
0 26 64 0
0
m.gesp.melkv.
0 3771 0
0
0 176 866
0
0
fokvarkens
0
03230
0
0
0
0
8
0
and.varkens
0
03429
0
0
0
0 56
0
legkippen
0
0
01219 0
0
0
3
0
ov.hokdieren
0
0 25 445 0
0
0 390
0
mestk/ov.graasd.
0 388 0
0 34 154 2521085
0
sch./geiten/gr.
0 722 0
0
2 75 93 10
0
gewassencomb.
645
0
0
0 150 0
0
1 829
veeteeltcomb.
6
23 263 55 127 19721372101
6
gew/veet.comb.
165 46 94 211042 713 0 569 232
tuinbouw
91 345 0
0
0 23 49
018240
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Duidelijk isdatgroependiequaterminologie opelkaar lijken, ingrote lijnendezelfde bedrijven bevatten.Degroepakkerbouwbedrijvenwordt inhetnieuwe systeem ietsscherperafgebakend.Eendeelvande "oude"akkerbouwbedrijven verdwijnt naarde
bedrijfstypen "gewassencombinaties" en "gewassen/veeteelt-combinaties"en "tuinbouw".
Degroepen "sterkgespecialiseerde"en "minder sterkgespecialiseerdemelkveebedrijven"bevattensameneengroot deelvan
de "rundveebedrijven". Laatstgenoemde groepbevat bovendien een
deelvande "gemengde rundveehouderij/intensieveveehouderij".
Kendeelvande "(gemengde)rundveebedrijven" komt terug inde
nieuwe typen "mestkalverenenoverigegraasdieren", "schapen,
geitenenoverigegraasdieren"en "tuinbouw".Vande bedrijven
met "gemengde rundveehouderij/intensieveveehouderij"komt bijna
dehelft terecht indegroep "veeteeltcombinaties".
Het oudetype "varkenshouderij"wordt gesplitst in"fokvarkens"en "anderevarkens".Deresterende bedrijven verdwijnen
naarde combinatie-typen.
Het oudetype "pluimveehouderij" isterug tevinden inde
NEG-groepen "legkippen"en "anderehokdieren".Deze laatstegroep
wordt aangevuld met bedrijven afkomstig uitdecategorie "gemengd
intensief".
Deviergroepengemengde bedrijven indeoudetyperingwordenherverdeeld overeenaantalnieuwegroepen combinatie-bedrijven, terwijl ookeendeelterecht komt inhetniet-sterkop
melkveehouderij gespecialiseerde deelvande rundveebedrijven.
Wat detotalepopulatie betreft,valt opdatdaaruit bedrijvenverdwijnen,maardat erookbedrijven toetreden.Totaalverdwijnen er508bedrijven,metnameuitdeoudegroep "rundveebedrijven".Dooreenandere afbakening tussen land-entuinbouw,
wordendeze nugetypeerd als "tuinbouwbedrijven". Anderzijds
wordt depopulatie vergroot met 1.153 bedrijven,voornamelijkbedrijvendienuthuishoren indeNEG-groepen "gewassencombinaties"
en "gewassen/veeteeltcombinaties". Persaldowordt depopulatie
645bedrijvengroter.

21.3 Deoude endenieuwe nationale boerderij
Doorde lichteveranderingen diedepopulatie heeft ondergaan isdenieuwenationale boerderij nietgeheel vergelijkbaar
met deoudenationale boerderij.Deprocentuele verdeling vanhet
totaal aantal sbeoverdeverschillende gewassen endierenzal
lichtveranderen.Deplantaardige sector zal ietssterkernaar
vorenkomen enderundveehouderij ietsmindersterk (zievorige
paragraaf).
Tabel 21.2geeft aanhoedepopulatie er inmeitellingstermenuitziet voorboekjaar 1986.Daarbij iservanuitgegaandat
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de sbe-ondergrensgehandhaafd blijftop79sbe 1).Hettotaal
aantal bedrijven indepopulatie neemtmet 1,5%toe.Hettotaal
aantal sbeneemtmet 1,7%toe,waardoordebedrijvengemiddeld
een fractiegroterworden.Hetaantalkoeienneemtmetminderdan
0,1%toe,deoppervlakte bouwland daarentegenmet 1,3%endeoppervlakte tuinbouwopengrond neemtmet32% toetot ruim30.000
hectare.Dit laatste ishetgevolgvanhetdewijzewaaropdebedrijvenmetakkerbouwmatigegroenten indeNEG-typeringworden
opgenomen.
Berekening vantotalenofgemiddeldenvoordenationale
boerderij,zal leidentotlichtgewijzigdebedrijfsresultaten.
Tabel 21.2geeft aanwaardiewijzigingendoorveroorzaaktworden.
Er isechternog eenandere redenwaaromdetotale ofdegemiddelde nationale boerderijnietgeheelvergelijkbaar ismetde
oudenationale boerderij.Vanaf 1988wordt immerseennieuwstratificatie-ontwerpgebruikt,waardoor bepaalde groepen bedrijven
die inhetverledenoververtegenwoordigd waren,numindersterk
naarvorenzullenkomen indenationale boerderij.Totnutoeondervertegenwoordigde bedrijvenzullenhopelijksterkernaarvoren
gaankomen.
Berekening vandeuitkomstenvoordenationale boerderijmet
wegingsfactoren dieberekendwordenopbasisvandenieuwestratificatie,wijzenalenigszins indie richting.Eengoedevergelijking isvoorboekjaar 1986nogmoeilijk temaken,omdatbedrijvendietotnutoeondervertegenwoordigd zijn indesteekproef,ookbijeenhernieuwdewegingniet indesteekproefvoorkomen,waardoor sommige stratanog bijnaofgeheel leeg zijnvoor
watbetreftdesteekproefbedrijven.Devolgendeuitkomstengeven
danooknietmeerdaneenaanwijzing.
Hetgemiddeld aantalmelkkoeienperbedrijf -gemiddeldgedurende hetboekjaar-neemtbijdenieuweweging afmet ongeveer
3%.Daarbij dient echter bedacht tewordendathetaantal bedrijven indenieuwepopulatie 1,5%groter is,terwijl hettotaal
aantalmelkkoeien indepopulatie ongeveergelijk isgebleven
(tabel 21.2). Wordtgecorrigeerd voordeveranderingen indepopulatie,dan ishetgemiddeld aantalmelkkoeienperbedrijf 1,5%
lager.
Deoppervlakte cultuurgrond perbedrijf neemt lichtaf
(0,7%), terwijldeoppervlaktemarktbaregewassen lichttoeneemt.
Daarbij spelen zoweldeveranderde populatie alsdeveranderde
wegingsfactoreneenrol.Hetsbe-aantalperbedrijf neemt 1,0%
toe; dat ismeerdanopgrond vandepopulatie-verandering verwachtmochtworden.Hetaandeelvande intensieveveehouderij in
denationale boerderijwordt ietsvergroot.

1)
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In 1989 isdezegrensgelegd bij 20nge,waardoordesamenstelling vandepopulatie opnieuw ietsgewijzigdis.

Tabel 21.2

Overzicht van totalen en gemiddelden van de nietnre
nationale boerderij (meitelling
1986)

Variabele

Totaal Verandering tenopzichtevan
deoudenationale boerderij
totaal

Aantal bedrijven
Aantal rechtspersonen
Sbe-totaal
Nge-totaal
Arbeidskrachten:
- mannelijk totaal
- mannelijk vreemd
- vrouwelijk totaal
- vrouwelijk vreemd
Oppervlakten:
- bouwland
- blijvend grasland
- tijdelijk grasland
- tuinbouw open grond
- tuinbouw onder glas
- braakland
- cultuurgrond totaal
- aantal melkkoeien
Sbe:
- rundvee fokkerij
- mestkalveren
- rundvee mesterij
- schapen
- paarden
- mestvarkens
- fokvarkens
- slachtkuikens
- leghennen (incl. md)
- granen
- suikerbieten
- pootaardappelen
- consumptieaardappelen
- fabrieksaardappelen
- peulvruchten
- handelsgewassen
- landbouwzaden
- overige akkerbouw
- voedergewassen
- tuinbouwgewassen
- tuinakkergewassen

aantal
gem.
bedrijven waarde

+1.5
+3.7
+1.7
+1.6

+1.5
+3.7
+1.5
+1.5

+0.2
+0.1

+1.9
+4.9
+1.3
+3.3

+1.5
+3.1
+1.3
+4.2

+0.4
+1.7
+0.0
-0.8

2.011
1.647.404
2.201.563

+1.3
+0.3
+1.4
+ 32.1
+164.8
+6.7
+1.2
+0.1

+1.9
+0.7
+1.9
+15.9
+97.0
+12.8
+1.6
+0.2

-0.6
-0.4
-0.5
+13.9
+34.4
-5.3
-0.4
-0.1

6.875.149
190.484
203.116
71.296
110.364
896.736
1.486.873
102.987
458.510
378.140
876.739
409.881
493.685
232.048
69.564
21.908
56.575
826.501
549.790
331.188
166.674

+0.1
+0.6
+0.6
+1.6
+0.7
+0.8
+0.5
+0.9
+0.3
+1.3
+2.5
+3.9
+2.4
+0.4
+1.2
+1.0
+1.7
+1.1
+0.6
+112.7
- 2.1

+0.3
+0.8
+0.9
+1.0
+0.8
+1.0
+0.7
+1.2
+0.9
+2.7
+3.7
+6.2
+3.8
+0.6
+1.9
+1.5
+2.3
+1.4
+0.8
+20.6
+3.3

-0.2
-0.2
-0.3
+0.6
-0.1
-0.2
-0.2
-0.3
-0.6
-1.4
-1.0
-2.2
-1.3
-0.1
-0.7
-0.4
-0.6
-0.3
-0.2
+76.4
-5.2

70.306

843
15.177.258
4.413.388

96.679
8.228
27.603

404
652.015
933.376
29.674
30.446

52
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Zoweldetotalekostenalsdetotale opbrengstennemenmet
enkeleprocenten toe.Dearbeidsopbrengst ende factoropbrengst
vanhetgemiddelde bedrijf stijgenongeveer 1%,evenveel alsde
stijging inhetaantal sbe.Hetnettooverschot stijgt ietsmeer.
Dathangt samenmet eenkleineraantalarbeidsurenvandeondernemer.Dearbeidsopbrengst perondernemerdaalt licht.Hetdeel
vandearbeidskostendatuitbetaald wordt,ligthogerdan inde
oudeberekeningen.Degemiddelde leeftijdvandeondernemerneemt
ietstoe.

21.4 Oude ennieuweBUL-groepen
Vandebedrijvendie inboekjaar 1986meededen indeberekeningenvoordeBUL isbekendwelkBUL-bedrijfstype zehaddenop
basisvanboekhoudnetgegevens.Ook isbekendwelkNEG-stratificatie-type zehadden indemeitelling van 1986.Berekening vanhet
NEG-bedrijfstypeopbasisvanboekhoudnetgegevens isechternog
niet realiseerbaar 1).Daardoor iseenpreciezevergelijking van
oudeennieuweBUL-typenniethelemaalmogelijk.Eenvergelijking
vandeNEG-meitellingstypesmetdeoudeBUL-typen zalechterwel
eengoede indicatiegevenvandeaansluitingvandetweetyperingen.
Poppe (1984)heeft eendergelijkevergelijking uitgevoerd.
Hijgeeftaandatergeengroteverschillen zijntussendetwee
indelingen.Demeesteweidebedrijvenkomenterecht indecategoriegespecialiseerdemelkveebedrijven.Vandegemengde bedrijven
metoverwegend rundveehouderijwordteenkleindeelvandebedrijveneveneens ingedeeld bijdegespecialiseerde melkveebedrijven.Deoverigebedrijven indezegroepwordengrotendeelsingedeeld bijdeminderopmelkveegespecialiseerde graasdierenbedrijfstypen.
Degemengde bedrijvenmet intensieveveehouderij -eenzeer
heterogene groep indeBUL-wordenoverdiverseNEG-typenverdeeld.
Omvergelijking vanbedrijfseconomischeenfinanciëlegegevenstussenverschillende boekjarenmogelijktemaken,zullende
bedrijfsresultatenvanboekjaar 1987enenkelevoorgaandejaren
zowelvoordeoudealsdenieuweBUL-typering doorhetLEIworden
gepubliceerd.

1) Decomputer-programmatuurdieopbasisvanmeitellingsgegevenshetNEG-typevaneenbedrijf berekent,isnogniettoepasbaaropboekhoudnetgegevens.
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22. Conclusies

HetLEI-boekhoudnet isvanafdeoprichting vanhetLEIin
beweging geweest.Zoweldemogelijkheden omgegevens teverzamelenalsdeeisendieaanteverzamelengegevensgesteldwerden,
warendaarbij aanverandering onderhevig.
Degerichte bedrijfskeuzetothetmiddenvandezestigerjarenwaserdeoorzaakvandatdebedrijfsuitkomstenopLEI-bedrijvenmindervariatievertoondendan indepopulatie hetgeval
was.Erzijnechterweinig aanwijzingen dathetniveauvandebedrijfsuitkomsten systematisch tehoog oftelaagwas.Deovergang
opeensteekproef in1966heefteensterkerebewaking vanderepresentativiteit met zichmeegebracht.Waarsystematischeverschillen tussen steekproef enpopulatiewerdengesignaleerd,werd
de steekproef bijgesteld.Daarnaast ging debetrouwbaarheid van
steekproefuitkomsten eensteedsgrotere rol spelen.Onder invloed
vanEG-verplichtingenwerd dehoofddoelstelling vanhet boekhoudnetverlegd naarhet betrouwbaar schattenvangroothedenvoorde
totalenationale boerderij.Het betrouwbaar schattenvoorbepaaldegroepen binnendepopulatiewerd eennevendoelstelling.
Die lijnwerd voortgezet in1975toeneenvernieuwde steekproefopzet werd geïntroduceerd. Dedoelstelling werd ookexplicietergeformuleerd, namelijk intermenvan specifieke doelvariabelen.Geconcludeerd kanwordendatdeopzet vandeze steekproef
vrij optimaal isgeziendedoelstellingen. De indelingvandepopulatie instrata endeverdeling vande 1.150 steekproefbedrijven overdiestrata leiden inhet algemeentot betrouwbare schattingendietenaanzienvanveelkenmerken representatief zijn
voordebedrijven indepopulatie.
Debelangrijkste diersoorten engewassen zijnopnationaal
niveaumaximaal enkele procenten over-of ondervertegenwoordigd
tenopzichtevandepopulatie. Indeakkerbouw zijnde relatief
weinig voorkomende gewassen indemeestegevallen oververtegenwoordigd. Inde rundveehouderij zijndeweinig voorkomendediersoortendaarentegen ondervertegenwoordigd. Verschillen ingeschiktheid enbereidheid omdeel tenemenaandesteekproef tussenbedrijvenmetverschillende gewassen endiersoorten liggen
daaraan tengrondslag.Vergelijking met externe gegevensbronnen
laat ziendatde fysiekeopbrengsten perhectaregewasenper
diersoort indesteekproef niet aandehogeofde lagekant liggen.Aandekostenzijde vandeproduktie ishetmoeilijker omte
bepalenofde steekproefuitkomsten representatief zijn.
Deuitgevoerde analysesmet het oogopde representativiteit
leverenalstotaalbeeld datdebedrijfsuitkomstendieopgrond
vande steekproefworden berekend, niet systematisch naarboven
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ofnaarbenedenafwijkentenopzichtevandebedrijfsuitkomsten
indeachterliggendepopulatie.
De betrouwbaarheid vanschattingenvoordenationaleboerderij isbovendien zodanig dattoevallige afwijkingen tussensteekproef enpopulatie indemeestegevallennietmeerdanenkele
procenten bedragen.Toevallige foutenvoorbepaalde groepenbinnendepopulatie -bijvoorbeeld degroepenwaarover indeBULen
deFIPwordtgepubliceerd -zijn inhetalgemeengroter,maarde
standaardfoutenzijnnietonaanvaardbaar hoog.Detoewijzing van
steekproefbedrijven aanspecifieke stratatenbehoevevanbepaaldeBUL-groepenwaaroverafzonderlijkgepubliceerd moetworden,
brengteenzekerevenwicht tussendehoofd-endenevendoelstellingen.Deze toewijzing vanzestig bedrijven losvandeallocatie
voordehoofddoelstelling heeftertoegeleid datvoorverschillendegroepenbedrijvenafzonderlijkeuitkomstengegevenkonden
wordenwaarditandersniethetgeval zouzijngeweest,terwijl
daardoor aandehoofddoelstelling nauwelijks afbreuk isgedaan.
Doordat degroepenwaarovergepubliceerd wordt inhetalgemeenniet samenvallenmetdegroependiebijdestratificatiegevormdworden,vindt insommigegevalleneenonnodigevergroting
vandestandaardfoutenplaats.Methetoogdaarop isbijde
nieuwe steekproefopzetmet ingangvanboekjaar 1988vooreen
nauwere aansluiting vandestratabijdeBUL-groepen gekozen.Ook
isveel explicieter aangegevenvanwelkedoelstellingenwordt
uitgegaan tenaanzienvandeverschillende BUL-enFIF-groepen.
Dezenevendoelstellingen krijgenookeen ietszwaardergewicht
tenopzichtevandehoofddoelstelling dan inhetverleden.
Veelvandeconclusiesdiegetrokken zijnopbasisvanervaringmetde steekproef sinds 1975zijnmeegenomen bijdeveranderingvande steekproef in1988.Ook indenieuwe opzet zaler
echter sprake zijnvanhogenon-respons-percentages waarbijde
selectiviteit vandenon-responseenbedreiging isvoorderepresentativiteit vande steekproefuitkomsten.Evenals inhetverledenmoetdemaniervantrekkenvandesteekproefbedrijvenende
maniervanberekenenvansteekproefuitkomsten garanderendater
ondanksde selective non-responsgeenvertekeningen ontstaan in
debedrijfsuitkomsten.Nieuwemethodenomwegingsfactoren aanbedrijventoetekennen,kunnendaarbijmogelijk zorgenvooreen
grotere representativiteit.Naderonderzoeknaarde toepassing
vanbijvoorbeeld eenalgemene regressieschatter isdaarvoornodig.
Daarnaast zalgeprobeerdmoetenwordenomderesponsvande
potentiële deelnemerstevergroten.Met eensnellereterugkoppelingvandegegevensnaardedeelnemersdooreenverdergaande
automatisering enhetuitvoerenvanaanvullende analysesworden
stappengezet opweg naarhetaantrekkelijkermakenvandeelname.
Maarhet isduidelijkdat ineentijdwaarindeboer(in)talvan
mogelijkhedenkrijgt aangeboden omviabedrijfsoverzichtenen
-analysesmeer inzicht tekrijgen indegangvanzakenophetbe-
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drijf,hetLEIveelaandacht zalmoetengevenaandewerving van
deelnemersvoordesteekproef.Ondanksallemogelijkheden om
achteraf tecorrigerenvoornon-responsblijftvoorkomen ervan
altijd nogbeter.
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Bijlagen
Bijlage 1 Stratifikatie bij de ateekproefopzet 1975-1987

Indeling van de populatie in strata
De landbouwbedrijven uit demeitelling worden ingedeeld ingroepen (strata)
aan de hand van devolgende vijf criteria:

A

Be produktierichting:

Deze wordt berekend met behulp van een sbe-indeling aan de hand van de meitellingsgegevens. Kr wordt onderscheid gemaakt in:
1
II
III
IV
V
VI
VII

- sbe akkerbouw en tuinakkergewassen
- sbe grasland en weidedieren
- sbe varkenshouderij
- sbe pluimveehouderij
- sbe overige intensieve veehouderij
- sbe tuinbouw
- sbe totaal

Een bedrijf hoort niet bij de populatie van landbouwbedrijven indien minstens 501van het totale aantal sbe tot "tuinbouw" behoort.
Er worden acht bedrijfstypen onderscheiden op basis van de verdeling van
het totaal aantal sbe (VII)over de zes onderscheiden sbe-groepen:
A
R
Va
El
A+
RA
RV
V+

Akkerbouwbedrijven
Rundveebedrijven
Varkensbedrijven
Pluimveebedrijven
Akkerbouw/gemengd
Rundvee/Akkerbouw
Rundvee/Int. veehouderij
Int. veehouderij/gemengd

I +VI >2/3 *
II
>2/3 *
III
>2/3 *
IV
>2/3 *
I+VI >II;
I+VI < II;
II >- III+IV+V
II < III+IV+V

VII
VII
VII
VII
I+VI
I+VI
I+VI
I+VI

> III+IV+V
> III+IV+V
<- III+IV+V
<- III+IV+V

Een bedrijf wordt dus bijvoorbeeld een rundveehouderijbedrijf genoemd indienmeer dan 2/3 van het totaal aantal sbe betrekking heeft op de rundveehouderij.

B

De bedrijfsgrootte:

Elk bedrijfstype wordt onderverdeeld invier sbe-klassen op basis van statistische criteria (paragraaf 6.6).Voor boekjaar 1987 zijn de volgende klassen
aangehouden, gebaseerd opmeitelling 1985:
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Bijlage 1(levervolg)

Tabel Bl.l

Sbe-klassen bij de stratum-indeling
ling van 1985 naar
bedrijtatype

Bedrijf»type

van de populatie

Sbe--klasse (totaal

79
79
79
79
79
79
79
79

_ 161
- 151
- 160
- 169
- 148
- 145
- 156
- 150

meitel-

aantal »be)

2

1
Akkerbouw
Rundveehouderij
Varkenshouderij
Pluimveehouderij
Akkerbouw/gemengd
Rundvee/akkerbouw
Rundvee/intensleve veeh.
Gemengd/intensieve veeh.

in de

4

3

161-255
151-226
160-250
169-298
148-232
145-227
156-232
150-232

>-420
>- 337
>-428
>-553
>-401
>•362
>-355
>. 387

255-420
226-337
250-428
298-553
232-401
227-362
232-355
232-387

Het totaal aantal landbouwbedrijven indepopulatie per1mei1985bedroeg
69.764 bedrijven.Devolgende tabel geeft deaantallen voorelkvande32bedrijfstype-grootte-klassen (basisstrata)weer.

Tabel BI.2

Aantal landbouwbedrijven
van 79 tot 2.000 sbe per bedrij fstype
per sbe-klasse
in meitelling
1985
Sbe--klasse

Bedrijfstype

Akkerbouw
Rundveehouderij
Varkenshouderij
Pluimveehouderij
Akkerbouw/gemengd
Rund
vee/akker
bouw
Rundvee/intensieve
Gemengd/intensieve

C

en

veehouderij
veehouderij

1

2

3

4

totaal

4.174
13.281
2.471
711
587
517
1.101
1.514

3.855
13.018
2.328
573
508
449
1.064
1.384

2.631
9.897
1.423
301
311
311
791
881

794
3.593
407
114
96
121
313
245

11.454
39.789
6.629
1.699
1.502
1.398
3.269
4.024

Oppervlakte:
De volgende vijf klassen worden onderscheiden:

1)
2)
3)
4)
5)

minderdan5hectare
5tot10hectare
10tot20hectare
20tot50hectare
50hectare enmeer
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Bijlage 1 (2e vervolg)

D

Leeftijd van het bedrijfshoofd:

Erworden drie leeftijdsklassen onderscheiden; indien er geen leeftijd is
opgegeven, zoals bijvoorbeeld het geval isbij BV's, danwordt een bedrijf ingedeeld bij leeftijdsklasse 2:
1)
2)
3)

jonger dan 35 jaar
van 35 tot 60 jaar
60jaar en ouder

E

Landbouwgebied:
De gebruikelijke LEI-indeling wordt gevolgd (zie Bedrijfsuitkomsten, 1988:

173):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
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Noordelijk zeekleigebied
Noordelijk veenweidegebied
Centraal kleigebied
Westelijk weidegebied
Zuidwestelijk kleigebied
De Wouden
Veenkoloniën
Noordelijk zandgebied
Oostelijk zandgebied
Centraal zandgebied
Rivierkleigebied
Zuidelijk zandgebied
Zuid-Limburg

Bijlage 2 Steekproefpercentages per basisstratun (1987)

Op grond van statistische criteria wordt bepaald hoeveel bedrijven in elk
basisstratum inde steekproef moeten vallen (zie paragraaf 6.5).Dat gebeurt op
een zodanige wijze dat per bedrijfstype iedere sbe-klasse evenveel steekproefbedrijven bevat. In tabel B2.1 iseen overzicht gegeven van de aantallen te kiezen
bedrijven per basisstratunen de daarbij -uit tabel BI.2 te berekenen -steekproefpercentages voor boekjaar 1987.

Tabel B2.1
Bedrijfstype

Steekproefaantallen
en -percentages
1985 naar bedrij fstype
Aantal
bedrijven
per basis
Stratum

Akkerbouw
Rundveehouderij
Varkenshouderij
Pluimveehouderij
Akkerbouw/gemengd
Rundvee/akkerbouw
Rundvee/intens, veeh.
Gemengd/intens, veeh.

56
132
32
10
7
6
14
18

per basisstratum

in

meitelling

Sbe-klasse

1
1,31
1.0X
1,3%
1,4X
1,2X
1,2X
1,3X
1,2X

2

3
1,5X
1,0X
1,4X
1,71
1,41
1,3X
1,3X
1,3X

2,IX
1,3X
2,2X
3.3X
2,3X
1,9X
1,8X
2,0X

4
7,IX
3,7X
7,9X
8,8X
7,3X
5,0X
4,51
7,31
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Bijlage3 Deopbouwvanhetboekhoudnet

Iederjaarvalteendeelvandebedrijvendiedeelnemenaanhetboekhoudnet
af,enwordennieuwebedrijventoegevoegd.Deverdelingvandebedrijvendiein
administratiezijnnaarjaarvaneerstedeelname,ishieronderweergegeven.
Tabel B3.1
Boekjaar
eerste
deelname
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
Totaal
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Aantal bedrijven
van de bedrijven

in het boekhoudnet
en boekjaar

naar eerste jaar van deelname

Inadministratie inboekjaar
1982
1
1
110
169
182
192
183
137
205

1.180

1983

5
123
159
180
174
124
178
244

1.187

1984

112
161
167
114
166
205
242

1.167

1985

1986

1987

11
139
6
2
149
123
5
111
94
75
156
149
122
188
176
160
199
183
165
233
202
179
263
228
279
1.186

1.196

1.215

Bijlage 4 Overzicht van standaardfouten voor FIF-grootheden

Tabel B4.1 geeft een aanvulling op tabel 12.4.

Tabel Bi. 1 Steekproefschattingen
voor het gemiddelde en de standaardfout
voor
een aantal FIP-varlabelen voor de gemiddelde nationale
FIP-boerderij (gemiddelde van de boekjaren
1982-1986)
Variabele

Gemiddelde
waarde

*)
Arbeidsopbrengsten bedrijfshoofd
Incidentele opbrengsten
Berekende rente
Berekende pacht
Afschrijving gebouwen
Eigenaarslasten
Betaalde rente lang
Betaalde rente kort
Verg.b.-vermogen
OndernemersInkomen
Berekend loon boerin
Berekend loon overige gezinsleden
Opbrengsten bezittingen bij bedrijven
Uitkering verzekering
Overige neveninkomsten
Totaal gezinsinkomen

26.899
3.111
17.209
24.980
9.382
2.602
20.261

775
9.169
39.179
10.833
17.261
4.189
6.178
3.087
80.792

Standaardfout van
gemiddelde

1.608

274
197
534
227
63
581
63
551
1.312

447
917
213
285
275
1.574
1.690
3.003

Totaal eigen middelen
Nieuwe leningen lang
Mutaties kredieten lang
Mutaties vreemd vermogen kort
Totaal middelen

44.131
27.144
1.409

Bruto inventaris ingrond
Bruto inventaris in gebouwen
Pachtersinvesteringen
Bruto inventaris indode inventaris
Bruto Inventaris invee
Aflossingen leningen
Mutaties veldinventaris + voorraden

15.193
15.581
1.480
15.778
19.705
2.419

1.204

Pachtersinvesteringen
Dode inventaris
Veldinventaris/voorraden

11.887
88.462
24.907

1.461
1.464

Kas en giro
Lopende rekening rabobank
Lopende rekening overig
Voorraad eindprodukt
Vorderingen kort
Spaarsaldi rabo
Spaarsaldi overig
Effekten
Totale liquiditeit

2.102
11.135
1.237

173
728
257
58
996

223
72.907

471

211
38.195
36.883
3.632
2.479
95.876

6.0X
8,81
1,22
2.IX
2,4X
2,4%
2,91
8.2X
6,0X
3,0X
4,IX
5.3X
5,IX
4,6X
8,9X
2,0X

3.8X
11,IX
907 64,4X
959 430,8X
3.898
5.4X
2.269
1.892

410
721
985
741

856

2.840

746
569
3.428

14,9X
12,IX
27,7X
4,6X
209,11
6,IX
30,71
12,3X
1,7X
3,4X
8,2X
6.5X
20,91
27,7%
2,6X
7.7X
20,61
22,9X
3,6X

Reductie
st. fout
door stra
tificatie

10X
- 2%

44X
25X
27X
15X
23X
7X
2X
131
- 71

61
IX
- 19X
- 13X

20X
13X
4X
21
- 9X

7X
5X
- 13X
- IX

9X
- 13X

21
171
8X
33X
34X
- 6X
- 6X

9X
8X
21X
- 4X
- 5X

13X
5X
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Bijlage 4 (vervolg)

Tabel Bi.1

(vervolg)

Variabele

Gemiddelde
waarde

*)
Ledenrekening coöperaties
Leningen u/g
Totaal vorderingen lang
Woning
Auto
Andere bezittingen
Balanstotaal
Lang vreemd vermogen rabo
Lang vreemd vermogen overig
Lang vreemd vermogen verz.m.
Lang vreemd vermogen familie
Lang vreemd vermogen overig
Lang vreemd vermogen totaal
Lopende rekening rabo
Lopende rekening overig
Leverancierskrediet
Overige kortlopende schuld
Totaal kort vreemd vermogen
*)
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Standaardfout van
gemiddelde

456 4,11
866 19,8X

10.988
4.370
15.358
79.160
8.528
18.440

1.001
2.263

1.069.250

14.328

189.076
19.021

859
35.085
2.124
252.687
6.240

622
8.672
5.971
21.504

6.5X
2,91
267 3,IX
2.131 11,6X

Reductie
st. fout
door stra
tificatie

5X
- 14X
- 8X
- 3X

4X
7X

1,3X

32X

6.600 3,5X
3.242 17,11
421 49,IX
2.407 6,9X
545 25,7X
6.986 2.8X

20X
10X

627 10,11
240 38,61
541 6,2X
387 6,5X
1.018

4,7X

Voor omschrijvingen van devariabelen, zie Aukema en Overgauw (1988:9-23).

- llï

8X
- 2X

23X
2X
16X
- 2X

7X
5X

Bijlage 5 (Sbe)* alshulpvariabele

Tabel BS.1 Standaarddeviaties van enerzijds
(sbe-mel)* bij de bedrijf'skeuze en
anderzijds
doelvariabelen
in de boekhouding (gemiddeld over de boekjaren
1981-1986)
Type/sbeklasse

**)
1-1
2
3
4

Meitell.
2jaar
geleden

Boekhouding
(sbe- (sber
mei)* bkh)*

(sbemei)*
10
11
17
59

11
15
11
18
17
25
51
57

sbe- arb. *) arb.*) fakt.
bkh
opbr.
opbr.
opbr.
perond. ondern.
*1000
*1000
*1000
36
48
74
220

31
50
65
100

32
52
74
120

34
57
81
137

9
10
13
35

9
10
14
40

12
13
17
41

29
30
43
142

26
34
39
55

27
35
45
71

22
28
40
91

10
11
17
64

10
11
19
37

13
14
21
42

31
35
58
144

28
40
69
106

28
41
69
114

27
45
71
123

11
14
24
79

11
15
25
49

20
23
33
63

56
67
107
250

49
49
62
141

50
49
77
169

56
56
80
187

9
11
16
47

9
9
19
38

15
14
26
38

37
33
79
128

30
43
53
86

31
44
56
104

28
40
57
129

9
10
14
33

11
12
15
27

12
13
16
27

26
31
41
81

32
29
59
50

32
30
62
60

28
20
58
80

2
3

9
10
13
33

10
10
11
32

11
16
14
35

24
41
34
113

25
34
42
62

26
37
44
72

19
34
37
77

2
3

9
10
14
51

9
11
15
37

14
19
20
36

35
51
55
118

33
37
45
79

33
40
47
113

30
40
47
108

7-1

8-1

*)

IndeFIEstaatdearbeidsopbrengst vande-ondernemer(s) centraal, inde
BULdearbeidsopbrengst vandeondernemerperondernemer.
**) 1-akkerbouw; 2>rundvee; 3-varkens; 4-pluimvee; 5-gem.akkerbouw; 6-rundvee/akkerbouw; 7-rundvee/int.;8-gem.intensief.
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Bijlage 6 Stratumherkomst van grotere akkerbouwbedrijven

De BUL-groepenworden gevormd uit delen van strata. Tabel B6.1 geeft bij
wijze van illustratie aan hoe strata en BUL-groepen op elkaar aansluiten. De tabel geeft aan hoeveel bedrijven uit de strata 8 tot enmet 56 (akkerbouwbedrijven, sbe-klassen 2,3 en 4)terechtkomen inde vier BUL-groepen met grotere akkerbouwbedrijven en inde overige BUL-groepen. Duidelijk komt naar voren dat bedrijven uit een bepaald stratum inveel gevallen inmeerdere BUL-groepen terechtkomen.

Tabel B6.1 Aantal bedrijven (som van de wegingsfactoren)
komst en BUL-groep (boekjaar 1986)
Stratum
nummer
*)

8
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2
1
11
8
3
5
5
1
4
5
2
12
11
9
4
3
3
3
3
5

55
56

248

BUL-groep
Nrd.
Veen- Centr.
Klei
kol.
Klei

Totaal
Zuidw.
Klei

Overige
groepen

89

88

177
225
363
258
276
293
239
161
219
186
162
691
705
236
226
182
202
223
157
239

225
165
97

198
161
184
176
191

92
117
48
161
219
186
162
634

57
705

209
226
61

61

27
61
202
149

105

52
191

74

48

25

25

30
50

2.288

1.564

8.928

30
4

Totaal

*)
**)

Aantal
bedrijven

naar stratum van her-

**)

983

1.614

2.479

Voor de indeling in strata, zievan Dijk (1986).
Zie Bedrijfsuitkomsten (1988), staat Al enA2.

Bijlage 7 Keuze-aantallen ensteekproefpercentages bijdesteekproefopzet voor
boekjaar 1966

Tabel B7.1

Vergelijking
aantellen
tallen boekjaar 1988

Stratificatiegroep

in

administratie

Sbeklasse

Aantal bedr.
in administratie
boekjaar 87

boekjaar

1987 en

Keuzeaantal boekjaar 1968

keuze-aan-

Steekproef
percentage

Grotere akkerbouwbedrijven
2
3
4

17
19
22

20
20
20

3,381
4.71X
14,711

- regio3,4

2
3
4

21
21
16

20
20
20

1,821
2,541
8.51X

- regio5

2
3
4

18
16
19

20
20
20

1.72X
2.64X
9,43%

- regio6-8

2
3
4

20
10
6

15
15
15

1,992
3,431
12,201

2
3
4

1
2
5

4
4
4

1,341
2,411
8,SIX

- regio1

regio 2,9-13

Kleinere akkerbouwbedrijven
- regio 1,3-5

1

35

35

1.71X

- regio3,4

1

30

30

2.97X

- regio 2,9-13

1

6

4

0,781

30
36
30

25
25
25

1.01X
1,401
3,45%

regio4,5,11

22
22
20

25
25
25

1,231
1.69X
4,55%

regio 6-10,12,13

76
69
57

57
57
57

0,901
1,21X
3.55X

Grotere sterk gespec. melkveebedrijven
- regio1-3
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Bijlage7(levervolg)

Tabel B7.1 (le

vervolg)

Stratificatiegroep

Sbeklasse

Kleineresterkgespec.melkveebedr.

Aantalbedr.
inadministratie
boekjaar87

Keuzeaantalboekjaar1988

Steekproef
percentage

*)

-regio1-5,11

1

49

50
(41)

1,05%
(0,88%)

-regio6-10,12,13

1

76

85
(59)

1,26%
(0,88%)

19

35

1,73%

15
14
15

20
20
20

1,21%
1,67%
5,601

Fokvarkensbedrijven

13
22
17
15

16
16
16
16

1,34%
1,33%
2,46%
8,65%

Anderevarkensbedrijven

11
15
21
9

17
17
17
17

1,33%
1,41%
2,21%
7,36%

Legkippenbedrijven

5
10
15
4

10
10
10
10

2,01%
2,42%
4,29%
12,66%

Mindersterkgespec.melkveebedr.
-kleinere
-grotere

Overige
hokdierenbedrijven

Andere
graasdierbedrijven

Gewassencombinaties
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0,84%
1,06%
1,78%
6,25%
12
9
4
6

10
6
6
6

0,65%
0,84%
1,45%
4,26%
0,61%
0,78%
1,16%
3,70%

Bijlage 7 (2e vervolg)

Tabel B7.1 (2e

vervolg)

Stratificatiegroep

Sbeklasse

Aantal bedr.
in administratie
boekjaar 87

Veeteeltcombinaties

19
25
23
29

Gewassen/veeteeltcombinaties

13
16
14
10

Buiten de populatie

23

Alle bedrijven
*)

1.216

Keuzeaantal boekjaar 1988

Steekproefpercentage

15
10
10
10

0,881
0,601
0.89Ï
2,401
0,681
0,631
1,021
3,39%

1.156

1.64X

Tussen haakjes deuiteindelijk gekozen aantallen inverband met de inkrimping van het boekhoudnet (zie paragraaf 20.4).
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Bijlage 8 Vergelijking BUL-wensen voor en na boekjaar 1988

Tabel B8.1 geeft inkolom 2de gewenste aantallen bedrijven inde verschillende BUL-en FIP-groepen (opNEG-basis)zoals die voor boekjaar 1988 zijn geformuleerd (zie tabel 20.3). De kolommen 3en 4 bevatten de huidige uitgewerkte
aantallen boekhoudingen inde betreffende groepen. Deze aantallen zijn berekend
op basis van de kenmerken van de boekhoudnetbedrijven indemeitellingen voorafgaande aan de boekjaren. Deze aantallen zullen niet veel afwijken van de aantallen die gebaseerd zijn op kenmerken gemiddeld gedurende het boekjaar. Temeer
daar de indeling klein/groot wel gebaseerd is op boekhoudnetgegevens.

Tabel BS.1 Gewenste en huidige aantallen steekproef bedrijven in de nieuwe BULen FIP-groepen (ter vergelijking
zijn in de laatste kolom de meitellingsaantallen
die horen bij de betreffende BUL-groep opgenomen)
BUL/FIF-groep *)

Akkerbouwbedrijven
Grotere bedrijven
- noordelijk klei
- veenkoloniën
- centraal klei
- zuidwestelijk klei
- overige gebieden
Kleinere bedrijven
- kleigebieden
- veenkoloniën
- overige gebieden
Sterk gespecialiseerde melkveebedrijven
Grotere bedrijven
- nrd. klei/veenweide
- westelijk weide
- zandgebieden
Kleinere bedrijven
- klei/veenweide
- zandgebieden
Minder gespecialiseerde melkveebedrijven

Grotere bedrijven
Kleinere bedrijven
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BUL-wensen
1988

BUL **) FIE
1984-86 1984-86

meitelling 86

210

255

190

10.814

210
55
40
55
55

207
48
39
57
55
8

148
24
33
46
41
5

7.237
1.155
1.316
2.125
2.130

48
24
21
3

41
19
20
2

3.577
2.050
1.011

285

444

382

33.221

280
65
65
150

331
91
60
181

274
71
48
154

21.683
5.001
4.064
12.618

85
45
80

113
42
70

109
41
67

11.538
4.776
6.762

70

57

53

5.230

40
30

39
18

37
17

3.207
2.023

55
30
25

511

516

Bijlage 8 (vervolg)

Tabel BS.1

(vrvolg)

BDL/FIE-groep *)
Hokdieren-bedrijven
Fokvarkensbedrijven
Andere varkensbedrijven
Legkippenbedrijven
Overige bedrijven
Grotere bedrijven
Kleinere bedrijven

BUL-wensen
1988

BUL **) FIF
meltel1984-86
1984-86 ling 86

115

105

90

7.944

60
40
35

46
34
25

37
32
21

3.237
3.485
1.222

80

147

131

13.097

60
35

106
41

90
41

7.658
5.439

1.008

846

70.306

*)

Bedrijfstype op basis van meitellingsgegevens; bedrijf s g r o o t t e op basis
van gemiddeld aantal sbe gedurende het boekjaar.
**) Gemiddelde aantallen in de boekjaren 1984-1986.
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Bijlage 9Standaardfouten voor deelpopulaties

In deze bijlage wordt ingegaan op het berekenen van standaardfouten (varianties)van schattingen voor delen van de populatie die dwars door de strata
heenlopen. Voorbeelden van dergelijke populaties zijn de BUL- en FIP-groepen.
De inhoud van deze bijlage is in hoofdlijnen gebaseerd opMoors en Muilwijk
(1975), paragraaf 3.8 en 4.9.
De standaardfouten voor deelpopulaties ineen enkelvoudige
steekproef hangen af van het al dan niet bekend zijn van de omvang (A)van de deelpopulatie.
Het subgemiddelde X^ en het subtotaal X4van een deelpopulatie worden gedefinieerd als:
A

1

*d" H *i

B9 1

< -)

x

A

x

< B9 - 2 >

d"- * Z I i

i-1
A
i-1
waarbij de index d slaat op "deelpopulatie" en de elementen van de populatie geacht worden zo genummerd te zijn dat de eerste A elementen de deelpopulatie vormen.
De grootheden X a en X d kunnen uit de steekproef zuiver geschat worden als:
A

a

*d--*X I xi
a

1
(B9 3)

-

i-1

x

d-- *X

x

a
(B9 4)

i

-

a

i-1

waarbij:
a -het aantal elementen in de steekproef dat tot de deelpopulatie behoort.
Devariantie S'j inde populatie wordt gedefinieerd als:
S"d - —

1
*H
A-l

A
(Xi-X d )'

(B9.5)

i-1

Zuivere schatting hiervan kan plaatsvinden met de schatter:
1

a

s'd- — * 2Z< x i- x d)'

<B9-°)

a-l
i-1
De variantie van x d is:

var(X d ) -

»d
«
* (1 --)
n
A

waarbij (a/A)vervangen wordt door (n/N)indien A onbekend is.
Indien A bekend iskan ook het subtotaal X,jopde gebruikelijke wijze geschat worden:
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(B9.7)

Bijlage9(levervolg)

A a
««1--* "ZZXi
a i-1

v«r(Ä d )

(B9.8)

-A'*var(* d )

(B9.9)

IndienAonbekend is,kanechtergeengebruikgemaaktwordenvandebovenstaande formule.Azaldangeschat moetenwordenuitdesteekproef.DeonbekendheidvanAzalzorgenvooreenvergrotingvandevariantie.Akangeschat worden
met:
N
X-(-)*a

(B9.10)

n
DevariantievanÂisgelijk aan: *)
N'
var(Â)-

n
*(1--)*(a

n*(n-l)

a"
)

N

(B9.ll)
n

Devariantievan£4isgelijkaan:
N'*s "
var(* d )
waarbij:

n
*(1--)

n

(B9.12)
N

1

a»'-—

n
*£L (*i'- * ' ) '
n-1 i-1

(B9.13)

waarbij:
Xj'-xj' voor alle elementen indedeelpopulatie
x^1 -0
voor alle elementen buitendedeelpopulatie

x'--*2 _ Xi'
n i-1

(B9.14)

Voordestandaardfoutvanhetgemiddeldex d maakthetdusnietuitofAal
dan niet bekend is,voor& dwel.
*)Hetgeschatte percentage bedrijven (ß)dattoteendeelpopulatiebehoort, is(Â/N).Devariantie (standaardfout)vanßisgelijkaandevariantie
(standaardfout)vanÂgedeeld doorN*(N).
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Bijlage 9 (2e vervolg)

Bij een gestrut ifIceerde
steekproef moet voorhet bepalen van de standaardfouten onderscheid gemaakt worden tussen de volgende drie gevallen (Moors en
Muilwijk, 1975:65):
I - In ieder stratum isde omvang van de deelpopulatie bekend;
II -Alleen de omvang vande gehele deelpopulatie is bekend;
III -Over de omvang van de deelpopulatie isniets bekend.

I - In ieder stratum is de omvang van de deelpopulatie

bekend.

Analoog aan het voorgaande ende definities inhoofdstuk 5definieren we:
An

- aantal elementen inde populatie dat tot de deelpopulatie behoort
(in stratum h)
a n - aantal elementen inde steekproef dat tot de deelpopulatie behoort
_
(in stratum h)
X d n « het gemiddelde inde deelpopulatie (in stratum h)
Xdh -het gemiddelde indedeelpopulatie inde steekproef (in stratum h)
S*(jn -de variantie in de deelpopulatie (in stratum h)
s'dn -de geschatte variantie inde deelpopulatie (in stratum h)

Dan zijn xjh en s*,jnzuivere schatters voor X<jnen S'jh als:
a
h
* 2 _ *hi
»h
i"1

J

*dh

(B9.15)

1

«h
* S T <*hi -*dh>'
an-l
i-1

s*dh

(B9.16)

Het geschatte totaal X,jvan de gehele deelpopulatie wordt dan:
H

Ah

ah

*d- Z I <-->* 2 1 xhi
h-1

_
xd -

ah

(B9.17)

i-1

*d
(B9.18)
A

De varianties die daarbij horen zijn:
H
var (X d )

'h * s'dh

- 2Z
h-1
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A

an

ah
* (1- — )

(B9.19)
Ah

Bijlage9(3evervolg)

1 H A»h*»'„h
«h
--*2Z
*(1- — )
A* h-l
ah
A„

var(x,i)

II

(B9.20)

Allaan da omvang van da gahala daalpopulatia

(A) ia bakand

Omdat A h onbekend la,kunnen bovenstaande formule» niet zondermeer gebruikt
«orden. Inplaat»van(An/ah)z a l d e geschatte vaarde (N n /n n ) ingevuld moeten
vorden in(B9.17). Immers,X n -Nh*a n /n n . Analoog aan(B9.13)geldt voordegeschatte variantie binnendedeelpopulatievaneenstratum:
1

s'h'

»h
* H («hi'-*h'>'
nh-l i-1

(B9.21)

waarbij:
x n i'-«hi'voor alle elementen indedeelpopulatie
xjji'- 0
voor alle elementen buitendedeelpopulatie

1

»h

(B9.22)

*h'-" *ZZ*hi'
n h i-1
Voordevariantie geldt:
H N' h*s' h '

var(*<j)

-21

h-l

nh

*(1---)

n„

(B9.23)

N„

en
1
var(x,j)-

(-)*5Z
A'

III

H N ' h * s" h '
h-l

*(inh

- Over da omvang van da daalpopulatia

n

h

(B9.24)

--)
Nh
is niets

bakand.

Voorhetschattenvantotalen ($4)vandeelpopulatie» kunnendeformules
onder IIgebruikt worden.Voorhetschattenvangemiddelden (x^-ft^/Â)moetAgeschat worden.
H »h*«h
À- ^ (
)
h-l
n„
1
x^-— **<j
A

(B9.25)

(B9.26)
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Bijlage 9 (4e vervolg)

De gekwadrateerde standaardfout Isgelijk aan:
1
var(x d )

*
k'

H N' h *s' q h
YZ
h-1

nh

nh
* (1

)

(B9.27)

Nh

vaarbij:
1

o.

flW

ÄW

* Z Z < x hi-^dh)' +
*d
)*(xdh-^)'
nh-l i-1
nh-l
nh
Deze formule komt niet overeenmet de betreffende formule inMoors en
Muilwijk (1975). De noemer inde eerste term is (rin-l)inplaats van (a n -l).
Formule (B9.28) istevinden inCochran (1977:144)en inKish and Frankel
(1974).
s'qh "

(B9.28)

Analoog aan (B9.ll)kan devariantie van Â berekend worden uit:

H
var(A)- 2 Z
h-1

N' h
* (1
n h *(n h -l)

nh
)* (ah
Nh

a'h
)

(B9.29)
nh

Herschrijving van de formules (B9.27)en (B9.23)vergemakkelijkt een vergelijking van de relatieve standaardfouten van het gemiddelde en het totaal bij
onbekende A:
var(x d )
(X d )"

var(£ d )
(*d>*

ah
_
«factor * 2 I ( x h i ' - x h ' ) ' +ah*(l
i-1

ah
_
. factor * Y2 (x hi ' - x h ' ) " +ah*(l
i-1

ah
)*(xh'-x')a
nn

ah
)*(x h ')'
"h

(B9.30)

(B9.31)

vaarbij
H

N h * (Nh- n h )

h-1

n h * (nh -1)

factor
Inhet algemeen zal de relatieve standaardfout van het totaal groter zijn
dandievan het gemiddelde.Maar uit bovenstaande formules wordt duidelijk dat
het omgekeerde ookhet geval kan zijn. Dat vloeit dan echter voort uit het feit
dat (B9.30)een benaderingsformule isen (B9.31)een exacte formule.
Vergelijking van (B9.27)met (B9.20) leert dat berekening van de standaardfout met zekere wegingsfactoren (B9.20)kan leiden tot een grotere variantie dan
berekening met onzekere factoren (B9.27). Ook daarbij speelt een rol dat (B9.27)
slechts een benadering is.
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