
STATISTIEKEN 

~-
Handelscijfers en oogstramingen, 
betrouwbaar of niet? 
Statistieken worden vaak gebruikt om bijvoorbeeld de oogst te schatten of 
handelsstromen in kaart te brengen. Maar met enige regelmaat klinkt er ook 
kritiek op statistische da ta. Zo zouden bijvoorbeeld oogstramingen vaak niet 
kloppen. Jan Kees Boon van Fruit & Vegetable Faas, de man achter de tabellen 
in Primeur, gee ft een inkijkje in de wereld van de statistiek en de manier waarop 
we naar deze data moeten kijken: je moet de cijfers niet te letterlijk nemen. 

11 11yoverzamel bijna alle cijfers uit open
fuare databases w reldwijd," vertelt 

Jan Kees over zijn bronnen. "Er is veel open
bare data, zoal s Eurostat van de EU of Com
trade van de V . Daarnaast gebruik ik de 
nationale databases van veel landen." Voor 
veel la nde n kan hij terecht bi j de statisti sche 
burea us van die landen om im- en expor t
ciJfers op te vragen. "Ook heb ik toegang 
to t sta tistieken, die all een v ia codes opge
v raagd kunnen worden. De KCB cijfers vraag 
ik op via h t GroentenFruit Huis." 

Vijf databases per handelsstroom 
Dit betekent dat Jan Kees een enorme hoe
veelheid data uit de ver schillende databases 
haalt en op basis daarva n tabellen en grafie
ken maakt "Dit data is noo it di rect geschikt 
voor publicatie . Ik haa l die cijfers binnen en 
bewerk ze ." Om inzicht te krijgen in bijvoor

beeld de export van kool, appelen en citrus 
van Ned erla nd naar Duitsla nd gebruikt Jan 
Kees een vij fta l bronnen. Deze producten 
s taan in dit voorbeeld voor volledig Neder
landse teelt (kool), zowe l Nederlandse teelt 
als re-export (appele n) en volledig re-export 
( citrus). 

Het KCB heeft veel data over Nederlandse 
prod ucten. Voor xportc ijfers over kool kan 
Jan Kees hie r te recht. Ook een deel van de 
export van appelen is in deze da tabase terug 
te vinden. Voo r de totale Nederlandse export 
kijkt hij in de database van het CBS en Eu ro
sta t. "Maar de cijfers in Eurostat missen. Het 
CBS geeft het meest complete cijfer, inclus ief 
bi jgeschatte cijfers ." 

Maar dan zijn er ook de importcij fers van 

Duitsland. Die zijn te v inden in Eurostat. Dit 

cijfer komt nagenoeg altijd overeen met het 
Eurostat exportcijfer van Nederland. Het cij
fer va n het Du itse bureau voor de statistiek 
geeft in principe het I\!::: derlandse product 
exclusi ef re-export weer. 

Zelfde codenng, maar verschillende cijfers 
De gegevens in een database zijn mees ta l 
gecodeerd volgens het gehar moniseerd 
systeem. Dat wil zeggen dat elk product 
een numme r heeft, dat wereldwijd in elke 
data base hetzelfde is. "Het geharm oniseerd 
systeem is opgebouwd uit een 6-ci jferig 
nummer per prod uct. Daar houdt iedereen 
zich aan, maar sommige landen voegen cij
fers toe om op een dieper niveau de data 
te ca tegoriseren." Zo gebruikt Euros tat bij
voorbeeld een 8-cijferig systeem om een 
onderscheid te maken tussen bij voorbeeld 
verwerkingsappelen en consumptie appe
len. "080810 staat wereldWijd voor appelen. 
Bij Euros tat hebben consumptie appelen 
de code 08 081080. In Chili gaan ze nog een 
stap verder en staan de producten op ras in 
de database. Daarvoor wordt een 10-cijferi 
ge code gebruikt. Maar de eerste zes cijfers 
zijn altijd hetzelfde." Hi erdoo r is het niet 
nodig om ee n taal te spreken. Als je de inter
nationale code kent, kun je in elke database 
een product of een land altijd vi a de inte rna
t ionale code terugvinden. 

Een makkelijk sys teem, maar er zijn va ak 
verschillen tussen de databases. Om terug te 
keren naar het eerder gebruikte voorbeeld: 

Eurostat geeft weer uit welk land de produc
ten geëxporteerd zi jn, terwijl bijvoorbeeld 
de Duitse handel sdata kijkt naar het land 
van herkomst. Dat betekent dat citrus uit 

Zuid-Afrika dat via Nederland naar Duits
land vervoerd wordt, bi j Eu rostat terug te 
vinden is als import uit Nederland en in de 
Duitse sta tis tiek als im port uit Zuid-Afrika. 

Statistieken moeten geduid worden 
"Er moet wel ee n duider zij n die de waarde 
van de s tatis tiek kent," verv olg Ja n Kees. "In 
dit geval ben ik dat, maa r er zijn natuur
lijk meer mensen die zich met statistieken 
bezighouden." De waarde van de statistie
ken ligt vooral in de tre nds en het g1'otere 
beeld dat de cij fers geven en niet dir ct in 
de exacte aa nta llen. De s tatistieke n schet
sen een beeld van ontwikkeli ngen over ee n 
aantal jaar of ontwikkeli nge n tusse n landen. 
"De cijfers zijn ook nie t zwart-w it. Er zij n 
bijvoorbeeld ook produ te n die doorge
voerd en niet ingeklaard worden." Als die 
handel via bijvoo rbeeld Nederland loopt, 
vind je die niet terug in de normale im- en 
exportcij fe rs. 

De enige manier waarop het misschien 
mogelij k zou zi jn om m t exacte data in de 
databases te werken, is als de wereld zou 
bes taan uit dictaturen. "Miss chie n dat je dan 
alle trans porten zou kunnen contro leren en 
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Natalie Sn ijders: 

"Onder druk presteer ik beter" 

Al bijna t ien jaar is Nata lie Snijers werk
zaam bij Ve iling Hoogstra ten. "De eerste 

twee jaar za t ik op de marketingafdeling, 
waar ik vooral bezig was met de promotie 
van Hoogstra ten Aardbeien. Hie rna heb ik 
de switch gemaakt naar sales. Dat houd t 
in dat ik dagelijks contact heb met reta il, 
exporteurs en andere klanten over produc
ten, prijzen, transport en a ndere zaken die 
daarbij komen kijken. Ook doe ik nog een 
stukje marketing met de klante n door met 
hen zaken als fol deri nlassinge n en verpak
kingen te bespreke n", v t t elt ze. Direct na 
haar Bachelor ople iding marketing aan 
de Katholi eke Hogeschool Kempen bego n 
Natalie in 2005 op de veiling en is hier niet 
meer weggegaa n, Dat ze reageerde op een 
vacature in de AGF was toevallig, maa r niet 
geheel onverwachts. Haar gruotouders had
den een AGF-groothandel en in haar tiener
jaren werkte Na tal ie elke week op de markt 
in de groenten- en fruitkraam van haar oom 
en tante. "Wat me het mees t aa nspreekt van 

deze branche? De snelheid, De bepe rkte 
houdbaarheid va n de aardbeien en tomaten 
maakt het dat alles snel verkocht moet wor
den, Ik houd daar wel van e n presteer beter 
onder druk. Ve rd er vi nd ik de diversiteit 

van de branche en de blijvende ontwikke 
lingen op gebied van nieuwe verpakkingen 
en nieuwe va riëteiten nog altijd leuk." Haar 
werk bij Veillng Hoogstraten is prima te 
combineren met haa r thuissituatie. Natalie 
heeft een stiefzoontje van drie jaar, die om 
de week bij hen woont. "Soms is he t wel wat 
plannen, maar het loopt allemaal redelijk 
vlot. Enkel al s ik in het buite nla nd zit, moe
ten we soms beroep doen op onze ouders, 
maar die doen dat met alle plezier," 

Voordeel van mannelijke klanten 
Na al die ja ren heeft Na talie haar plek op de 
veiling en in deze mannenwereld helemaal 
gevonden, Ze merkt op het meestal zelfs 
een voordeel te vinden om vooral mann en 
als klanten te hebben. "Een vrouw heeft ee n 
iets andere aanpak dan mann elijke collega's 
en da n blijkt mees tal wel in de smaak te 
vallen. Ik denk overigens dat iedereen iets 
van elkaar kan leren, Ie kunt ook niema nd 
op basis va n ges lacht in een hokje plaatsen, 
Sommige mensen zijn emotioneler, ande 
ren ra tioneler, De éé n is introvert, de ander 
ext ravert en ga zo maa r door," Wel raadt 
ze andere vrouwen in de AGF aan om voor 
zichzelf op te komen, Volgens haar krijgen 

op sommige bedrijven m nnen nog s teeds 
meer kansen dan vroU\ven, "Maar daarvoo r 
moet je jezelf nie t wegcijfe ren. Gelukkig is 
dit hier nièt aan de orde, En als ik iets te 
vertellen heb, dan laat ik me zeke r horen." 
(CS) • 

l1 ota lie, sll ijers@in-co,be 

exacte cijfe rs in een database krijgt, maar 
ni emand zit te wa chten op zo'n situatie." 
Jan Kees probee rt zo t ransparant mogelij k 
te werken doo r bij el ke tabel de bron te 
vermelden en veranderingen aan te geven, 
Daardoor is het in pri ncipe voor iedereen 
mogelijk om dezelfde ta bellen naar boven te 
halen lIit de da tabases. 

Spiegeldata 

De cijfers in de da tabases worden oorspron

kelijk aangeleve rd door de statistische 

bureaus van de lande n, maar er is wel spra

ke van een get rapte aanleve ring, Ter illu stra 

tie: in Nederland verzamelt het CBS de data 
en levert die aan Eurosta t Eurostat levert 
op haar beurt de da ta aan UN Comtrade, "En 
dan nog zitten er onverklaarbare verschil
len tussen de databases, Daa rom gebruik ik 
he t liefst de primaire bron, ten zij ik die bron 
niet vertrouw." 

De importc ijfe rs van de Gol fs taten lopen 
vaak achter, weet Ja n Kees. Ook heeft hij 
twijfel s bi j de betrouwbaa rheid van die cij
fers, Daarom gebru ikt hij voor stati stieke n 
over deze la nden niet de importcijfers van 

de Gol fstate n, maar de exp ortcijfers van 

ande re landen. Poli tieke motieve n kunnen 
een rol spelen waa rdoor de cijfers geen 
betrouwbaar beeld geven. "In de AGF-han
del speelt da t vee l minder dan bij andere 
producten. Maa r je kunt ook gebruik maken 
van mirror-data." Oftewel, je s piegelt de 
importcijfers van een land aa n de exportcij

fers van een ande r land, "Voor Rusland zou
den er nu misschien wel politieke motieven 
achter kunnen zitten om de AGF-cijfers te 
beïnvloeden, maar de database van Rusland 
is best nog wel goed." Voor de boycot kon 
je bijvoorbeeld zien dat producten die uit 
Nederland, via Litouwen naar Rusland geëx-

Oogstramingen betrouwbaar of niet? 

Met enige regelmaat worden oogstramin
gen in twijfel getrokken. Het is een andere 
tak van sport en Jan Kees Boon houdt zich 
mel name bezig met handelsstatistieken, 
maar over oogstramingen heeft hij wel een 
mening. "Als de handel en de teelt samen 
werken bij een raming, Is die doorgaans wel 
betrollwbaar," vertelt Jan Kees. "Maar als al 
leen telers of alleen de handel een raming 
afgeeft, ben ik sceptischer." Meestal hebben 
telers de neiging om de cijfers naar bene
den af te ronden, terwijl handelaren naar 
boven afronden . Zo zou het kunnen dat te
lers het volume op 900.000 ton schatten en 
handelaren er een miljoen ton van maken. 

WAPA publiceert ramingen over de appel-, 
peren- en citrusteelt. Daarvoor werkt de or
ganisatie met telersverenigingen en verte
genwoordigers van de sector in betrokken 
landen. Deze gegevens worden gepre
senteerd en beschouwd tijdens Prognos
fruit en discussies met de betrokken partij
en. Soms moet de data na verloop van tijd 

porteerd werden, in de Ru ssische da tabase 
als import uit Nederland verm eld werden, 
In de databas e van Eurostat stond dit als 
export van Nederland naa r Litouwen. "Het 
is natuurlijk ook een kwestie van finge rspit 
zengefühl:' (RM) • 

aangepast worden. Onder invloed van de 
maatontwikkeling en klimatologische om
standigheden kan het volume hoger of la 
ger uitvallen , Daarnaast zijn het bij verschil
lende telersorganisaties de leden die de 
cijfers aanleveren. Ten slotte speelt ook me
tho-dologie een rol. Dit statistische begrip 
staat simpel gezegd voor de manier waarop 
de data wordt verzameld en verwerkt. 

Daarnaast wordt er bij voorspellingen in 
de statistiek gebruik gemaakt van een va 
riantie van 5%. Dat betekent dat er gewerkt 
wordt met een foutmarge van 5% boven of 
onder het genoemde cijfer, Bij grote volu
mes kan dit een behoorlijk grote marge op
leveren. Net als voor de handelsstatistieken 
geldt voor de ramingen dat het meer een 
indicatie geeft dan een exact cijfer. "Ik ver
trouw veel ramingen wel," sluit Jan Kees af. 
"Een raming geeft een betrouwbare indica
tie, want het uiteindelijke cijfer kan nog al 
tijd veranderen:' 
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