


• Landbouwbedrijven waar de hoofdactiviteit geen 
landbouw SBI code heeft tellen niet mee in het totaal 
aantal bedrijven bij CBS en kunnen dus ook niet 1 op 1 
gebruikt worden om het percentage leden te 
berekenen. 

• Dit geldt ook voor bedrijven die wel tot de 
landbouwsector behoren zoals dienstverlenende 
bedrijven of verwerkingsbedrijven maar niet bij het 
totaal van 54.000 bedrijven zitten. 

• Agrarisch bedrijfslid
• Medeondernemer
• Agrarisch business lid

• Bedrijven
• Medewerkers
• Productieomvang

• Producenten



LTO heeft meer leden met ‘grote 
melkveebedrijven’ dan dat er in Nederland zijn

https://melkvee100plus.nl/management/de-grootste-melkveebedrijven-van-nederland/



Varkens

• 3 nieuwe versies i.v.m. onwaarschijnlijk 
hoge aantallen varkens per bedrijf. Er 
waren bedrijven met meer dan 70.000 
varkens volgens de gegevens.

• In de laatste versie waren er 656 
bedrijven die als hoofdactiviteit 
varkenshouderij hadden opgegeven. 

• Daarvan waren er 179 bedrijven die 
helemaal geen varkens hadden maar 
bijvoorbeeld, pluimvee, konijnen of 
tomaten.



Ik heb uw vraag voorgelegd 
aan de afdeling die de 
gegevens over uw verzoek 
heeft aangeleverd. :

Om een antwoord op uw 
vraag te kunnen geven heeft 
de afdeling de documenten 
gecontroleerd op juistheid.  
Daaruit is gebleken dat 
document.nr 1 onjuistheden 
bevat.  

Gelet op bovenstaande 
informatie wil ik u hierbij 
verzoeken documentnr. 1 
(Gegevens per record 1 
relatie) dat u op 8 december 
2022 hebt ontvangen te 
vernietigen



De sector in cijfers



Soort Leden

• Hetzelfde gebeurt met het tellen van de leden 
lijkt het. Van dezelfde onderneming kunnen 
meerdere meewerkende ‘krachten’ lid 
worden. 

• Als je op die manier telt dan kun je niet het 
aantal lidmaatschappen delen door het totaal 
bedrijven maar dan moet je dit delen door 
het totaal aantal arbeidskrachten van alle 
landbouwbedrijven (175.015)

• Hetzelfde geldt voor gestopte boeren (apart 
lidmaatschap). Je kan deze leden niet 
meetellen wanneer je het percentage van wie 
je de belangen behartigd berekend. 

• Gemengd bedrijf
• Multifunctionele bedrijven 



• Aantal bedrijven maar ook deels productieomvang
• De indeling qua hoofdactiviteit en overzicht van 

bedrijfsgrootte komt niet overeen met de indeling die 
het CBS gebruikt om de SO van een bedrijf te berekenen. 
De SO wordt weer gebruikt om te bepalen of een bedrijf 
al dan niet groot genoeg is om meegeteld te worden als 
landbouwbedrijf (en als lid van LTO)

• Als je op die manier telt dan kun je niet het aantal 
lidmaatschappen delen door het totaal bedrijven maar 
dan moet je dit delen door het totaal aantal 
arbeidskrachten van alle landbouwbedrijven (175.015)

• Hetzelfde geldt voor gestopte boeren (apart 
lidmaatschap). Je kan deze leden niet meetellen 
wanneer je het percentage van wie je de belangen 
behartigd berekend.

• SO 25.000 versus 3.000 WUR
• Helft van de bedrijven is lid (24.473)….en gelieerde organisaties..
• De cijfers nu kennende, betekent dit dat die organisaties waar LTO 

naar verwijst, meer dan de helft van het totale aantal leden 
meeneemt. Met andere woorden, het zijn dus o.a. POV, NAV en 
NMV die LTO in leven houden.  



Voorbeeld:
• Selectie bedrijven die als hoofdactiviteit niet binnen de 

groep varkensbedrijven valt (207 waarvan er maar 6 
als nevenactiviteit varkensbedrijf heeft aangegeven)

• Zelfs als de getallen uit het I&R systeem komen krijg je 
nog rekenproblemen



Doorreken problemen

• RVO levert cijfers aan vanuit GO, dit wordt vergeleken met cijfers uit I&R systeem. 
• Als er cijfers missen in de GO dan wordt cijfer overgenomen uit I&R
• Als I & R geen aantallen heeft maar GO wel, wordt GO overgenomen
• Als bedrijf niet GO invult (omdat ze gestopt zijn bv) worden cijfers van voorgaand jaar gebruikt uit I&R.
• Als er afwijkende getallen zijn dan wordt geschat op basis van het jaar daarvoor wat het moet zijn
• Als het lijkt dat veehouders koeien die nog nooit gekalfd hebben bij jongvee tellen dan wordt geschat 

welk deel en van jongvee naar melkvee verplaatst.
• Als er minder koeien in totaal zijn dan dat er ruimte in de stal is dan wordt voor de stalemissie de 

vergunde hoeveelheid dieren aangehouden.



• Statistisch gezien is het een logische keuze 
om alleen maar bedrijven mee te nemen in 
een analyse waar de verschillen klein zijn 
om zo de betrouwbaarheid van een model 
te toetsen (zie tabel toelichting afbeelding).

• Maar dat kun je niet doen als het doel van 
de analyse juist het in kaart brengen van de 
verschillen is.

• Ook het samenvoegen van de hele 
rundveegroep tot een percentage van 0,6 
en concluderen dat het om kleine 
verschillen gaat is niet juist.

• In dat geval zou men ook de keren dat ik te 
hard rijdt moeten middelen met de keren 
dat ik onder de maximum snelheid blijf en 
dan zeggen dat ik gemiddeld nog binnen de 
marge van 5% te snel blijf. 

• De landbouwtelling wordt gebruikt voor 
het berekenen van de stalemissie en 
stikstofdepositie. 
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