
Letter of intent Landbouworganisaties-CBS 
 
CBS en betrokken landbouworganisaties (LTO, NFO, NAV en NVV) 
 
Overwegende dat 
 

 CBS de taak heeft om voor nationaal en Europees gebruik een vijftal1 landbouwstatistieken 
samen te stellen met voorgeschreven nauwkeurigheid; 

 Deze enquêtes met ingang van 1 juli 2016 verplicht zijn gesteld omdat de voorgeschreven  
nauwkeurigheid niet meer kon worden gegarandeerd door de dalende respons ; 

 CBS zich ten doel stelt om zoveel als mogelijk gebruik te maken van reeds bestaande 
bronnen voor statistisch materiaal, mits deze voldoende kwaliteit hebben en onafhankelijk 
zijn; 

 De berichtgevers in de landbouw zich overvallen voelen door de verplichtstelling; 

 De betrokken landbouworganisaties het gebruiksnut van de statistieken erkennen, maar de 
administratieve last voor hun achterban zo klein mogelijk willenlaten zijn; 

 De betrokken landbouworganisaties toegang hebben tot en kennis hebben van databronnen 
in het landbouwdomein. 

 
Spreken af dat 
 

 De betrokken landbouworganisaties en CBS gezamenlijk voor elk van de genoemde 
statistieken onderzoek doen naar de inzet van kansrijke databronnen met het doel de 
enquêtedruk  voor de betrokken statistieken vanaf 2017 ten opzichte van 2016 substantieel 
te verminderen; 

 CBS en de betrokken landbouworganisaties gezamenlijk initiatieven nemen om het invullen 
van de enquêtes te vereenvoudigen en te bevorderen, het nut van de statistieken duidelijk te 
maken, en de uitkomsten terug te koppelen; 

 CBS en de betrokken landbouworganisaties gezamenlijk nagaan op welke wijze het nut van 
de statistieken voor gebruikers (waaronder de betrokken landbouworganisaties) en 
berichtgevers kan worden vergroot; 

 CBS, gelet op deze initiatieven en het feit dat de verplichting midden in het jaar 2016 is 
ingegaan,  voor verslagjaar  2016 zal afzien van handhaving van de genoemde verplichting tot 
deelname aan de enquêtes. Medio 2017 zal het CBS besluiten of dit “moratorium” verlengd 
wordt met maximaal één verslagjaar, afhankelijk van de respons over verslagjaar 2016 én 
voortgang van de onderzoeken naar nieuwe kansen voor alternatieve bronnen; 

 CBS tijdig in overleg zal treden met de betrokken landbouworganisaties in geval van 
voornemen tot wijziging van verplichtstelling van CBS-enquêtes onder landbouwbedrijven. 

 
Ondertekening door: 
 

CBS   Huib van de Stadt   
LTO Nederland  Thijs Cuijpers   
NAV     Teun de Jong    
NFO   Michiel Gerritsen  
NVV   Ingrid Jansen   

                                                           
1 De statistieken “Gewasbescherming in de Landbouw”, “Definitieve oogstraming akkerbouw”,  “Definitieve oogstraming appels en peren”, 

“Definitieve oogstraming groenten open grond” en de “Varkensstapel per 1-12” 


