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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZ/14/210 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/112 VAN 2 DECEMBER 2014 MET BETREKKING TOT DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR 

SOCIALE ZEKERHEID AAN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN 

ECONOMISCHE INFORMATIE (ADSEI) VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST 

ECONOMIE IN HET KADER VAN HET OPMAKEN VAN STATISTIEKEN OVER DE 

BETAALDE ARBEIDSKRACHTEN IN DE LANDBOUW 
 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; 

 

Gelet op de aanvraag van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) 

van de federale overheidsdienst Economie van 19 november 2014; 

 

Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 november 2014; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de federale 

overheidsdienst Economie is onderworpen aan de Verordening EG nr. 1166/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende enquêtes naar de 

structuur van de landbouwbedrijven en de enquête naar de productiemethoden in de 

landbouw en tot intrekking van Verordening (EEG) Nr. 571/88 van de Raad waarin wordt 

bepaald dat de lidstaten statistieken moeten meedelen over de betaalde niet-familiale 

arbeidskrachten in de landbouw, zowel het aantal personen als het aantal voltijdse 

equivalenten. Deze informatie moet op het niveau van de afzonderlijke landbouwbedrijven 

worden meegedeeld. 
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2. Het jaarlijks volume van de betaalde arbeidskrachten moet tevens zijn gekend voor het 

jaarlijks opmaken van de landbouwrekeningen zoals voorzien in Verordening EG nr. 

138/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 5 december 2003 betreffende de 

landbouwrekeningen in de Gemeenschap. 

 

3. De informatie werd tot nu toe ingezameld op het niveau van de afzonderlijke 

landbouwbedrijven door middel van een jaarlijkse enquête zoals voorzien in het koninklijk 

besluit van 1 september 2012 betreffende de organisatie van een jaarlijkse 

landbouwenquête in de maand mei, uitgevoerd door de Algemene Directie Statistiek en 

Economische Informatie. In het kader van de administratieve vereenvoudiging zal deze 

enquête echter niet langer worden uitgevoerd en zal er in de plaats daarvan gebruik worden 

gemaakt van de administratieve gegevensbanken.  

 

4. De ADSEI zal voortaan het aantal arbeidskrachten voor elk landbouwbedrijf berekenen. Ze 

moet dus het aantal loontrekkers kennen die minstens een keer in het bedrijf hebben 

gewerkt tijdens de referentieperiode
1
 alsook het arbeidsvolume van die personen. 

 

5. De aanvraag van de Algemene Directie Statistiek omvat 3 luiken die kaderen in hetzelfde 

globaal doeleinde maar die met 3 soorten mededelingen overeenstemmen. 

 

Gebruikelijke jaarlijkse statistieken 

 

6. Het betreft het berekenen voor elk landbouwbedrijf van het jaarlijks volume van de 

betaalde arbeidskrachten in de landbouw, zowel het aantal werknemers als het aantal 

voltijdse equivalenten, per geslacht. De berekening moet op jaarbasis gebeuren waarbij 

dubbele tellingen moeten worden vermeden, rekening houdende met het feit dat de 

gegevensbank van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op kwartaalbasis wordt gevoed. 

Om het totaal aantal werknemers op jaarbasis in de landbouwsector te verkrijgen, mogen de 

personen in elk kwartaal niet worden opgeteld omdat een persoon die tijdens verschillende 

kwartalen zou hebben gewerkt, meerdere keren zou worden geteld. Omgekeerd zal het 

totaal aantal gepresteerde uren worden verkregen door het totaal aantal gepresteerde uren 

per kwartaal op te tellen.  

 

7. De gegevens hebben betrekking op een jaarlijkse overmaking en worden gevraagd vanaf 

het 4de kwartaal 2013 om deze enquêtes voortaan te kunnen verrichten zonder een beroep 

te moeten doen op de landbouwbedrijven. 

 

Administratieve vereenvoudiging voor de respondenten voor de jaren waarin een enquête 

over de arbeidskrachten in de landbouw wordt uitgevoerd (2016, 2020, 2023) 

 

8. Voor bepaalde jaren, namelijk 2016, 2020 en 2023, moet de Algemene Directie Statistiek 

bijkomende informatie meedelen aan Eurostat over de arbeidskrachten en andere gegevens 

met betrekking tot de landbouwproductie. Deze gegevens moeten via een enquête worden 

ingezameld bij de landbouwbedrijven met toepassing van het koninklijk besluit van 29 juni 

                                                 
1
  De referentieperiode stemt overeen met een jaar en loopt van het 4de kwartaal van het jaar t-1 tot het 3de 

kwartaal van het jaar t. 
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2014 betreffende de organisatie van landbouwenquêtes uitgevoerd door de Algemene 

Directie Statistiek. 

 

9. De gegevens over de arbeidskrachten moeten voor elke werknemer worden meegedeeld. 

Verschillende informatiegegevens moeten worden ingezameld zoals de leeftijd, het 

geslacht, het percentage van de arbeidstijd dat aan de eigenlijke landbouwactiviteiten wordt 

besteed, de andere bezoldigde activiteiten, enz. Deze statistiek valt onder de Europese 

Verordening nr. 1166/2008.  

 

10. Om het werk van de ondervraagde personen te vereenvoudigen, wordt voorgesteld om de 

vragenlijst vooraf in te vullen met de naam van de betrokken personen. Het gaat om een 

maatregel van administratieve vereenvoudiging voor de respondenten die enkel nog de 

juistheid van de vermelde informatie moeten controleren.  

 

11. Om de enquêteformulieren op voorhand te kunnen invullen, is het noodzakelijk om te 

beschikken over het rijksregisternummer van de betrokken werknemers voor de laatste 4 

betrokken kwartalen, namelijk vanaf het 2de kwartaal 2015 tot het 1ste kwartaal 2016, 

vanaf het 2de kwartaal 2019 tot het 1ste kwartaal 2020 en vanaf het 2de kwartaal 2020 tot 

het 1ste kwartaal 2023. 

 

Individuele gegevens van historische aard voor analysedoeleinden 

 

12. De overgang vanaf 2014 van de statistiek over de betaalde arbeidskrachten opgemaakt aan 

de hand van enquêtes naar de statistiek opgemaakt op basis van administratieve gegevens 

leidt tot belangrijke verschillen, zowel wat het aantal werknemers als het aantal voltijdse 

equivalenten betreft. Deze verschillen zijn aanvaardbaar indien ze ingeschat en verklaard 

kunnen worden. 

 

13. Om de oorsprong te begrijpen van de belangrijke verschillen die reeds voor de jaren 2012 

en 2013 werden vastgesteld, moeten de gegevens uit de reeds verrichte enquêtes worden 

vergeleken met de administratieve gegevens op het niveau van de werknemers.  

 

14. De aanvraag heeft dus betrekking op de lijst van de werknemers die aan de hand van hun 

rijksregisternummer worden geïdentificeerd, voor elk landbouwbedrijf en voor de 

kwartalen van de jaren 2011, 2012 en 2013. 

 

15. De gegevens die worden gevraagd, zijn de volgende: 

 

- het geslacht van de werknemer; 

- het betrokken jaar en kwartaal; 

- de arbeidsduur uitgedrukt in aantal uren; 

- de code van het paritair comité waaronder de werknemer ressorteert; 

- het bedrijfsnummer. 

 

16. De gegevens zullen door de Algemene Directie Statistiek worden bewaard gedurende een 

periode van 5 jaar. Enkel de gecodeerde gegevens worden na die periode bewaard. 
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B. BEHANDELING 

 

17. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens buiten het netwerk van de sociale 

zekerheid waarvoor krachtens artikel 15, § 1, tweede lid, van de wet van 15 januari 1990 

houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een 

principiële machtiging van de afdeling sociale zekerheid van het Sectoraal Comité van de 

Sociale Zekerheid en van de Gezondheid vereist is. 

 

18. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het opmaken van jaarlijkse 

statistieken over de betaalde arbeidskrachten in de landbouw. De mee te delen 

persoonsgegevens lijken, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet overmatig. Ze 

hebben enkel betrekking op werknemers die in een landbouw bedrijf hebben gewerkt die is 

opgenomen in het register van de landbouwbedrijven dat door de Algemene Directie 

Statistiek wordt bijgehouden en waarop de statistieken van toepassing zijn.  

 

19. De niet-gecodeerde persoonsgegevens zullen uitsluitend binnen de ADSEI worden 

verwerkt. Een latere mededeling van deze gegevens is enkel mogelijk mits een 

anonimisering van deze gegevens. 

 

20. Voor zover de mededeling door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid betrekking heeft op 

persoonsgegevens, moet ze in principe plaatsvinden met tussenkomst van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid overeenkomstig artikel 14, 1ste lid, van voormelde wet van 15 

januari 1990. In toepassing van artikel 14, 4de lid, van diezelfde wet, gaat het Sectoraal 

Comité er echter mee akkoord dat deze laatste instelling niet moet tussenkomen aangezien 

ze in dit geval geen toegevoegde waarde kan bieden. 

 

21. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moeten de onderzoekers rekening houden met 

voormelde wetten van 15 januari 1990 en 8 december 1992, de uitvoeringsbesluiten ervan 

en elke andere wettelijke of reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. De ADSEI is bovendien onderworpen aan de bepalingen van de wet van 4 juli 

1962 betreffende de openbare statistiek. 
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Om deze redenen, 

 

de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de 

Gezondheid 

 

verleent de machtiging aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de mededeling van de 

voormelde persoonsgegevens, volgens de voormelde modaliteiten en zonder tussenkomst van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, aan de Algemene Directie Statistiek en Economische 

Informatie van de federale overheidsdienst Economie.  

 

 

 

 

 

 

Yves ROGER 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren van 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 

83 11). 


