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De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) vertegenwoordigt 64%
van de varkensbedrijven en 73% van de varkensproductie in Nederland. Het
percentage bedrijven is relatief laag ten opzichte van de productie, gemeten
in Standaardopbrengst (SO).1 Dit wijst erop dat vooral de grotere bedrijven
lid zijn van de POV (zie tabel 1 en bijlage 1).
Dit blijkt uit het representativiteitsonderzoek dat is uitgevoerd door Wageningen Economic Research
in opdracht van de POV.2 De representativiteit is vastgesteld door gegevens van bedrijven van POVen LTO-leden te koppelen aan de structuurgegevens in de Landbouwtelling 2020. Bij dit onderzoek
is de ondergrens voor bedrijven gesteld op 25.000 euro SO. Een bedrijf is ingedeeld bij de
varkenshouderij als meer dan 50% van de totale SO daarvan afkomstig is.

Tabel 1

Totaal aantal varkensbedrijven, totale Standaardopbrengst (SO) en arealen (ha) in

Landbouwtelling 2020 en totaal vertegenwoordigd door POV a)
Totaal in Landbouwtelling

Totaal vertegenwoordigd door

2020

POV

Aantal
bedrijven

Aantal SO Areaal
(x mln.

Aantal Aantal SO

(ha) bedrijven

euro)
Varkenshouderij

2.689

3.002 46.429

Totaal vertegenwoordigd
door POV b)

Areaal

Aandeel

Aandeel Aandeel

(x mln.

(ha) bedrijven

SO

areaal

euro)

(%)

(%)

(%)

64

73

74

1.714

2.185

34.449

a) Een bedrijf is ingedeeld bij de varkenshouderij als meer dan 50% van de totale Standaardopbrengst (SO) daarvan afkomstig is. De
ondergrens voor bedrijven is gesteld op 25.000 euro SO. Enkelleden van LTO zijn ook meegerekend bij de representativiteit van POV;
b) Marktaandelen exclusief bijschatting voor niet-gekoppelde ledenbedrijven (dat wil zeggen ledenbedrijven die wel een
Bedrijfsregistratienummer (BRS) hebben, maar niet gevonden zijn in de Landbouwtelling).
Bron: Landbouwtelling 2020, LTO, POV, bewerking Wageningen Economic Research.
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De Standaardopbrengst is een maat voor de (gestandaardiseerde) opbrengst in euro van de agrarische activiteit van een
agrarisch bedrijf. Aan de hand van SO-normen per ha en per dier wordt de totale standaardopbrengst van een bedrijf
bepaald. Opbrengsten uit verbredingsactiviteiten, bedrijfstoeslagen en subsidies zijn niet in de norm meegenomen en voor
biologische productiemethoden zijn geen aparte normen opgesteld. De standaardopbrengst is hiermee een maat voor de
economische omvang van de agrarische activiteit van het bedrijf (Wisman, 2021), zie ook https://www.wur.nl/nl/OnderzoekResultaten/Onderzoeksinstituten/Economic-Research/Over-ons/Data-modellen-en-tools/Bedrijfsomvang-en-type.htm.
Voor een groot deel gebaseerd op de factsheet Representativiteit van LTO Nederland en aanverwante organisaties,
2021-74c, 2021
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Methode en uitgangspunten
De basisvraag is hoeveel bedrijven, welk areaal cultuurgrond (ha) en welk aandeel van de
Standaardopbrengst (SO) in de varkenshouderij worden vertegenwoordigd door de POV.
Voor deze quick scan zijn gegevens gebruikt uit de Landbouwtelling 2020 van RVO en CBS. De
Landbouwtelling bevat veel informatie over agrarische bedrijven. Deze cijfers worden gebruikt door
de politiek (nationaal en internationaal) en voor onderzoek. De ondergrens voor opname van
bedrijven in de Landbouwtelling is 3.000 euro SO. Voor deze analyse zijn echter alleen bedrijven
gebruikt die groter zijn dan 25.000 euro SO. Door deze ondergrens te hanteren, wordt vermeden
dat erg kleine bedrijven (hobbyboeren etc.) het totaalbeeld kunnen verstoren. Deze quick scan is
vooral gericht op bedrijven met een reële minimale bedrijfseconomische omvang.
Voor het bepalen van het aandeel van de door POV vertegenwoordigde bedrijven is gebruikgemaakt
van gegevens uit de ledenlijst van POV/LTO uit 2020. Bedrijven die alleen lid zijn van LTO mogen
volgens de samenwerkingsovereenkomst ook worden meegerekend bij de representativiteit van
POV.3 Aanvullende informatie hierover is vermeld in bijlage 1.

Bijlage 1 Aanvullende informatie
Tabel B.1

Totaal aantal varkensbedrijven, Standaardopbrengst en arealen (ha) cultuurgrond in

Landbouwtelling 2020 en door POV vertegenwoordigde bedrijven a)
Aantal

Aantal SO (x mln. euro)

Areaal (ha)

bedrijven
Landbouwtelling 2020

2.689

3.002

46.429

POV

1.495

1.991

30.550

219

194

3.899

64

73

74

LTO b)
% POV c)

a) Een bedrijf is ingedeeld bij de varkenshouderij als meer dan 50% van de totale Standaardopbrengst (SO) daarvan afkomstig is. De
ondergrens voor bedrijven is gesteld op 25.000 euro SO; b) Enkelleden van LTO zijn ook meegerekend bij de representativiteit van POV;
c) Marktaandelen exclusief bijschatting voor niet-gekoppelde ledenbedrijven (dat wil zeggen ledenbedrijven die wel een
Bedrijfsregistratienummer (BRS) hebben, maar niet gevonden zijn in de Landbouwtelling).
Bron: Landbouwtelling 2020, LTO, POV, bewerking Wageningen Economic Research.
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Artikel 3 van de samenwerkingsovereenkomst tussen POV, LTO Nederland en de regionale LTO organisaties LTO
Noord, ZLTO en LLTB.
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