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SAMENVATTING 

Deze bachelorproef is een onderzoek naar computer- en internetgebruik bij de Vlaamse 

land- en tuinbouwers. Daarnaast streven we ook naar een vereenvoudiging van de 

administratieve plichten van de land- en tuinbouwers. Om een zicht te krijgen op het 

computer- en internetgebruik bij de Vlaamse land- en tuinbouwers hebben we een 

enquête uitgevoerd. De enquête is ingevuld door 497 land- en tuinbouwers. Uit de 

enquête blijkt dat het grootste deel van de land- en tuinbouwers gebruik maken van de 

computer maar niet altijd voor bedrijfsdoeleinden. De computer wordt vooral gebruikt 

voor algemene doeleinden, namelijk het bekijken van het weerbericht, het uitvoeren van 

financiële verrichtingen, enzovoort. We hebben ook eens geïnformeerd naar de redenen 

waarom de niet- computergebruikers de computer niet gebruiken. De belangrijkste 

resultaten hierbij zijn gebrek aan opleiding en aan tijd. 

De besluiten die we kunnen trekken uit dit onderzoek is dat er ten eerste nog verder 

onderzoek nodig is naar computer- en internetgebruik bij land- en tuinbouwers. Maar er 

ook aangepaste opleidingen moeten voorzien worden om de computer zo juist mogelijk te 

gebruiken, dit zowel voor de niet- computergebruikers als voor de computergebruikers. 

De computergebruikers weten nog niet goed waarvoor ze de computer en het internet 

allemaal kunnen gebruiken. 
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INLEIDING 

De reden waarom we als onderwerp van ons bachelorproef „Computer- en 

internetgebruik bij land- en tuinbouwers‟ heb gekozen, is omdat we een enorme 

interesse hebben in alle administratie die er is voor de land- en tuinbouwsector. Vzw 

Boeren op een kruispunt ondervindt dat de administratieve verplichtingen van de land- 

en tuinbouwers niet alleen complex zijn maar moet ook langzaam aan meer ingevuld 

worden via online toepassingen. Deze online toepassingen kunnen soms voor een 

bijkomend probleem zorgen naast de complexiteit van de administratie. 

Samen met vzw Boeren op een Kruispunt vroeg ik mij af hoe land- en tuinbouwers 

omgaan met deze online toepassingen. Daarnaast vroegen we ons af wat er met de groep 

land- en tuinbouwers gaat gebeuren die niet kunnen werken met de computer. Daarom 

hebben wij een onderzoek uitgevoerd om te weten te komen wie de computer gebruikt 

en wie niet, welke computer- en internettoepassingen er gebruikt worden en welke 

redenen de niet- computergebruikers hebben om niet te werken met de computer. Met 

deze resultaten willen we voorstellen formuleren naar de overheid toe. 

In het eerste deel van deze bachelorproef behandel ik het theoretische gedeelte. 

Hierin bespreek ik het computergebruik van land- en tuinbouwers in andere landen. 

Daarnaast beschrijf ik ook de problemen die er zijn bij de invoering van ICT bij land- en 

tuinbouwers in deze landen. 

In het tweede deel bespreek ik onze onderzoekswijze en de resultaten van dit 

onderzoek. Als laatste onderdeel van de bachelorproef bespreek ik de voorstellen die 

we geformuleerd hebben naar de overheid toe. 

Ik hoop dat dit proefschrift aangenaam lezen is en dat het een bijdrage kan zijn voor 

de verrijking van je kennis. 
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DOELSTELLINGEN 

 

Uit mijn literatuurstudie blijkt dat het computer- en internetgebruik bij land- en 

tuinbouwers een probleem is dat zich in heel Europa voordoet. Dit literatuuronderzoek 

toont aan dat het computer- en internetgebruik vooral afhankelijk is van 

persoonsgebonden factoren en van de bedrijfskenmerken. Zo speelt de leeftijd, de 

opleiding, de ervaring, de bedrijfsgrootte en het arbeidsvolume een grote rol. In Europa 

worden er geregeld tellingen uitgevoerd die naar het computer- en internetgebruik 

polsen, maar specifiek voor Vlaanderen zijn er geen recente cijfers beschikbaar. 

 

Omdat de administratie in de land- en tuinbouw zo moeilijk, maar toch heel belangrijk is, 

willen wij onderzoeken hoe we dit kunnen vereenvoudigen voor de land- en tuinbouwers. 

Daarom hebben wij een onderzoek opgestart naar het computer- en internetgebruik bij 

land- en tuinbouwers, omdat wij ervan overtuigd zijn dat de computer en het internet 

kunnen helpen bij de administratie. 

 

Ons doel is om zoveel mogelijk land- en tuinbouwers in gans Vlaanderen de enquête te 

laten invullen. Met deze enquête willen we onderzoeken wat de bepalende factoren zijn 

om de computer of het internet te gebruiken of juist niet. 

 

De resultaten van de enquête willen we daarna bekendmaken bij de overheid en bij onze 

landbouworganisaties. We hopen dat de overheid door deze resultaten een beter beleid 

gaat voeren zodat de administratie voor de land- en tuinbouwers vereenvoudigd wordt. 

Daarnaast willen we ook helpen om aangepaste cursussen te organiseren voor de land- en 

tuinbouwers die geen computer of internet gebruiken.
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1 LITERATUURSTUDIE 

1.1 Computer- en internetgebruik bij land- en tuinbouwers 

1.1.1 Inleiding 

Land- en tuinbouwers hebben heel dikwijls te kampen met moeilijke administratie. Naast 

de moeilijkheidsgraad van de administratie is er ook de groeiende vraag om 

administratie online in te vullen. Online toepassingen van administratie zorgen dikwijls 

voor een bijkomend probleem want vermoedelijk beschikken heel wat land- en 

tuinbouwers niet over een computer. Diegene, die er wel één hebben, zijn niet altijd 

voldoende vertrouwd met het gebruik ervan (Boeren op een Kruispunt, 2009). 

Heel veel land- en tuinbouwers hebben problemen met het bijhouden en invullen van hun 

bedrijfsadministratie. Gedurende mijn stageperiode merkte ik dat de medewerkers van 

de „vzw Boeren op een Kruispunt‟ zien dat het op veel bedrijven fout loopt bij de 

verwerking van de bedrijfsadministratie. De land- en tuinbouwers weten dikwijls niet 

waarover de administratie gaat en waarom deze moet ingevuld worden. Zeker voor de 

oudere generatie wordt het moeilijker, maar de jonge generatie land- en tuinbouwers 

heeft het ook soms moeilijk.  

Jonge starters laten dikwijls de administratie achterwege omdat ze liever met de 

tractor, de dieren of hun planten bezig zijn en hier loopt het dikwijls eens fout. Ze 

vullen de administratie verkeerd in of ze dienen de administratie te laat in (Boeren op 

een Kruispunt, 2009). 

Tegenwoordig moeten of kunnen verschillende onderdelen van de landbouwadministratie 

ingevuld worden via de computer of online toepassingen. Dit is een praktische methode 

om administratie in te vullen en in te dienen maar tegelijkertijd ook een on- praktische 

methode want niet elke land- en tuinbouwer is in het bezit van een computer of een 

internetverbinding of kan met deze media om. Dit zorgt voor problemen (Boeren op een 

Kruispunt, 2009). 

Hoe gaat deze groep land- en tuinbouwers hun administratie invullen in de toekomst? 

De land- en tuinbouwers die wel in het bezit zijn van een computer of internetverbinding 

vinden het vaak moeilijk om administratie online in te vullen omdat ze niet voldoende 

kennis hebben (Boeren op een Kruispunt, 2009). 

 

Deze vaststellingen in de praktijk gaven aanleiding tot het onderzoek dat ik heb 

uitgevoerd in het kader van mijn bachelorproef. In een literatuurstudie wordt 

aangetoond dat er in heel Europa problemen zijn met computer- en internetgebruik bij 

land- en tuinbouwers. Omdat exacte cijfers over de Vlaamse situatie ontbraken, werd 

een enquête opgesteld waarmee informatie omtrent het computergebruik bij de Vlaamse 

land- en tuinbouwers kon vergaard worden. Met de resultaten van deze enquête hopen 

we aan de overheid advies te kunnen geven, via de vzw „Boeren op een Kruispunt‟, om een 

zo goed mogelijk beleid te voeren en een zo eenvoudig mogelijke administratie te vragen 

voor de land- en tuinbouwers. Anderzijds willen we het gebruik van de computer bij 

land- en tuinbouwers zoveel mogelijk stimuleren. 
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1.1.2 Onderzoek naar het gebruik van Informatie- en Communicatie 
Technologieën 

Informatie- en Communicatie Technologieën (ICT) bieden heel wat mogelijkheden. Er 

zijn economische, sociale en ecologische voordelen aan verbonden. Het beheer van ICT 

vereenvoudigt de bedrijfsvoering en is tijdsbesparend. 

a Redenen van ICT gebruik 

Land- en tuinbouwers met een groot bedrijf zullen eerder ICT gebruiken omdat het 

voor de bedrijfsleiders en de medewerkers moeilijker is om alles uit het hoofd te 

onthouden. Deze bedrijven maken databases aan met allerlei informatie zodat ze 

vlugger en efficiënter informatie kunnen terugvinden (Keith et al., 1990; Stricker et al., 

2003; Alvarez et al., 2006; Gelb et al., 2007, Voet et al., 2007; Gelb et al., 2009; 

Taragola et al., 2009 ). 

Een tweede reden om gebruik te maken van ICT is de druk van verschillende instanties. 

Zo zijn er bijvoorbeeld bedrijven die enkel nog informatie doorgeven via de computer of 

het internet, namelijk: de verzamelaanvraag invullen via het e- loket, online de btw 

aangeven,… . Daarnaast zijn er ook nog de financiële instellingen die druk uitoefenen om 

alle financiële verrichtingen via de computer of het internet te doen. Hierdoor besparen 

degene die vertrouwd zijn met computer- en internetgebruik heel wat tijd (Boeren op 

een Kruispunt, 2009). 

Een derde reden van ICT gebruik is het netwerken en opzoeken van informatie. Via ICT 

heb je de mogelijkheid om je netwerk te verruimen. Zo bestaan er verschillende 

internettoepassingen die je in contact brengen met collega‟s uit de sector. 

Via internettoepassingen en online zoekmachines kan er naar heel wat diverse informatie 

gezocht worden (Keith et al., 1990; Stricker et al., 2003; Alvarez et al., 2006; Gelb et 

al., 2007, Voet et al., 2007; Gelb et al., 2009; Taragola et al., 2009 ). 

 

b Computergebruik 

Een onderzoek naar ICT gebruik bij landbouwers in Duitsland heeft aangetoond dat er 

verschillende softwareprogramma‟s gebruikt worden om de bedrijfsvoering te 

vereenvoudigen. Voorbeelden zijn softwareprogramma‟s voor gewasplanning, 

boekhouding, veehouderij en varkenshouderij. Het gebruik van al deze gespecialiseerde 

softwareprogramma‟s is afhankelijk van de productietakken van het landbouwbedrijf 

(Stricker et al., 2003). 

In een internationale studie naar het gebruik van informatiesystemen bij 

melkveehouders in Nieuw- Zeeland en in Uruguay blijkt het programmagebruik 

voornamelijk afhankelijk te zijn van hun persoonlijk karakter zoals persoonlijkheid, 

eigen ervaringen, leeftijd, opleiding en streefdoel (Alvarez et al., 2006). Doordat deze 

kenmerken zo persoonlijk zijn kan er dus een variatie ontstaan in de keuze van 

informaticasystemen (Alvarez et al., 2006). Zo zullen sommige land- en tuinbouwers 

rapper gebruik maken van een computer, deze mensen zullen zo efficiënt mogelijk willen 

werken en willen zoveel mogelijk tijd besparen bij hun administratie (Alvarez et al., 

2006; Wuyts et al., 2008; Taragola et al., 2009).  
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De leeftijd was een andere factor die een rol speelt om al dan niet de computer te 

gebruiken. Jonge land- en tuinbouwers  met een goede opleiding gebruiken zeker een 

computer. Oudere land- en tuinbouwers, die een gebrek aan ervaring en opleiding 

hebben, gebruiken geen computer want het vraagt teveel tijd om het computergebruik 

onder de knie te krijgen (Alvarez et al., 2006; Wuyts et al., 2008; Taragola et al., 

2009). 

c Internetgebruik 

E-mail en informatie zoeken via het internet is de meest gebruikte internettoepassing 

bij land- en tuinbouwers. Zo bleek uit een Duitse studie dat de grootste groep van de 

ondervraagde landbouwers hun e-mails dagelijks bekijken, de andere groep wekelijks. 

Dankzij de vele zoekmachines op internet is het gemakkelijk om efficiënt informatie op 

te zoeken (Sticker et al., 2003). 

Naast e-mail en opzoeken van informatie bestaat er ook de mogelijkheid om producten 

te kopen en te verkopen via het internet, het zogenaamd online zakendoen. Deze manier 

van zakendoen biedt enkele voordelen: je staat namelijk rechtstreeks in contact met de 

koper of verkoper, dus geen tussenpersonen meer; het is tijdsbesparend en je bent 

onafhankelijk. Er zijn natuurlijk ook nadelen verbonden aan het online zakendoen, je kan 

de producten die je koopt niet inspecteren en de zekerheid van de legaliteit van het 

product heb je ook niet als koper (Sticker et al., 2003). 

 

1.2 Niet gebruik van Informatie- en Communicatie 
Technologieën 

1.2.1 The European Federation for Information Technology in Agriculture 
(EFITA) 

“The European Federation for Information Technology in Agriculture” of kortweg 

“EFITA” is een zelfstandige, niet politiek gebonden vereniging die werkt zonder winst te 

willen maken. De hoofdzetel van de vereniging is gelegen in Denemarken. EFITA is de 

coördinerende instantie en katalysator van zijn nationale ledenorganisatie.  

De missie van deze vereniging is om info en ervaringen uit te wisselen om zo ICT gebruik 

in de landbouw te vereenvoudigen. EFITA wil zo het concurrentievermogen van Europa 

versterken en de erkenning van ICT gebruik in de landbouwsector vergroten.  

Om deze missie te doen slagen zal EFITA: 

 de activiteiten verrijken en de inspanningen harmoniseren van de bij haar 
aangesloten organisaties en alle werkende eenheden 

 initiëren, voorstellen, deelnemen en bijdragen aan nieuwe activiteiten en 
projecten 

 initiëren, participeren in en bijdragen aan projecten op Europees niveau 
 internationale congressen en seminaries organiseren 
 de publicatie van een toonaangevend tijdschrift, rapporten en aanbevelingen 

bevorderen 



Computer- en internetgebruik bij land- en tuinbouwers Literatuurstudie 12 

 contacten met andere organisaties op internationaal niveau initiëren en 

onderhouden  (1) 
De congressen die Efita organiseert bieden een bijeenkomst voor wetenschappers die 

werken rond de ontwikkeling en toepassing van ICT gebruik in de land- en 

tuinbouwsector (Taragola et al, 2005, Van Lierde et al, 2005). 
EFITA stelt vast, aan de hand van vragenlijsten verdeeld onder de wetenschappers 

aanwezig op de tweejaarlijkse EFITA-congressen, dat het ICT gebruik in de land- en 

tuinbouwsector nog altijd dramatisch laag is. . De eerste vragenlijst werd verdeeld in 

1999 door Gelb op het EFITA-congres in Bonn, Duitsland. Twee jaar later werd 

dezelfde vragenlijst verdeeld in Montpellier, Frankrijk. De vragenlijst van 2003 werd 

uitgevoerd in Debrecen , Hongarije. In het jaar 2005 werd de vragenlijst verdeeld in 

Vila Real in Portugal. De voorlaatste vragenlijst, in 2007, werd verdeeld in Glasgow, 

Verenigd Koninkrijk. De laatste EFITA vragenlijst werd verdeeld in de zomer van 2009 

in Wageningen, Nederland. In al deze jaren werd dezelfde methode gebruikt (Gelb et 

al., 2007, Voet et al., 2007, Gelb et al., 2009, Taragola et al., 2009). 

De resultaten van deze vragenlijsten geven de factoren weer waarom landbouwers het 

nog steeds moeilijk hebben met ICT gebruik: 

 geen kennis genoeg over ICT 

 geen zichtbare en economische voordelen 

 gebruiksonvriendelijk, niet handig 

 gebrek aan technologische middelen (computer) 

 te duur 

 te weinig tijd om bezig te zijn met ICT 

 zien het nut of de waarde er niet van in 

 ICT is niet genoeg aangepast aan de behoeften van een landbouwbedrijf 

 de nodige software is moeilijk te vinden of nog niet ontwikkeld 

Dit is een overzicht van de belangrijkste factoren die opgegeven zijn op alle 

conferenties tot en met het jaar 2007 (Gelb et al., 2007, Voet et al., 2007, Gelb et al., 

2009, Taragola et al., 2009).  

 

Uit de laatste vragenlijst (2009) blijkt dat ICT gebruik in de landbouw nog altijd 

moeilijk is en dit heeft drie verschillende redenen: 

 de ICT- programma‟s zijn nog steeds niet genoeg aangepast aan de 

bedrijfstakken van een landbouwbedrijf 

 het ICT- gebruik is te complex voor de landbouwers 

 de bestaande programma‟s worden te weinig aangepast aan de behoeften en 

worden niet genoeg geüpdate (Gelb et al., 2009) 

 

 

 

 

 

                                                           
1http://www.efita.net/apps/accesbase/dbtoweb.asp?d=5049&t=0&identobj=BCSsK9t5&uid=57305290&sid

=57305290&idk=1 
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In tabel 1 wordt een overzicht van de resultaten van de laatste bevraging in 

Wageningen, Nederland, en van andere gelijkaardige bevragingen in Europa getoond. 

 
Tabel 1: Overzicht van het aantal uitgevoerde en beantwoorde vragenlijsten (Gelb et al., 

2007, Voet et al., 2007, Gelb et al., 2009) 

Bonn  

1999 

Montpellier 

2001 

Debrecen 

2003 

Villa Real 

2005 

Glasgow 

2007 

Wageningen 

2009 

n= 58 n= 65 n= 52 n= 60 n= 56 n= 31 

 

Tabel 2 is een procentueel overzicht van de problemen bij de invoering van ICT in de 

landbouwsector. In het jaar 2001 vindt reeds de helft, 53,2 %,van de respondenten dat 

er een dergelijk probleem is met het gebruik van ICT in de landbouwsector. In de tabel 

is duidelijk te zien dat het percentage stijgt, behalve in het jaar 2009 daalt het 

percentage terug. Het hoogste percentage was op het congres in Villa Real, in 2005, 

96,6 % van de respondenten hebben „ja‟ geantwoord op deze vraag. Tijdens het laatste 

congres in 2009 vindt nog steeds 90,3 % van de respondenten het gebruik van ICT in de 

landbouwsector een probleem (Gelb et al., 2007, Voet et al., 2007, Taragola et al. 2007, 

Van Lierde et al. 2007). 

Tabel 2: “Denkt u dat er problemen zijn met het gebruik van Informatie- en Communicatie 

Technologieën in de landbouw?” (Gelb et al., 2007, Voet et al., 2007, Gelb et al., 2009) 

 
Montpellier 

2001 

Debrecen 

2003 

Villa Real 

2005 

Glasgow 

2007 

Wageningen 

2009 

JA 53.2 78.8 96.6 94.4 90.3 
 

Tabel 3 is een overzicht van de verschillende ICT toepassingen waar er steeds nog 

problemen ondervonden worden. De opname van beslissingondersteunende programma‟s 

wordt door meer dan de helft van de respondenten als een probleem gezien. In 2001 

vond 50,7 % van de respondenten dit een probleem, in 2009 is dit percentage gestegen 

met 1 %. Uit de tabel is af te leiden dat boekhoudprogramma‟s, het internet en 

procescontrole programma‟s een „kleiner‟ probleem zijn volgens de respondenten. 

Productiemodellen en programma‟s voor precisielandbouw vormen wel nog een probleem. 

Zowel in 2001 als in 2009 vindt ongeveer 50 % van de respondenten dit nog een 

probleem. Doorheen de jaren is het gebruik van e- commerce een dalend probleem. In 

2001 vindt 46,1 % e- commerce nog een probleem, in 2009 is dit nog maar 41,9 % van de 

respondenten (Gelb et al., 2007, Voet et al., 2007, Taragola et al. 2007, Van Lierde et 

al. 2007).  
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Tabel 3: “Denkt u dat er specifieke opname problemen zijn met één van de volgende ICT 

toepassingen: Beslissingsondersteunend programma, Boekhoudprogramma, Internet, 

precisielandbouw, Procescontrole, productiemodellen en e-commerce ?” (Gelb et al., 2007, 

Voet et al., 2007, Gelb et al., 2009) 

 

 

Montpellier 

2001 

Debrecen 

2003 

Villa Real 

2005 

Glasgow 

2007 

Wageningen 

2009 

Beslissings-

ondersteunend 

programma 

50.7 38.5 53.3 62.5 51.6 

Boekhoud- 

programma 

32.3 26.9 38.3 35.7 51.6 

Internet 33.8 26.9 36.7 41.1 35.4 

Precisie- 

Landbouw 

47.6 32.7 43.3 53.6 51.6 

Proces- 

Controle 

24.6 21.2 27.1 25 35.4 

Productie- 

Modellen 

49.2 36.5 38.3 44.6 48.4 

E-commerce 46.1 36.5 45.0 41.1 41.9 

 

Tabel 4 is een overzicht van de verschillende factoren die aangeduid zijn als antwoord 

door de respondenten. Opvallend in de tabel is dat de percentages in 2009 gestegen zijn 

ten opzichte van het jaar 1999. Bijna de helft van de respondenten, 45,2 % hebben 

geantwoord dat de landbouwers onbekwaam zijn om te werken met een computer. Dit is 

een stijging van ongeveer 15 %. In 2001 heeft slechts 3% van de respondenten dit als 

antwoord aangeduid. Over alle jaren vindt ongeveer 25 % van de respondenten dat de 

landbouwers bij gebruik van een computer geen economische of andere voordelen 

hebben. Daarnaast is er ook een gebrek aan technologische middelen. 6 % van de 

respondenten hebben dit geantwoord in het jaar 2001, in 2009 is dit percentage 

gestegen met 20 %. Te duur is ook een van de vele factoren die kon aangeduid worden. 

In 1999 was dit percentage het laagst, nl. 17,6 %, in 2009 was dit percentage 29 %.Het 

laagste percentage is te vinden bij de antwoorden „niet genoeg tijd om aan ICT te 

spenderen‟ en „de waarde van ICT niet begrijpen‟. Deze percentages liggen meestal 

tussen de 10 % en 20 % over alle jaren heen. Er is één uitzondering in het jaar 2005, 30 

% van de respondenten denken dat de landbouwers de waarde van ICT niet begrijpen. 

Het laatste antwoord is „gebrek aan opleiding‟. Dit percentage ligt duidelijk het hoogst 

in het jaar 2009, meer dan de helft, 58 % van de respondenten hebben dit als antwoord 

gegeven wat toch zeer veel is (Gelb et al., 2007, Voet et al., 2007, Taragola et al. 2007, 

Van Lierde et al. 2007). 
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Tabel 4: “Wat zijn de factoren die de landbouwers tegenhouden om ICT te gebruiken?”  
(Gelb et al., 2007, Voet et al., 2007, Gelb et al., 2009). 

 Bonn 

1999 

Montpellier 

2001 

Debrecen 

2003 

Villa Real 

2005 

Glasgow 

2007 

Wageningen 

2009 

De onbe- 

kwaamheid 

van de 

landbouwers 

29.3 3.0 34.6 45.0 12.5 45.2 

Geen 

geperci-

pieerde eco- 

nomische of 

andere 

voordelen 

27.6 27.6 21.2 23.3 21.4 25.8 

Gebrek aan 

tech- 

nologische 

middelen 

18.9 6.0 23.1 35.0 28.6 25.8 

Te duur 17.6 32.3 25.0 25.0 23.2 29.0 

Niet genoeg 

tijd om aan 

ICT te 

spenderen 

12.1 16.9 19.2 10.2 23.2 13.5 

Begrijpen de 

waarde niet 

van ICT 

8.6 16.9 26.9 30.0 17.9 12.9 

 

Gebrek aan 

opleiding 

 

8.6 

 

20.0 

 

19.2 

 

16.7 

 

17.9 

 

58.0 

1.2.2 ICT gebruik in de tuinbouw 

Dirk van Lierde en Nicole Taragola zijn beiden medewerkers aan het Vlaams Instituut 

voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), eenheid Landbouw en Maatschappij (L&M). 

Samen hebben ze in het jaar 2005 een onderzoek uitgevoerd naar computer- en 

internetgebruik bij tuinbouwers in Vlaanderen. De EFITA vragenlijst was de basis van 

hun enquête, hetgeen het mogelijk maakte om de bevindingen van wetenschappers in de 

Efita- vragenlijst te toetsen met de praktijk (Taragola & Van Lierde, 2007). Hun 

onderzoeksvragen polsten naar het persoonlijk gebruik van de computer, het internet en 

e- mail voor bedrijfsdoeleinden. Daarnaast informeerden andere vragen naar redenen 

voor het niet gebruiken van de computer.  

De resultaten van dit onderzoek zijn vergelijkbaar met de resultaten van de 

tweejaarlijkse EFITA vragenlijsten. (Taragola et al., 2009) 
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1.3 Computergebruik op basis van Algemene Statistiek en 
Economische Informatie van de FOD Economie 

De Algemene directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie 

organiseert elk jaar een nationale landbouwtelling. Deze telling bestaat uit twee delen, 

een telling in mei en een telling in september. De telling in mei is gericht op dieren 

(runderen, paarden en varkens) en op grondgebruik (verschillende teelten). Daarnaast is 

er ook een telling die plaats vindt in september. Deze telling is gericht op de 

groenteteelt in open lucht (Wuyts et al., 2008; FOD Economie, 2008). 

 

De landbouwtelling bevat vragen over:  
- de identificatie van het bedrijf  
- de arbeidskrachten op het bedrijf (familiale en niet-familiale arbeidskrachten, 
  regelmatig en onregelmatig tewerkgesteld)  
- het beheer van het bedrijf (boekhouding, persoonlijke computer, opvolging, ...)  
- de hoofdteelten  
- de veestapel  
- de diverse activiteiten (toerisme, hoeveproducten, ...)  
- het bedrijfssysteem en werkwijzen (biologische landbouw, ...)  

- het materieel en de installaties (2) 
 

De landbouwtelling is bedoeld voor elk landbouwbedrijf, daarnaast wordt de 

landbouwtelling ook ingevuld door openbare of semi- openbare instellingen. Hiermee 

bedoeld men instellingen die meer dan één are grond bewerken of wanneer ze dieren 

houden. De landbouwtelling formulieren worden enkel opgestuurd naar 

landbouwbedrijven of instellingen die hun bedrijfszetel in België hebben (3).  

 

Het doel van de tellingen is om een gedetailleerde en volledige momentopname van de 

landbouwsector te verkrijgen. Met deze resultaten kan er een gerichter landbouwbeleid 

gevoerd worden om internationale en gemeenschappelijke verplichtingen na te komen 

(Wuyts et al., 2008; FOD Economie, 2008).  

 

De landbouwtelling is sinds het jaar 2008 een steekproefenquête geworden, dit wil 

zeggen dat er maar één op twee van de kleine bedrijven de enquête moet invullen. De 

totale verhouding van de steekproef is 75 %, de overige 25 % zijn niet ondervraagd. Bij 

deze bedrijven werd een imputatiesysteem toegepast (FOD Economie, 2008). 

De gemeenten helpen om deze enquêtes aan de landbouwers te bezorgen,                

tussen 1 en 31 mei moeten ze deze invullen met de kenmerken van hun bedrijf. De 

enquête is wettelijk verplicht en is gedekt door de statistiekwet (FOD Economie, 2008). 

 

De resultaten van de meitelling zijn beschikbaar via elektronische bestanden op het 

internet. Via deze website kan je elektronische bestanden downloaden: 

http://www.statbel.fgov.be.  
                                                           

2 http://aps.vlaanderen.be/sgml/largereeksen/1086.htm 

3 http://aps.vlaanderen.be/sgml/largereeksen/1086.htm 

http://www.statbel.fgov.be/
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1.3.1 Resultaten ICT gebruik of geen ICT gebruik  (Wuyts et al., 2008) 

In Tabel 6 worden de resultaten van de landbouwtelling 2008 weergegeven. Deze tabel 

is een afgeleide van een ruwe database van de meitelling (Wuyts et al., 2008; VZW 

Boeren op een Kruispunt, 2009).  

Het is een overzicht van het computergebruik bij landbouwers onderverdeeld per 

provincie en per gewest. Daarnaast is de tabel nog eens onderverdeeld in drie 

hoofdstukken: “computergebruik volgens het arbeidsvolume”; “computergebruik volgens 

de leeftijd van de bedrijfsleider” en “computergebruik volgens de oppervlakte 

cultuurgrond (OC) van het bedrijf” (Wuyts et al., 2008; VZW Boeren op een Kruispunt, 

2009).  

Op de eerste lijn wordt er een overzicht gegeven van het aantal bedrijven in totaal en 

dan opgesplitst in gebruik of geen gebruik van een computer. Opvallend is dat meer dan 

de helft van de landbouwbedrijven in het Vlaams Gewest, 16.310 bedrijven van de 

30.666 bedrijven, geen computer hebben. In het Waalse Gewest ligt dit cijfer nog 

hoger, 10.326 bedrijven van de 15.500 bedrijven, of twee derden van het totaal aantal 

bedrijven, maken geen gebruik van een computer (Wuyts et al., 2008; VZW Boeren op 

een Kruispunt, 2009). 
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Tabel 5: Resultaten ICT gebruik of geen ICT gebruik volgens de meitelling (Wuyts et al., 2008; VZW Boeren op een Kruispunt, 2009) 

  

Vlaams Gewest Waals Gewest Provincie Antwerpen Provincie West- Vlaanderen 

  

met 

PC 

zonder 

PC 

 % zonder 

PC Totaal 

met 

PC 

zonder 

PC 

 % zonder 

PC Totaal 

met 

PC 

zonder 

PC 

 % zonder 

PC Totaal 

met 

PC 

zonder 

PC 

 % zonder 

PC Totaal 

                                  

 Aantal bedrijven met 

landbouwproductie 14356 16310  53,18 %  30666 5174 10326  66,61 %  15500 2680 2058 43.44 %   4738 5034 5182 50.72 %  10216  

 Volgens arbeidsvolume (AJE)                                 

Voltijds bedrijf (1 AJE en 

meer) 12439 9710 43,84 % 22149 4321 6925 61,58 % 11246 2429 1248 33,94 % 3677 4394 3424 43,80 % 7818 

Deeltijds bedrijf (minder dan 1 

AJE) 1917 6600 77,49 % 8517 853 3401 79,95 % 4254 251 810 76,34 % 1061 640 1758 73,31 % 2398 

 Volgens leeftijd bedrijfsleider                                 

Minder dan 35 jaar 1314 412 23,87 % 1726 397 426 51,76 % 823 230 51 18,15 % 281 562 164 22,59 % 726 

Van 35 tot minder dan 45 jaar 4683 1914 29,01 % 6597 1460 1757 54,62 % 3217 861 262 23,33 % 1123 1755 673 27,72 % 2428 

Van 45 tot minder dan 55 jaar 5313 3638 40,64 % 8951 1853 3030 62,05 % 4883 1080 510 32,08 % 1590 1729 1229 41,55 % 2958 

Van 55 tot minder dan 65 jaar 2403 4368 64,51 % 6771 1125 2743 70,92 % 3868 425 577 57,58 % 1002 812 1421 63,64 % 2233 

Van 65 jaar en meer 643 5978 90,29 % 6621 339 2370 87,49 % 2709 84 658 88,68 % 742 176 1695 90,59 % 1871 

 Volgens OC van het bedrijf                                 

Zonder teelt 402 285 41,48 % 687 67 126 65,28 % 193 94 58 38,16 % 152 187 128 40,63 % 315 

Van 0,01 tot minder dan 5 ha 3063 5419 63,89 % 8482 303 1503 83,22 % 1806 788 740 48,43 % 1528 892 1493 62,60 % 2385 

Van 5 tot minder dan 10 ha 1379 3042 68,81 % 4421 177 1100 86,14 % 1277 291 405 58,19 % 696 479 910 65,51 % 1389 

Van 10 tot minder dan 15 ha 1180 2000 62,89 % 3180 166 821 83,18 % 987 205 222 51,99 % 427 438 698 61,44 % 1136 

Van 15 tot minder dan 20 ha 1050 1363 56,49 % 2413 170 654 79,37 % 824 158 169 51,68 % 327 413 487 54,11 % 900 

Van 20 tot minder dan 30 ha 2085 1879 47,40 % 3964 315 1190 79,07 % 1505 284 215 43,09 % 499 864 708 45,04 % 1572 

Van 30 tot minder dan 50 ha 3022 1642 35,21 % 4664 886 2014 69,45 % 2900 506 175 25,70 % 681 1105 554 33,39 % 1659 

Van 50 ha en meer 2175 680 23,82 % 2855 3090 2918 48,57 % 6008 354 74 17,29 % 428 656 204 23,72 % 860 
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Provincie Oost- Vlaanderen Provincie Limburg Provincie Vlaams- Brabant 

  

met PC 
zonder 

PC 

 % 

zonder 

PC 

Totaal met PC 
zonder 

PC 

 % 

zonder 

PC 

Totaal met PC 
zonder 

PC 

 % 

zonder 

PC 

Totaal 

                          

 Aantal bedrijven met 

landbouwproductie 
3356 4684 58.26 % 8040  1822 2061 53.08 %  3883  1464 2325 61.36 %  3789  

 Volgens arbeidsvolume (AJE)                         

Voltijds bedrijf (1 AJE en 

meer) 
2870 2686 48,34 % 5556 1571 1064 40,38 % 2635 1175 1288 52,29 % 2463 

Deeltijds bedrijf (minder dan 1 

AJE) 
486 1998 80,43 % 2484 251 997 79,89 % 1248 289 1037 78,21 % 1326 

 Volgens leeftijd bedrijfsleider                         

Minder dan 35 jaar 282 96 25,40 % 378 154 54 25,96 % 208 86 47 35,34 % 133 

Van 35 tot minder dan 45 jaar 1076 488 31,20 % 1564 589 246 29,46 % 835 402 245 37,87 % 647 

Van 45 tot minder dan 55 jaar 1214 923 43,19 % 2137 710 480 40,34 % 1190 580 496 46,10 % 1076 

Van 55 tot minder dan 65 jaar 598 1210 66,92 % 1808 273 531 66,04 % 804 295 629 68,07 % 924 

Van 65 jaar en meer 186 1967 91,36 % 2153 96 750 88,65 % 846 101 908 89,99 % 1009 

 Volgens OC van het bedrijf                         

Zonder teelt 54 42 43,75 % 96 54 44 44,90 % 98 13 13 50,00 % 26 

Van 0,01 tot minder dan 5 ha 850 1609 65,43 % 2459 303 739 70,92 % 1042 230 838 78,46 % 1068 

Van 5 tot minder dan 10 ha 282 920 76,54 % 1202 190 404 68,01 % 594 137 403 74,63 % 540 

Van 10 tot minder dan 15 ha 245 585 70,48 % 830 155 231 59,84 % 386 137 264 65,84 % 401 

Van 15 tot minder dan 20 ha 213 373 63,65 % 586 153 163 51,58 % 316 113 171 60,21 % 284 

Van 20 tot minder dan 30 ha 504 550 52,18 % 1054 238 182 43,33 % 420 195 224 53,46 % 419 

Van 30 tot minder dan 50 ha 726 459 38,73 % 1185 390 200 33,90 % 590 295 254 46,27 % 549 

Van 50 ha en meer 482 146 23,25 % 628 339 98 22,43 % 437 344 158 31,47 % 502 
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1.3.2 Factoren die samenhangen met computergebruik 

a Computergebruik volgens de leeftijd 

In Tabel 6 wordt het computergebruik ook duidelijk gelinkt aan de leeftijd. In alle 

provincies hebben ongeveer 90 % van de bedrijfsleiders die 65 jaar of ouder zijn geen 

computer. Als we dan kijken naar alle provincies waar de bedrijfsleiders 35 jaar of 

jonger zijn, maakt ongeveer 20 % geen gebruik van een computer. Dit cijfer is 

alarmerend (Wuyts et al., 2008; VZW Boeren op een Kruispunt, 2009)! 

In Figuur 1, die het niet-computergebruik van land- en tuinbouwers in Vlaanderen en 

Wallonië voorstelt per leeftijdscategorie,  is duidelijk te zien dat deze die 65 jaar of 

ouder zijn geen gebruik maken van een computer. Hier is ook duidelijk te zien dat de 

waarden voor het Vlaams Gewest telkens lager liggen dan de waarden voor het Waals 

Gewest. Behalve dan bij de leeftijd van 65 jaar of ouder. In Wallonië gebruikt ongeveer 

50 % van de jonge bedrijfsleiders in de leeftijdscategorie van 35 jaar of jonger geen 

computer, dit kan in de toekomst voor een groot probleem zorgen (Wuyts et al., 2008, 

VZW Boeren op een Kruispunt, 2009). 

 
Figuur 1: Het niet- computergebruik in de land- en tuinbouwsector in Vlaanderen en Wallonië volgens 

de leeftijd van de bedrijfsvoerder (Wuyts et al., 2008; VZW Boeren op een Kruispunt, 2009) 

Figuur 2 geeft een duidelijk overzicht van landbouwers die geen computer gebruiken. De 

grafiek is opgesplitst per leeftijd en per provincie. West- Vlaanderen heeft het meest 

aantal landbouwbedrijven, namelijk 10.216 landbouwbedrijven. Toch zien we dat deze 

provincie niet de hoogste waarden heeft. Limburg heeft slechts 3883 

landbouwbedrijven maar heeft toch overal de hoogste waarden. De provincie Antwerpen 

scoort het best, deze heeft overal de laagste waarden, dit wil zeggen dat de Antwerpse 

land- en tuinbouwers het meest gebruik maken van een computer in vergelijking met 

andere provincies (Wuyts et al., 2008; VZW Boeren op een Kruispunt, 2009). 
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Figuur 2: Het niet- computergebruik in de land- en tuinbouwsector in de verschillende Vlaamse 

provincies, rekening houdend met de leeftijd van de bedrijfsvoerder (Wuyts et al., 2008; VZW 

Boeren op een Kruispunt, 2009) 

b Computergebruik volgens de bedrijfsgrootte 

De bedrijfsgrootte heeft zeker een invloed op het computergebruik. Hoe kleiner de 

oppervlakte van de cultuurgrond, hoe groter de groep landbouwers is die geen gebruik 

maakt van een computer. Deze waarden zijn verschillend per provincie. Het Waalse 

Gewest heeft de hoogste waarde, 86 % van de 1277 landbouwbedrijven van 5ha tot 

minder dan 10 ha cultuurgrond maken geen gebruik van een computer. In absolute 

cijfers wil dit zeggen dat er 1098 bedrijven van de 1277 bedrijven geen computer 

gebruiken (Wuyts et al., 2008; VZW Boeren op een Kruispunt, 2009). 

Een opvallend cijfer is te vinden bij de provincie Vlaams- Brabant. In Vlaams- Brabant 

zijn er slechts 540 landbouwbedrijven van 5ha of minder dan 10ha cultuurgrond en 

daarvan gebruikt er 75 % geen computer. Met andere woorden 135 bedrijven van de 540 

bedrijven gebruiken WEL een computer (Wuyts et al., 2008; VZW Boeren op een 

Kruispunt, 2009). 

Het merendeel van de bedrijven met 50ha of meer cultuurgrond maken wel gebruik van 

een computer. Er is toch een verschil op te merken tussen het Waals- en Vlaams 

Gewest. Het Vlaams Gewest telt 2855 bedrijven van 50ha of meer cultuurgrond, 

daarvan gebruikt 24 % geen computer.  

In absolute cijfers wil dit zeggen dat er 685 bedrijven van 2855 bedrijven geen 

computer gebruiken. Dit is ongeveer 1/5 van de 2855 bedrijven (Wuyts et al., 2008; 

VZW Boeren op een Kruispunt, 2009). 

In het Waals Gewest ligt het percentage hoger, ook al tellen ze meer bedrijven van 

50ha of meer cultuurgrond. 49 % van de 6008 bedrijven van 50ha of meer cultuurgrond 

maken geen gebruik van een computer. Met andere woorden 2944 bedrijven van 6008 

bedrijven van 50ha of meer cultuurgrond maken geen gebruik van een computer. 

(Wuyts et al., 2008; VZW Boeren op een Kruispunt, 2009) 
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In Figuur 3 is duidelijk te zien dat de waarden voor Wallonië terug hoger liggen dan voor 

Vlaanderen. Bedrijven met minder hectares cultuurgrond maken ook minder gebruik van 

een computer. Dit zowel in Wallonië als in Vlaanderen. Maar toch ligt het percentage ook 

nog zeer hoog wanneer een bedrijf 50ha of meer cultuurgrond heeft, dit cijfer valt 

toch ook nog rond de 50 % in Wallonië en ongeveer 25 % in Vlaanderen (Wuyts et al., 

2008; VZW Boeren op een Kruispunt, 2009). 

 
Figuur 3: Het niet- computergebruik in de land- en tuinbouwsector in Vlaanderen en Wallonië, 

rekening houdend met de bedrijfsgrootte (Wuyts et al., 2008; VZW Boeren op een Kruispunt, 2009) 

Figuur 4 geeft een overzicht van de land- en tuinbouwers die geen computer gebruiken. 

De grafiek is onderverdeeld per provincie en volgens het areaal aan cultuurgrond. De 

bedrijfsgrootte heeft dus duidelijk een invloed op het computergebruik. De bedrijven 

met het minst aantal hectares of het kleinste areaal, van 0,01 ha tot 5,00 ha maken 

minder gebruik van de computer. Terwijl bedrijven met veel aantal hectares, van 30 ha 

tot meer dan 50 ha, maken meer gebruik van de computer. Hoewel het percentage van 

het niet gebruiken van de computer bij deze bedrijven toch ook nog altijd hoog is, dit 

vooral in de provincie Limburg (Wuyts et al., 2008; VZW Boeren op een Kruispunt, 

2009). 
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Figuur 4: Het niet- computergebruik in de land- en tuinbouwsector in de Vlaamse provincies, rekening 

houdend met de bedrijfsgrootte (Wuyt et al., 2008; VZW Boeren op een Kruispunt, 2009) 

c Computergebruik volgens arbeidsvolume 

Het arbeidsvolume wordt uitgedrukt in 1AJE of 1 arbeidsjaareenheid, dit houdt 1800 

uren in per jaar. Een land- of tuinbouwer die voltijds op zijn bedrijf werkt, werkt dus 

1800 uren of meer op het bedrijf. Een land- of tuinbouwer die deeltijds werkt op zijn 

bedrijf werkt minder dan 1800 uren op zijn bedrijf (Wuyts et al., 2008; VZW Boeren op 

een Kruispunt, 2009). 

In Figuur 5 is er duidelijk een verschil te zien tussen voltijds en deeltijds werken. Alle 

land- en tuinbouwers die deeltijds werken op hun bedrijf, maken minder gebruik van de 

computer en dit geldt voor alle provincies. De computer wordt het minst gebruikt in 

Limburgse bedrijven met ≥ 1 AJE en het meest in de Oost- Vlaamse bedrijven met ≥ 1. 

(Wuyts et al., 2008; VZW Boeren op een Kruispunt, 2009) 

 
Figuur 5: Vergelijking tussen de provincies volgens het arbeidsvolume (Wuyt et al., 2008; VZW 

Boeren op een Kruispunt, 2009)
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2 MATERIAAL EN METHODEN 

2.1 Opmaak van de enquête 
De enquête is opgesteld in samenwerking met een medewerkster van het Vlaams 

Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek (ILVO), eenheid Landbouw en 

Maatschappij, namelijk Nicole Taragola. In 2005 heeft Nicole samen met haar collega, 

Dirk Van Lierde, een onderzoek geleid naar het ICT- gebruik bij tuinbouwers. Zij 

hebben zich enkel gebaseerd op de tuinbouwers die bij hun bedrijfseconomische 

boekhouding bijhielden bij de Vlaamse Overheid. Wij hebben dezelfde enquête gebruikt 

mits enkele aanpassingen. Naast de enquête hebben we ook een begeleidende brief 

opgesteld. In deze begeleidende brief word vermeld wie de enquête opgesteld heeft, 

wat de bedoeling is van het onderzoek, wat we met het onderzoek willen bereiken en wat 

er te winnen is als je de enquête invult. Het was geen anonieme enquête omdat we de 

naam en het adres van de geënquêteerde nodig hadden om achteraf hun prijs op te 

sturen.  

De enquête telt twaalf pagina‟s. De duurtijd om de enquête in te vullen hebben we zelf 

getest en de gemiddelde duurtijd is een kwartier. Zie bijlage 2 en 3 voor de 

begeleidende brief en de enquête. 

We hebben de enquête ook op voorhand laten testen door een kleine groep landbouwers, 

vijf landbouwbedrijven hebben de enquête ingevuld. We hebben ook de duurtijd voor 

het invullen van de enquête opgenomen. Bij deze test zijn er nog enkele onduidelijkheden 

over de enquête aangepast, zo hebben we AJE (arbeidsjaareenheid) van het 

arbeidsvolume vervangen door „aantal volwaardige arbeidskracht uren per week‟. 

2.2 Doelpubliek van de enquête 
Het doelpubliek aan wie we deze enquête wilden voorleggen, waren alle land- en 

tuinbouwers verspreid over gans Vlaanderen. In totaal hebben we 850 enquêtes gedrukt 

en uitgedeeld. De eerste 100 enquêtes hebben we via De Post opgestuurd, naar de 

adviesvragers die bij VZW Boeren op een Kruispunt geen e-mailadres hadden. De 

overige gedrukte enquêtes werden uitgedeeld door de medewerkers van de VZW Boeren 

op een Kruispunt telkens als ze een vergadering moesten geven of als ze op 

bedrijfsbezoek waren. In bijlage 1 wordt een  overzicht gegeven van de vergaderingen 

waar de enquêtes uitgedeeld zijn. 

Daarnaast heb ik de enquête zelf afgenomen op de landbouwbeurs Agribex in Brussel, 

gedurende zes dagen. Daar heb ik de enquête niet uitgedeeld maar rechtstreeks 

ingevuld op computer. Naast de schriftelijke enquête hebben we ook een enquête op een 

website geplaatst, nl. www.enquetemaken.be. De link van deze website hebben we naar 

ongeveer 800 mensen verstuurd. Riccy Focke, directeur van de VZW Boeren op een 

Kruispunt, heeft gezorgd voor deze mailing. Hij heeft deze email verstuurd naar 

verschillende mensen van landbouworganisaties, de adviesvragers van de VZW Boeren op 

een Kruispunt en naar de nieuwsbriefontvangers van de VZW Boeren op een Kruispunt. 

Daarnaast heeft de firma Cercosoft in Oudenaarde hun klanten ingelicht van de online 

enquête en erop aangedrongen om de enquête in te vullen. De link naar de online enquête 

was ook te vinden op de voorpagina van de website van VZW Boeren op een Kruispunt. 
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Deze online enquête, die zich richtte op landbouwers die gebruik maken van internet, 

was vooral van belang om ons inzicht te verhogen in de gebruikte internettoepassingen 

en de internettoepassingen die nog onvoldoende te vinden zijn op het internet.  

2.3 De aangeboden enquête 
De schriftelijke enquête werd telkens aangeboden in een grote bruine briefomslag. In 

deze omslag zat de door ons opgestelde enquête, de begeleidende brief, een 

voorgedrukte briefomslag om de enquête terug te bezorgen en de algemene folder van 

VZW „Boeren op een Kruispunt‟. Op de bruine omslag staat gedrukt: “Onderzoek omtrent 

computer- en internetgebruik in land- en tuinbouw. Gelieve deze enquête in te vullen! De 

resultaten van dit onderzoek kunnen belangrijk zijn voor uw toekomst. Vriendelijke 

groeten Jolien Lips in opdracht van VZW Boeren op een kruispunt”. Deze tekst staat in 

het vet en in hoofdletters op de bruine omslag. 

Daarnaast is er ook nog de enquête via de website. Dit is dezelfde enquête en deze link 

word doorgestuurd via email. De begeleidende brief is dan samen met de link 

doorgestuurd. 
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3 RESULTATEN 

3.1 Resultaten van de enquête 
In totaal heb ik 497 bruikbare enquêtes verwerkt. Hiervan heb ik er 172 ontvangen via 

de websitelink, 277 enquêtes zijn toegekomen via de Post en daarnaast heb ikzelf 50 

enquêtes mondeling afgenomen op de landbouwbeurs Agribex in Brussel. 

3.2 Algemene bedrijfsgegevens 

3.2.1 Bedrijfsidentificatie 

 

Figuur 6: Overzicht van het aantal geënquêteerde land- en tuinbouwers gesorteerd per 

provincie 

Uit Figuur 6 is af te leiden dat het grootste deel van de land- en tuinbouwers die 

reageerden op de enquête, namelijk 348 van de 497 personen, in West- en Oost- 

Vlaanderen wonen. Daarna komt de provincie Antwerpen, gevolgd door de provincie 

Limburg en als laatste de provincie Vlaams- Brabant. 
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3.2.2 Bedrijfstypes 

 

Figuur 7: Procentuele verdeling van de ingevulde enquêtes per bedrijfstypes in de 

landbouwsector  

Figuur 7 toont de procentuele verdeling aan per bedrijfstypes in de landbouwsector. 

435 van de geënquêteerden hebben een landbouwbedrijf. 15 % van de geënquêteerden 

hebben een akkerbouwbedrijf. Daarnaast hebben er 35 % een melkveebedrijf. Met 

rundveebedrijf wordt bedoeld dat dit een bedrijf is met enkel jongvee en vleesvee, 13 

% van de geënquêteerden hebben zo een bedrijf. Een gemengd rundveebedrijf is een 

bedrijf met melkvee en vleesvee. 14 % van de geënquêteerden baten een gemengd 

rundveebedrijf uit. Met een graasdierbedrijf wordt bedoeld een bedrijf met schapen, 

geiten en andere graasdieren, deze bedrijven kunnen ook nog veeteelt hebben maar de 

nadruk wordt op graasdieren gelegd. Slechts 1 % heeft een graasdierbedrijf. 28 % van 

de geënquêteerden baten een varkensbedrijf uit. Het percentage van de 

geënquêteerden met een pluimveebedrijf bedraagt 4 %. Een bedrijf met 

veeteeltcombinaties is een bedrijf waar het accent ligt op hokdieren, 2 % van de 

geënquêteerden hebben zo een bedrijf. Als laatste soort bedrijf is er het bedrijf met 

combinaties van gewassen en veeteelt. 25 % van de geënquêteerden hebben een bedrijf 

met combinaties. 
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Figuur 8: Procentuele verdeling van de ingevulde enquêtes per bedrijfstypes in de 

tuinbouwsector 
 

Figuur 8 is de procentuele voorstelling van de bedrijfstypes in de tuinbouwsector. Er 

zijn 62 tuinbouwbedrijven geteld in de enquête. 29 % van tuinbouwbedrijven zijn 

glasgroenten bedrijven. Dit zijn bedrijven die hun gewassen telen in serres. Een aparte 

tuinbouwsector is de bloemen- en sierplantensector. Bloemen en sierplanten kunnen 

zowel onder glas als in volle grond gekweekt worden. 7 % kweekt bloemen en sierplanten 

onder glas, 2 % in volle grond. Niemand van de geënquêteerden heeft een bedrijf met 

gemengde tuinbouwteelten onder glas. 56 % van de bedrijven kweekt groenten in volle 

grond. Daarnaast heeft 6 % een gemengd tuinbouwbedrijf waar de teelten geplant 

worden in volle grond. 2 % van de geënquêteerden baten een champignonbedrijf uit.  

Boomkwekerijbedrijven zijn bedrijven die bomen telen in volle grond maar de 

containerteelt is hier ook mee inbegrepen. 25 % van de geënquêteerden hebben een 

boomkwekerijbedrijf. Bedrijven met blijvende teelten, zoals fruitbedrijf of wijnbouw, 

wordt door 17 % van de geënquêteerden uitgebaat. Als laatste zijn er de bedrijven met 

diverse tuinbouwteelten. 10 % van de geënquêteerden leiden zo een bedrijf. 
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3.3 Persoonskenmerken 

3.3.1 Leeftijd 

 

Figuur 9: Leeftijdscurve van de geënquêteerde land- en tuinbouwers 

Figuur 9 is een overzicht van de leeftijd van de respondenten. Het grootste gedeelte 

van de respondenten bevinden zich in de tweede helft van de veertig jaar en in de 

eerste helft van de vijftig  jaar. Het jonge doelpubliek (overnemers of starters) hebben 

we niet echt kunnen bereiken, de jongste respondent is 20 jaar, de oudste respondent 

die de enquête ingevuld heeft is 70 jaar. Daarnaast zijn er 30 respondenten die 46 jaar 

zijn. 
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3.3.2 Diploma en opleiding 

 

Figuur 10: Overzicht van het diploma van de geënquêteerden 
 

Opvallend bij figuur 10 is dat ongeveer 55 % van alle geënquêteerden een beroeps- of 

technisch secundair diploma hebben. Daarnaast heeft nog eens bijna 10 % een algemeen 

secundair diploma. Bijna een kwart van de geënquêteerden heeft een bachelor of master 

diploma behaald. Ongeveer 12 % heeft een lager diploma dan dit van secundair 

onderwijs.  

 

3.4 Aanwezigheid computer, internet en e-mail 

3.4.1 Huidige aanwezigheid 

Uit de enquête blijkt dat ongeveer 93 % van de geënquêteerden een computer 

gebruiken. Daarnaast maakt deze 93 % ook gebruik van het internet en e-mail.  

3.4.2 Type internetverbinding 

De resultaten van de enquête tonen aan dat meer dan de helft van de geënquêteerden, 

namelijk 56 %, een ADSL- verbinding hebben voor het internet. 36 % van de 

geënquêteerden hebben een TELENET- verbinding voor het internet. Het overige 

percentage, 8 %, gebruikt een ISDN verbinding of Integrated Services Digital 

Network. 

3.4.3 Huidig gebruik 

Een vraag in de enquête ging over het huidige gebruik van de computer, het internet en 

e-mail. Bij deze vraag hebben we gepolst naar het privé- en bedrijfsgebruik van de 

computer, het internet en e- mail. Daarnaast hebben we ook onderzocht door wie de 

computer, het internet en e-mail gebruikt wordt. 
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De resultaten tonen aan dat zowel de computer als het internet en e-mail het meest 

worden gebruikt voor bedrijfsdoeleinden. 90 % van de geënquêteerden gebruiken de 

computer voor het bedrijf terwijl 87 % de computer gebruikt voor privédoeleinden. Het 

internet wordt door 88 % van de geënquêteerden gebruikt voor bedrijfsdoeleinden, 

privé wordt het internet gebruikt door 86 %. E-mailtoepassingen voor het bedrijf 

worden door 86 % van de geënquêteerden gebruikt voor bedrijfsdoeleinden. 85 % 

gebruikt e-mail voor privédoeleinden.  

Bij de vraag “Door wie wordt de computer, het internet en e-mail gebruikt?” zijn de 

resultaten praktisch gelijk. De bedrijfsleider maakt het meest gebruik van de 

computer, het internet en e- mail. Het gebruikt ligt ongeveer 10 % hoger bij de 

bedrijfsleider ten opzichte van zijn partner. Naast de bedrijfsleider en de partner 

wordt de computer, het internet en e-mail ook gebruikt door de kinderen. Dit 

schommelt altijd rond de 60 %.  

 



Computer- en internetgebruik bij land- en tuinbouwers Resultaten 32 

3.5 Gebruik van de computer voor bedrijfsdoeleinden 

3.5.1 Werkfrequentie 

 

Figuur 11: Overzicht van de werkfrequentie op de computer voor het land- of 

tuinbouwbedrijf 
 

Uit Figuur 11 is af te leiden dat bijna 90 % van de geënquêteerden die gebruik maken 

van een computer voor bedrijfsdoeleinden er dagelijks of minstens wekelijks op werken. 

Meer dan 60 % werkt dagelijks op de computer. Daarnaast werkt 24 % wekelijks met de 

computer.  

3.5.2 Gebruikte computertoepassingen 

Bijlage 4 is een volledig overzicht van alle mogelijke antwoorden die de geënquêteerden 

gegeven hebben op de vraag “Welke computertoepassingen ze gebruiken”. De tabel is 

opgesplitst in verschillende groepen met daaronder de verschillende gebruikte 

computertoepassingen. De eerste groep is “Office”. Opvallend hierbij is dat slechts 18 

% van de geënquêteerden gebruik maakt van Office- toepassingen, met name Word en 

Excel. Naast Office worden er ook heel wat boekhoudprogramma‟s gebruikt. 20,5 % van 

de geënquêteerden werkt met de computer om hun bedrijfsboekhouding bij te houden. 
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De computer en het internet wordt slechts door 11 % gebruikt om opzoekingswerk te 

verrichten. Onder de groep Dierengezondheidszorg vzw Vlaanderen of kortweg DGZ is 

meerdere malen de toepassing “Veeportaal” ingevuld, 18,5 % gebruikt reeds 

“Veeportaal”. Online- banking is een veel gebruikte toepassing, dit blijkt ook uit verdere 

vragen. 32 % van de geënquêteerden met een computer doen hun financiële 

verrichtingen via een online toepassing van hun bank. De toepassing “E- loket” die 

gebruikt wordt om de verzamelaanvraag digitaal in te leveren wordt door 11 % van de 

geënquêteerden met een computer en internet gebruikt. Alle andere toepassingen die 

genoteerd werden, worden ongeveer door 5 % van de geënquêteerden gebruikt.  

3.6 Redenen niet gebruiken van een computer voor 
bedrijfsdoeleinden 

Tabel 6: Overzicht van de verschillende redenen om de computer niet te gebruiken in de 

land- en tuinbouwsector 

N=235 Aantallen Percentage 

Gebrek aan opleiding 35 15 % 

Te weinig tijd om met de computer te werken 27 11 % 

Kan niet werken met de computer 26 11 % 

Te veel werk om alle benodigde data in te voeren 24 10 % 

Moeilijk om te gebruiken, gebruiksonvriendelijk 18 8 % 

Schrik om met de computer te werken, schrik voor het 

onbekende 
13 6 % 

Gebrek aan technologische infrastructuur 12 5 % 

Mijn bedrijf is te klein 12 5 % 

Gebrek aan goede software 11 5 % 

Persoonlijke bezwaren 10 4 % 

Ziet geen economische of andere voordelen 9 4 % 

Ziet geen meerwaarde in het gebruik van computers 8 3 % 

Gebrek aan integratie met andere bedrijfssystemen 8 3 % 

Te duur 7 3 % 

Leeftijd 5 2 % 

Er bestaan betere alternatieven 4 2 % 

Andere 4 2 % 

Levert geen bruikbare informatie op 2 1 % 

 

In Tabel 7 wordt een overzicht gegeven van de verschillende redenen waarom de 

computer niet gebruikt wordt door de niet- computergebruikers in de land- en 

tuinbouwsector. Opmerkelijk is dat 15 % van de niet-computergebruikers geen 

computer gebruiken door gebrek aan opleiding. 11 % heeft te weinig tijd om van de 

computer gebruik te maken. Daarnaast gebruikt 11 % de computer niet omdat ze 

niet weten hoe ze moeten werken met een computer. 10 % van de niet- gebruikers 

vinden dat het teveel werk is om alle databases in de computer in te voeren. 

Opvallend is dat slechts 1 % vindt dat het gebruik van de computer geen nuttige 

info kan opleveren voor zijn bedrijf.  
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Dit wil dus zeggen dat het grootste deel van de niet- computergebruikers het nut 

van een computer wel inzien maar er gewoon niet kunnen mee werken door gebrek 

aan opleiding of door te weinig tijd te hebben. 

 

3.7 Gevolgen van het niet gebruiken van een computer volgens 
de geënquêteerden 

 

Figuur 12: Overzicht van de gevolgen voor de geënquêteerden door het niet gebruiken van 

een computer 
 

Figuur 12 geeft een overzicht van de antwoorden op de vraag: “Wat zijn volgens u de 

gevolgen wanneer er geen computer aanwezig is op een bedrijf?”. Iedere geënquêteerde 

mocht op de vraag antwoorden en er mochten ook meerdere antwoorden aangeduid 

worden, vandaar het hoge aantal antwoorden.  

Er zijn drie opvallende resultaten af te leiden uit de figuur. 39 % van de 

geënquêteerden vinden dat deze bedrijven “niet mee zullen zijn met hun tijd”. 26 % van 

de geënquêteerden vinden dat bedrijven die geen computer of internet gebruiken hun 

concurrentiekracht en/of effectiviteit zullen verliezen. Op het antwoord „deze 

bedrijven zullen verdwijnen uit de sector heeft 18 % van de geënquêteerde dit 

antwoord aangeduid. 
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3.8 Gebruik van internet 

3.8.1 Werkfrequentie op internet 

De geënquêteerden die de computer en het internet gebruiken werken gemiddeld 4,4 

uur per week op het internet voor bedrijfsdoeleinden.  

3.8.2 Beschikbaarheid van internettoepassingen 

Tabel 7: Overzicht van de verschillende internettoepassingen die onvoldoende te vinden zijn 

op het internet 

N=71 onvoldoende 

Weerbericht 137 29 % 

Waarschuwingssystemen ziektes 117 25 % 

Prijzen van machines en installaties 108 23 % 

Reductie milieubelasting van machines en installaties 102 22 % 

Prijzen en soorten bestrijdingsmiddelen 96 21 % 

Reductie milieubelasting van bestrijdingsmiddelen 92 20 % 

Prijzen en soorten meststoffen 87 19 % 

Reductie milieubelasting van meststoffen 85 18 % 

Prijzen van geproduceerde producten 71 15 % 

Opbrengsten van geproduceerde producten 56 12 % 

Aanwerving van personeel 54 12 % 

Informatie over tuinbouwsector 52 11 % 

Informatie die nuttig is voor de bedrijfsvoering 51 11 % 

Informatie van de overheid 44 9 % 

Informatie over onderzoeksinstellingen 44 9 % 

Betalende websites voor de bedrijfsvoering 35 7 % 

Online bankieren 26 6 % 

Aankopen via internet 25 5 % 

Bekendmaking van eigen producten via internet 23 5 % 

Verkopen van eigen producten via internet 15 3 % 

Promotie en advertenties 7 1 % 
 

Tabel 8 toont de resultaten van de verschillende internettoepassingen die volgens de 

geënquêteerden onvoldoende te vinden zijn op het internet. Het aantal landbouwers die 

onvoldoende aangeduid hebben is gelijk aan 71 van de 468 geënquêteerden die deze 

vraag beantwoord hebben. 29 % vindt dat er onvoldoende info te vinden is over een 

(correct) weerbericht via het internet. Meer dan 20 % vindt te weinig informatie over 

prijzen van machines en bestrijdingsmiddelen. Daarnaast is er ook onvoldoende info 

beschikbaar over de milieubelastingen van deze machines of bestrijdingsmiddelen. 

Minder dan 10 % vindt onvoldoende informatie van de overheid of van andere 

onderzoeksinstellingen. Tussen de 12 % en 15 % vindt te weinig informatie over de prijs 

en/ of de  opbrengsten van hun eigen geproduceerde producten. 



Computer- en internetgebruik bij land- en tuinbouwers Resultaten 36 

3.8.3 Huidig gebruik van internettoepassingen 

Op deze vraag kon de geënquêteerde kiezen uit vijf verschillende antwoorden per 

internettoepassing, gaande van nooit tot zeer veel.  De resultaten van deze vraag zijn 

weergegeven in grafieken en deze zijn te vinden in bijlage 5. 

 De internettoepassing “Weerbericht” wordt in het algemeen veel gebruikt, dit is 

ook af te leiden uit de vorige resultaten. Rond de 23 % van de geënquêteerden 

zoekt zeer veel, dikwijls of regelmatig informatie over het weerbericht. 

 46 % zoekt nooit informatie op rond “waarschuwingssystemen van ziektes”, dit is 

te verklaren doordat de geënquêteerden er te weinig over vinden op het internet. 

 Ongeveer 35 % van de geënquêteerden zoekt af en toe of regelmatig informatie 

op over de prijzen van installaties of machines, terwijl 52 % nooit info opzoekt 

rond de reductie van de milieubelasting van deze installatie of machine.  

 Ongeveer de helft van de geënquêteerden, 49 %, zoekt informatie op over de 

prijzen en soorten bestrijdingsmiddelen. Terwijl we zien zoals bij de installaties 

en machines  dat er 60 % van de geënquêteerden geen info opzoeken rond de 

reductie van de milieubelasting van bestrijdingsmiddelen. 

 Het omgekeerde is te zien in de grafieken van de soorten en prijzen van 

meststoffen. 48 % zoekt nooit informatie op over de soorten en prijzen van 

meststoffen en 60 % zoekt ook nooit informatie op over de reductie van de 

milieubelastingen van meststoffen. 

 De frequentie van opzoekingen naar informatie rond de prijzen en opbrengsten 

van de geproduceerde producten is gelijk verdeeld. Het antwoord “zeer veel” 

heeft het laagste percentage, nl. ongeveer 10 % voor beide toepassingen. 25 % 

zoekt regelmatig info op en 25 % zoekt nooit info op over de prijzen en 

opbrengsten van de geproduceerde producten. 

 Ongeveer 65 % zoekt af en toe of regelmatig informatie op van de overheid. 10 

% zoekt nooit info daarover op. De overige 25 % zoekt dikwijls of zeer veel 

informatie op van de overheid. 

 Meer dan de helft van de geënquêteerden, 57 %, doet zijn financiële 

verrichtingen via de online toepassingen van hun bank. Slechts 7 % maakt geen of 

af en toe eens gebruik van online- banking. 

 Aankopen, bekendmaking van eigen producten of verkoop van eigen producten 

worden door niet veel geënquêteerden gebruikt. Slechts 5 % maakt gebruik van 

de e- commerce toepassingen op het internet. 50 % koopt nooit producten aan via 

het internet, 70 % gaat zelf nooit producten op het internet plaatsen om te 

verkopen.  

3.8.4 Ontbrekende info op internet 

Bijlage 6 is een tabel met een overzicht  van de antwoorden die de geënquêteerden 

gegeven hebben bij de open vraag “Wat ontbreekt er volgens u op het internet?”. Niet 
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alle geënquêteerden hebben op deze vraag een antwoord geformuleerd, slechts 76 

geënquêteerden hebben op deze vraag geantwoord. In de tabel zijn er twee 

opmerkelijke resultaten. Bijna de helft van de geënquêteerden, 49 %, heeft geantwoord 

dat er te weinig info te vinden is over de prijzen van producten en opbrengsten. 

Daarnaast vindt 9 % dat er te weinig info te vinden is over recht en wetgeving.  

3.8.5 Betaald internet 

Tabel 8: Overzicht van internettoepassingen waarvoor de land- en tuinbouwer bereid is te 

betalen 

(N=81) Aantallen Percentage 

Info die meerwaarde geeft 18 22 % 

Prijsvorming 8 10 % 

Optimalisatieprogramma's 6 7 % 

Weerbericht 6 7 % 

Aankoop- en verkoopprijzen 5 6 % 

Verkopen eigen producten 5 6 % 

Interessante tijdschriften 4 5 % 

Actuele marktberichten 4 5 % 

Teelt begeleiding 4 5 % 

Onafhankelijk vergelijkende prijzen 3 4 % 

Prijzen aardappelen graan 3 4 % 

Kostprijsberekeningprogramma's 3 4 % 

Waarschuwing ziekten en plagen 3 4 % 

Prijzen fyto en meststoffen 3 4 % 

Afhankelijk van bedrag 3 4 % 

Recht en wetgeving 2 2 % 

Nieuwsbrief 2 2 % 

Bankieren 2 2 % 

Bedrijfsmanagementpakketten 1 1 % 

Objectieve vergelijking van toelevering en 

afname landbouwproducten zowel technisch 

als economisch 

1 1 % 

Onderzoeksresultaten 1 1 % 

Eerlijke reclame 1 1 % 

opvolging geleverde liters melk 1 1 % 

Bedrijfsregistratie 1 1 % 

Rantsoenadvies 1 1 % 

Bedrijfsbegeleiding 1 1 % 

Vereenvoudigde administratie 1 1 % 

 

Tabel 10 is een overzicht van de resultaten van de open vraag “Voor welke 

internettoepassingen bent u bereid te betalen?”. 331 geënquêteerden hebben aangeduid 

dat ze voor geen enkele internettoepassing zouden betalen. Daarnaast zijn 81 

geënquêteerden die wel bereid zijn om voor bepaalde internettoepassingen te betalen. 
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Deze internettoepassingen moesten ze zelf invullen. 22 % van de geënquêteerde is 

bereid om voor een internettoepassing te betalen die een meerwaarde kan geven op hun 

bedrijf. Daarnaast wil 10 % betalen wanneer er een correcte internettoepassing zou 

bestaan voor de prijsvorming. Deze twee antwoorden hebben de hoogste percentages. 

Alle andere antwoorden zitten onder de 10 %. 

3.9 Toekomstig internetgebruik voor bedrijfsdoeleinden door 
niet- gebruikers 

Tabel 9: Overzicht van toepassingen waarvoor niet- gebruikers de computer toch zouden 

gaan gebruiken 

Gesorteerd van belangrijkste naar niet 

belangrijk 

Online bankieren 

Weerbericht 

Prijzen van geproduceerde producten 

Informatie die nuttig is voor bedrijfsvoering 

Informatie van de overheid 

Prijzen en soorten meststoffen 

Waarschuwingssystemen ziektes 

Prijzen van installaties, machines 

Prijzen en soorten bestrijdingsmiddelen 

Opbrengsten van geproduceerde producten 

Aankopen via internet 

Informatie van onderzoeksinstellingen 

Bekendmaking eigen producten via internet 

Verkopen eigen producten via internet 

Promoties, advertenties 

Reductie milieubelasting van 

bestrijdingsmiddelen 

Informatie over tuinbouwsector 

Reductie milieubelasting van meststoffen 

Betalende websites voor de bedrijfsvoering 

Reductie milieubelasting van installaties en 

machines 

Aanwerving van personeel 
 

Deze tabel is een overzicht van de mogelijke antwoorden op de vraag “Welke computer- 

of internettoepassingen de niet- gebruikers zouden kunnen overtuigen om toch de 

computer of het internet te gebruiken”. Enkel de geënquêteerden die geen computer 

hebben, hebben deze vraag beantwoord en ze mochten telkens maar maximum vijf 

toepassingen aanduiden. Online- banking is het meest aangeduid door de niet- 

computergebruikers. Een andere overtuiging om toch de computer of het internet te 

gebruiken is om info te verkrijgen rond de prijzen van geproduceerde producten. 
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4 DISCUSSIE 
Om de resultaten te kunnen vergelijken met de resultaten van de landbouwtelling 

moeten er een aantal zaken verduidelijkt worden. Het aantal land- en tuinbouwbedrijven 

die werken met een computer ligt duidelijk hoger in ons onderzoek dan in de 

landbouwtelling. Dit is te verklaren omdat de enquête door ons ook online uitgevoerd is. 

Hiermee bereiken we enkel de land- en tuinbouwers die zeker een computer en het 

internet gebruiken. 

Het was echter zeer moeilijk om land- en tuinbouwers die geen computer hebben of er 

niet mee kunnen werken te bereiken. Deze groep land- en tuinbouwers hebben blijkbaar 

weinig interesse in het onderzoek. 

Daarnaast bevat de resultaten van de landbouwtelling ook heel wat kleine bedrijven, 

bedrijven zonder teelt of van 0,01 tot 5,00 ha, deze bedrijven zijn eigenlijk meer part- 

time bedrijven die niet werken met de computer voor bedrijfsdoeleinden. Onze enquête 

richtte zich meer op professionele land- en tuinbouwbedrijven. 

Het onderzoek geeft een duidelijk zicht op het internetgebruik en de mogelijkheden om 

internetgebruik te stimuleren, namelijk door betere internettoepassingen ter 

beschikking te stellen. Dit is belangrijk om de competitiedrift van de sector te 

verhogen.  

4.1 Computer- en internetgebruik 
Uit het onderzoek blijkt dat het internet nog te weinig gebruikt wordt om informatie op 

te zoeken. Het internet wordt daarentegen wel gebruikt voor het bekijken van het 

weerbericht en voor de financiële verrichtingen, dit blijkt eveneens zo te zijn in het 

onderzoek van computergebruik bij tuinbouwers door Nicole Taragola en Dirk Van 

Lierde (Taragola et al., 2009). . Het opzoeken van prijzen en opbrengsten via het 

internet wordt ook weinig gebruikt, dit is te verklaren omdat deze informatie 

onvoldoende en moeilijk te vinden is op het internet. Opvallend is dat e- commerce ook 

een weinig gebruikte internettoepassing is, dit komt omdat land- en tuinbouwers geen 

geboren verkopers zijn. Een andere internettoepassing is “E- Loket”, dit is een 

toepassing om de verzamelaanvraag online in te vullen.  

4.2 De niet- computergebruikers 
In het onderzoek hebben de niet- computergebruikers verschillende redenen aangeduid 

waarom ze niet werken met de computer. Uit de enquête blijkt dat de belangrijkste 

reden van het niet gebruiken van een computer is gebrek aan opleiding. Daarnaast 

hebben de niet- computergebruikers ook te weinig tijd om met de computer te werken. 

Opvallend is dat het grootste deel van de niet- computergebruikers het nut van de 

computer wel inzien maar er gewoon niet kunnen mee werken door gebrek aan opleiding 

of door te weinig tijd. Opleiding is dus van groot belang voor de land- en tuinbouwers die 

nog niet kunnen werken met de computer. Een vergelijking is ook te maken tussen de 

toepassingen die de niet- computergebruikers hebben aangeduid met de meest 

gebruikte computertoepassingen die aangeduid zijn door de computergebruikers.  



Computer- en internetgebruik bij land- en tuinbouwers Discussie 40 

Deze toepassingen zijn namelijk: het bekijken van het weerbericht van het internet en 

onlinebanking. 

4.3 Beleidsaanbevelingen 
Het onderzoek leidt tot enkele concrete beleidsaanbevelingen die werden voorgesteld 

op vrijdag 23 april 2010 op het Kabinet van Landbouw- en Plattelandsbeleid. Met de 

resultaten van het onderzoek willen we aantonen dat de administratieve verplichtingen 

van de land- en tuinbouwers vereenvoudigd moeten worden en best zo lang mogelijk 

beschikbaar blijven op papier.  

Met een eerste voorstel willen ze niet-computergebruikers toch stimuleren om de 

computer te gebruiken. Hiervoor stellen zij voor om computerlessen te organiseren en 

deze lessen te laten geven door land- en tuinbouwers die goed kunnen werken met een 

computer en het internet.  

 

Het tweede voorstel richt zich op het drukken van de kostprijs. De aankoop van een 

computer met de bijhorende programma‟s is duur. Voor dit probleem zijn er al  

oplossingen van de overheid.  

 

De informatie rond administratieve verplichtingen is niet voor iedere boer en tuinder 

toegankelijk. Het derde voorstel is daarom een algemene portaalwebsite te creëren voor 

de land- en tuinbouwers. Deze algemene website zal interessante links bevatten naar 

alle instanties die er zijn voor de land- en tuinbouwsector. Iedere aanwezige 

overheidsdienst was akkoord met dit voorstel. De vzw is daarom reeds begonnen aan het 

ontwerp van deze portaalpagina. De vzw Boeren op een Kruispunt hoopt dat deze 

portaalsite boeren- computergebruikers kan helpen om hun buren, collega‟s en 

familieleden zonder computertoegang te ondersteunen in hun administratie. 

 

Voor de niet-computergebruikers heeft de vzw Boeren op een Kruispunt ook reeds 

initiatief genomen. De vzw heeft een klassement aangemaakt met alle mogelijke 

administratieonderdelen die er zijn in de land- en tuinbouwsector. Dit document is 

beschikbaar op papier maar kan ook gratis gedownload worden via 

http://www.boerenopeenkruispunt.be. 

Ten slotte vroeg de vzw Boeren op een Kruispunt aan de overheid om bij alle nieuwe 

beleidsbeslissingen rond administratie rekening te houden met de grote groep boeren en 

tuinders, die grote moeite heeft met het bijhouden van hun bedrijfsadministratie. 
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5 BESLUIT 
De doelstellingen van deze bachelorproef zijn zeker bereikt. We hebben 500 bruikbare 

enquêtes verwerkt en deze resultaten voorgesteld aan de mensen van de Vlaamse 

landbouwadministratie. 

Uit dit onderzoek kunnen we besluiten dat er toch nog heel wat land- en tuinbouwers 

zijn die niet werken met de computer. Diegene die computer en het internet dan wel 

gebruiken, gebruiken de computer dan om het weerbericht te bekijken. De land- en 

tuinbouw heeft de echte computer- en internetwereld nog niet gevonden. 

We hopen dat de beleidsaanbevelingen gehoord worden en er zo een vereenvoudiging kan 

ontstaan van de administratie voor de land- en tuinbouwsector. Daarnaast hopen we ook 

dat de administratie nog vele jaren beschikbaar blijft op papier. 

Verder analyse van de resultaten is nog nodig. De resultaten kunnen nog opgesplitst 

worden per groep: de eerste groep bevat de resultaten van de schriftelijke en 

mondelinge enquête, de tweede groep beschrijft dan de resultaten van de online- 

enquête. Deze splitsing van de resultaten zal in de toekomst gebeuren in samenwerking 

met het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek. Deze resultaten kunnen daarna 

gepresenteerd worden op het Efita 2011 congres in Praag. Op deze manier kan het 

onderzoek bijdragen tot het verhogen van de kennis over ICT gebruik op internationaal 

niveau. 

 



Computer- en internetgebruik bij land- en tuinbouwers Bronnenlijst 42 

6 BRONNENLIJST 

6.1 Publicaties 
1) Alvarez, J., Nuthall, P. (2006). Adaption of computer based information systems. 

The case of diary farmers in Canterbury, Nieuw- Zeeland and Florida, Uruguay, 

Computers and Electronics in Agriculture , Volume 50, p. 48-60 

2) FOD Economie, K.M.O, Middenstand en Energie, Definitieve resultaten van de 

landbouwenquête van mei 2008, economie.fgov.be/nl/binaries/pr138_nl %5B1 

%5D_tcm325-63580.pdf 

3) Gelb, E., Auerhammer, H., Wagner, P., Blackmore, S. (2009). Technological 

Innovation Adaption – Constraint commonalites, DRAFT, Summary of the EFITA 

4) Gelb, E., Voet, H.(2007). ICT adaption trends in agriculture: a summary of the 

EFITA. ICT adaption questionnaires (1999- 2007),  EFITA conference 1999, p. 

901-909 

5) Keith Idding, R., Apps, J. (1990). What influences Farmers‟ computer use?, 

Reprint from the Journal of Extension, Volume 28, nummer 1 

6) Stricker, S., Emmel, M., Pape, J.(2003). Situation of agricultural Information and 

Communication Technology (ICT) in Germany, EFITA 2003 conference, 

Debrecen- Hungary 

7) Taragola, N., Van Lierde, D. (2005). Het gebruik van de computer op Vlaamse 

tuinbouwbedrijven, Fruitteeltnieuws, nr. 20, P. 6- 9 

8) Taragola, N., Van Lierde, D. (2007). Adoption of ICT in horticulture: Confronting 

scientists‟ opinions with practic in Flanders, Belgium, 

www.efita.net/apps/accesbase/bindocload.asp?d=6239&t=0... 

9) Taragola, N., Van Lierde, D., Gelb, E. (2009). Information and Communication 

Technology (ICT) Adoption in Horticulture: Comparison of the EFITA, ISHS and 

ILVO Questionnaires. Hort. Econ.& Manag., p. 73- 82 

6.2 Excel databestand 
10) Wuyts, C., Nationaal Instituut voor de Statistiek- meitelling 2008 

6.3 Internetbronnen 
11) Hulporganisatie VZW Boeren op een Kruispunt: 

http://www.boerenopeenkruispunt.be/ 

12) http://www.efita.net/apps/accesbase/dbtoweb.asp?d=5049&t=0&identobj=BCSs

K9t5&uid=57305290&sid=57305290&idk=1, gevonden op 29 maart 201 

13) http://aps.vlaanderen.be/sgml/largereeksen/1086.htm 

 



Computer- en internetgebruik bij land- en tuinbouwers Lijst figuren- tabellen 43 

7 LIJST VAN FIGUREN 
Figuur 1: Het niet- computergebruik in de land- en tuinbouwsector in Vlaanderen en 

Wallonië volgens de leeftijd van de bedrijfsvoerder (Wuyts et al., 2008; VZW Boeren 

op een Kruispunt, 2009) ....................................................................................................................... 20 

Figuur 2: Het niet- computergebruik in de land- en tuinbouwsector in de verschillende 

Vlaamse provincies, rekening houdend met de leeftijd van de bedrijfsvoerder (Wuyts et 

al., 2008; VZW Boeren op een Kruispunt, 2009) ........................................................................... 21 

Figuur 3: Het niet- computergebruik in de land- en tuinbouwsector in Vlaanderen en 

Wallonië, rekening houdend met de bedrijfsgrootte (Wuyts et al., 2008; VZW Boeren op 

een Kruispunt, 2009) ............................................................................................................................. 22 

Figuur 4: Het niet- computergebruik in de land- en tuinbouwsector in de Vlaamse 

provincies, rekening houdend met de bedrijfsgrootte (Wuyt et al., 2008; VZW Boeren 

op een Kruispunt, 2009) ....................................................................................................................... 23 

Figuur 5: Vergelijking tussen de provincies volgens het arbeidsvolume (Wuyt et al., 

2008; VZW Boeren op een Kruispunt, 2009) ................................................................................. 23 

Figuur 6: Overzicht van het aantal geënquêteerde land- en tuinbouwers gesorteerd per 

provincie .................................................................................................................................................... 26 

Figuur 7: Procentuele verdeling van de ingevulde enquêtes per bedrijfstypes in de 

landbouwsector........................................................................................................................................ 27 

Figuur 8: Procentuele verdeling van de ingevulde enquêtes per bedrijfstypes in de 

tuinbouwsector ........................................................................................................................................ 28 

Figuur 9: Leeftijdscurve van de geënquêteerde land- en tuinbouwers ................................. 29 

Figuur 10: Overzicht van het diploma van de geënquêteerden ................................................. 30 

Figuur 11: Overzicht van de werkfrequentie op de computer voor het land- of 

tuinbouwbedrijf ...................................................................................................................................... 32 

Figuur 12: Overzicht van de gevolgen voor de geënquêteerden door het niet gebruiken 

van een computer .................................................................................................................................... 34 

 



Computer- en internetgebruik bij land- en tuinbouwers Lijst figuren- tabellen 44 

8 LIJST VAN TABELLEN 
Tabel 1: Overzicht van het aantal uitgevoerde en beantwoorde vragenlijsten (Gelb et al., 

2007, Voet et al., 2007, Gelb et al., 2009) ..................................................................................... 13 

Tabel 2: “Denkt u dat er problemen zijn met het gebruik van Informatie- en 

Communicatie Technologieën in de landbouw?” (Gelb et al., 2007, Voet et al., 2007, Gelb 

et al., 2009) ............................................................................................................................................... 13 

Tabel 3: “Denkt u dat er specifieke opname problemen zijn met één van de volgende ICT 

toepassingen: Beslissingsondersteunend programma, Boekhoudprogramma, Internet, 

precisielandbouw, Procescontrole, productiemodellen en e-commerce ?” (Gelb et al., 

2007, Voet et al., 2007, Gelb et al., 2009) ..................................................................................... 14 

Tabel 4: “Wat zijn de factoren die de landbouwers tegenhouden om ICT te gebruiken?”  

(Gelb et al., 2007, Voet et al., 2007, Gelb et al., 2009). ............................................................ 15 

Tabel 5: Resultaten ICT gebruik of geen ICT gebruik volgens de meitelling (Wuyts et 

al., 2008; VZW Boeren op een Kruispunt, 2009) ........................................................................... 18 

Tabel 6: Overzicht van de verschillende redenen om de computer niet te gebruiken in de 

land- en tuinbouwsector ....................................................................................................................... 33 

Tabel 7: Overzicht van de verschillende internettoepassingen die onvoldoende te vinden 

zijn op het internet ................................................................................................................................ 35 

Tabel 8: Overzicht van internettoepassingen waarvoor de land- en tuinbouwer bereid is 

te betalen .................................................................................................................................................. 37 

Tabel 9: Overzicht van toepassingen waarvoor niet- gebruikers de computer toch 

zouden gaan gebruiken .......................................................................................................................... 38 



Computer- en internetgebruik bij land- en tuinbouwers Lijst van bijlagen 45 

9 LIJST VAN BIJLAGEN 
Bijlage 1: Overzicht van de vergaderingen waar de enquête uitgedeeld is ....................... 46 

Bijlage 2: Voorbeeld van de begeleidende brief ........................................................................ 47 

Bijlage 3: Voorbeeld van het enquêteformulier ......................................................................... 48 

Bijlage 4: Gebruikte computertoepassingen ............................................................................... 61 

Bijlage 5: Huidig gebruik van internettoepassingen ................................................................. 64 

Bijlage 6: Ontbrekende info op internet ...................................................................................... 70 

Bijlage 7: Vulgariseren artikel ......................................................................................................... 71 

 



Computer- en internetgebruik bij land- en tuinbouwers Lijst van bijlagen 46 

Bijlage 1: Overzicht van de vergaderingen waar de enquête uitgedeeld is 

DATUM ONDERWERP    

10 november 2009 Boeren op een Kruispunt Riccy Focke VTI Torhout  

12 november 2009 Vergadering „Veepeiler‟  Jolien Lips Sint- Niklaas KaHo Sint- Lieven 

16 november 2009 Overname Land- en tuinbouw Annelies Wybo Diest Nationaal Agrarisch 

Centrum (NAC) 

17 november 2009 Boeren op een Kruispunt Riccy Focke Sint- Niklaas T. I. Sint-Isidorus 

24 november 2009 Boeren op een Kruispunt Riccy Focke Zele KVLV agra 

26 november 2009 Boeren op een Kruispunt Annelies Wybo Oostmalle BoerenBond 

7 december 2009 Boeren op een Kruispunt Riccy Focke Hasselt BoerenBond 

7 december 2009 Boeren op een Kruispunt Riccy Focke Maaseik BoerenBond 

8 december 2009 Boeren op een Kruispunt Riccy Focke Veurne  Algemeen 

Boerensyndicaat (ABS) 

15 december 2009 Boeren op een Kruispunt Riccy Focke Beveren  

15 december 2009 Boeren op een Kruispunt Riccy Focke Heuvelland Bedrijfsgilde 
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Bijlage 2: Voorbeeld van de begeleidende brief 

                        Oktober 2009 

Geachte Heer, Mevrouw  

Als derdejaarsstudente aan de KaHo Sint- Lieven te Sint- Niklaas dien ik een eindwerk te 

maken. Vzw Boeren op een Kruispunt gaf me de opdracht om  

”Computer- en internetgebruik bij land- en tuinbouwers” te onderzoeken. 

 

De medewerkers van de „vzw Boeren op een Kruispunt‟ zien dat het op veel bedrijven fout 

loopt bij de verwerking van de bedrijfsadministratie. Tegenwoordig moet veel administratie 

worden ingevuld via de computer en dat kan voor een bijkomend probleem zorgen.  

Heel wat  land - en tuinbouwers beschikken niet over een computer.  

Diegenen, die er wel één hebben, zijn niet altijd voldoende vertrouwd  met het gebruik ervan. 

Daarom starten wij een onderzoek naar computer- en internetgebruik bij land- en 

tuinbouwers. Dit onderzoek doen we aan de hand van een enquête. 

 

Na het verwerken van de enquête en het in beeld brengen van de resultaten, zullen wij de 

resultaten bekend maken bij de overheid en onze landbouworganisaties en zullen ze ook 

gepubliceerd worden in het blad „Landgenoten‟ dat u om de drie maanden gratis ontvangt. 

We hopen dat de resultaten via deze enquête de overheid zullen helpen om een zo goed 

mogelijk beleid te voeren en een zo eenvoudig mogelijke administratie te vragen van de land- 

en tuinbouwers. 

We willen de resultaten ook gebruiken om land- en tuinbouwers te helpen bij het starten met 

computergebruik. 

 

Wanneer je deze enquête invult en ons terugbezorgt via post, fax of  

e-mail maak je kans op een van de zeer waardevolle geschenken en waardebons uit onze 

grote prijzenpot!!  

Vul hier je gegevens in:  (deze gegevens worden niet verwerkt in de enquête zelf, maar zijn 

enkel nodig voor de prijstrekking).    

-  Naam en voornaam: …………………………………………………… 

-      Straat en nr.:   …………………………………………………… 

- Gemeente:    …………………………………………………… 

-   E-mailadres:   …………………………………………………… 

Wenst u de nieuwsbrief van vzw Boeren op een Kruispunt te ontvangen?   Ja/Nee 

De enquête samen met deze brief dienen zeker tegen 1 december teruggestuurd te worden! 

Stel het niet uit. We bevragen slechts een beperkt aantal boeren en tuinders. U hebt dus 

veel kans om in de prijzen te vallen. In bijlage vindt u een witte voorgedrukte enveloppe die u 

kan gebruiken om ons de enquête terug te bezorgen. U hoeft geen postzegel op de enveloppe 

te kleven, wij betalen de verzendingskosten voor u. 

Dank om deel te nemen aan dit onderzoek. 

Hoogachtend  

Jolien Lips  in opdracht van vzw Boeren op een kruispunt  
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Bijlage 3: Voorbeeld van het enquêteformulier 

ENQUÊTE COMPUTER- EN INTERNETGEBRUIK  

 

A.  ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS  

A.1. Bedrijfsidentificatie  

 

200 Postcode bedrijf …………… 

 

A.2. Bedrijfstype  

Kruis aan tot welk bedrijfstype uw bedrijf behoort :  

 

201 Landbouwbedrijf □ 

202 Tuinbouwbedrijf  □ 

203 Bedrijf met combinaties van land- en 

tuinbouwgewassen  

□ 

 

 Indien Landbouwbedrijf :  

Kruis aan tot welk bedrijfstype uw bedrijf behoort :  

 

204 Gespecialiseerd akkerbouwbedrijf □ 

205 Gespecialiseerd melkveebedrijf □ 

206 Rundveebedrijf gespecialiseerd in jongvee 

en vleesvee 

□ 

207 Rundveebedrijf : melk en jong- en 

vleesvee gecombineerd  

□ 

208 Graasdierenbedrijf : schapen, geiten en 

andere graasdieren of Bedrijf met 

veeteeltcombinaties, accent op 

graasdieren 

□ 

209 Gespecialiseerd varkensbedrijf □ 

210 Gespecialiseerd pluimveebedrijf  □ 

211 Bedrijf met veeteeltcombinaties, accent 

op hokdieren of andere gespecialiseerde 

hokdierbedrijven 

□ 

212 Bedrijf met combinaties van gewassen en 

veeteelt 

□ 
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 Indien Tuinbouwbedrijf :  

Kruis aan tot welk bedrijfstype uw bedrijf behoort :  

 

213 Gespecialiseerd glasgroentebedrijf □ 

214 Gespecialiseerd bedrijf bloemen en 

sierplanten onder glas 

□ 

215 Gespecialiseerd bedrijf gemengde 

tuinbouw onder glas (zowel groenten als 

bloemen en sierplanten) 

□ 

216 Gespecialiseerd 

vollegrondsgroentebedrijf 

□ 

217 Gespecialiseerd bedrijf bloemen en 

sierplanten in volle grond 

□ 

218 Gespecialiseerd bedrijf gemengde 

tuinbouw in volle grond (zowel groenten 

als bloemen en sierplanten) 

□ 

219 Gespecialiseerd champignonbedrijf □ 

220 Gespecialiseerd boomkwekerijbedrijf □ 

221 Gespecialiseerd bedrijf blijvende teelten 

( fruitteelt, wijnbouw, …) 

□ 

222 Bedrijf met diverse tuinbouwteelten  □ 

 

A.3. Bedrijfsgrootte  

  

223 Oppervlakte cultuurgrond ………, ……  are 

224 Totale bedrijfsoppervlakte (gebouwen + 

huis)  

………, ……  are 

225 Grondoppervlakte van de serres ………, ……  are 

 

226 Aantal runderen ………  stuks 

227 Aantal varkens  ………  stuks 

228 Aantal schapen ………  stuks 

229 Aantal geiten ………  stuks 

230 Aantal pluimvee ………  stuks 

231 Aantal overige dieren (konijnen, 

struisvogels, bizons, hertachtigen, …) 

………  stuks 
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A.4. Arbeidsbezetting  

 

Familiale arbeidskrachten   Aantal  Aantal volwaardige 

arbeidskrachten 

uren/week  

Bedrijfsleider 232 …………… 233 …………… 

Echtgeno(o)t(e) 234 …………… 235 …………… 

Meewerkende familieleden 236 …………… 237 …………… 

 

Niet-familiale 

arbeidskrachten  

 Aantal  Aantal volwaardige 

arbeidskrachten 

uren/week  

Regelmatig werkzaam 238 …………… 239 …………… 

Onregelmatig werkzaam 240 …………… 241 …………… 

 

B.  PERSOONSKENMERKEN BEDRIJFSLEIDER  

242 Wat is uw huidige leeftijd (bedrijfsleider) ?  …………… 

243 Indien u ouder bent dan 45 jaar, heeft u een opvolger 

voor het bedrijf ?  

 □ Ja     

 □ Neen     

 □ Misschien 

244 Wat is het hoogste diploma dat u behaalde ? □ Geen diploma 

□ Lager onderwijs 

□ Lager secundair onderwijs 

□ Algemeen secundair  

onderwijs 

□ Beroeps of technisch 

 secundair onderwijs 

□ Hoger onderwijs korte type/ 

 graduaat 

□ Hoger onderwijs lange 

 type/universiteit 

□ Andere: …………………………… 

 

245 Genoot u een opleiding in een land- of 

tuinbouwrichting 

□ Ja            □ Neen  
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C.  AANWEZIGHEID COMPUTER, INTERNET EN E-MAIL 

 

In te vullen door alle land- en tuinbouwers : 

C.1. Is er een computer(4), internet en/of e-mail aanwezig ?  

 Gelieve uw antwoord aan te duiden in volgende tabel.  

 

  Huidige aanwezigheid  Indien niet aanwezig; 

Planning om tijdens 

volgende 5 jaar aan te 

schaffen 

  Ja Neen  Ja Neen 

Computer (PC) 

Internet 

E-mail 

10 

12 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

11 

13 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

In te vullen indien internet aanwezig : 

C.2. Welk type internetverbinding heeft u ? Duid aan in volgende tabel.  

 

Type internetverbinding   

ADSL 

Gewone telefoonverbinding 

ISDN 

Kabel/Telenet 

18 

19 

20 

21 

0 

0 

0 

0 

 

In te vullen indien computer, internet en/of e-mail aanwezig : 

C.3. Worden deze gebruikt voor privé- en/of bedrijfsdoeleinden ?  

 Duid aan in volgende tabel.  

 

 Huidig gebruik 

 Privé-doeleinden Bedrijfs- 

doeleinden 

  Ja  Ja 

Computer (PC) 

Internet 

E-mail 

22 

28 

34 

0 

0 

0 

23 

29 

   35 

0 

0 

0 

 

 

                                                           
(4) Klimaatcomputers worden niet in aanmerking genomen ! 
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In te vullen indien computer, internet en/of e-mail aanwezig : 

C.4. Worden deze gebruikt door uzelf, uw partner en/of uw kinderen ?  

 Duid aan in volgende tabel.  

 Huidig gebruik 

 Door uzelf Door uw 

partner 

Door uw 

medewerkers 

Door uw 

kinderen 

  Ja  Ja  Ja  Ja 

Computer (PC) 

Internet 

E-mail 

24 

30 

36 

0 

0 

0 

25 

31 

37 

0 

0 

0 

26 

32 

38 

0 

0 

0 

27 

33 

39 

0 

0 

0 

 

D.  GEBRUIK VAN DE COMPUTER VOOR BEDRIJFSDOELEINDEN 

In te vullen indien momenteel een computer aanwezig is voor bedrijfsdoeleinden : 

 

D.1. Werkfrequentie op de PC voor bedrijfsdoeleinden :  

45 Hoe dikwijls werken uzelf, uw partner en/of uw 

medewerkers op deze PC voor bedrijfsdoeleinden ?   

□ Nooit 

□ 1x/jaar 

□ 1x/6maanden 

□ 1x/maand 

□ 1x/2 weken 

□ 1x/week 

□ dagelijks 

 

D.2. Welke computertoepassingen worden gebruikt voor het bedrijf ?  

46 1......................................................................................................................... 

47 2......................................................................................................................... 

48 3......................................................................................................................... 

49 4......................................................................................................................... 

50 5......................................................................................................................... 
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E.  REDEN VAN HET NIET GEBRUIKEN VAN EEN COMPUTER VOOR BEDRIJFSDOELEINDEN 

In te vullen door land- of tuinbouwers die geen computer gebruiken voor bedrijfsdoeleinden (dus indien hiervoor geen computer 

aanwezig is of indien er wel een computer aanwezig is maar deze nooit gebruikt wordt voor bedrijfsdoeleinden).  

 

Gelieve dan bij elk van de opgesomde redenen ja of neen aan te duiden; duid eveneens de 3 redenen aan die voor u het belangrijkst zijn.  

Reden van het niet gebruiken van een computer voor bedrijfsdoeleinden  Ja Neen  3 belangrijkste 

1.  kan niet werken met een computer 

2.  zie geen economische of andere voordelen  

3.  moeilijk om te gebruiken, gebruiksonvriendelijk 

4.  gebrek aan technologische infrastructuur 

5.  te duur 

6.  levert geen bruikbare informatie op 

7.  schrik om met de computer te werken, schrik voor het  onbekende 

8. te weinig tijd om met de computer te werken 

9. te veel werk om alle benodigde data in te voeren  

10. zie geen meerwaarde in het gebruik van computers 

11. gebrek aan opleiding 

12. er bestaan betere alternatieven 

13. persoonlijke bezwaren 

14. gebrek aan integratie met andere bedrijfssystemen 

15. gebrek aan goede software 

16. mijn bedrijf is te klein 

17. andere  

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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92  Welke computertoepassingen zouden u kunnen overhalen om in de toekomst een computer voor   bedrijfsdoeleinden te  gebruiken ? 

Duid het passende antwoord aan :  

 □ Geen enkele   

 □ Volgende computertoepassingen : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

F.  GEVOLGEN VAN HET NIET GEBRUIKEN VAN EEN COMPUTER VOOR BEDRIJFSDOELEINDEN 

In te vullen door alle land- en tuinbouwers  

Welke zijn volgens u de gevolgen voor de bedrijfsleiders die geen gebruik maken van een computer voor bedrijfsdoeleinden  

Gevolgen   Ja Neen 

1. geen gevolgen 

2. verlies aan  concurrentiekracht/efficiëntie 

3. niet “mee zijn” 

4. verspilling van productiemiddelen 

5. deze bedrijven zullen verdwijnen uit de  sector  

95 

96 

97 

98 

99 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 
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G.  GEBRUIK VAN INTERNET 

 In te vullen door de land- en tuinbouwers die gebruik maken van internet voor de 

bedrijfsvoering 

 

G.1. Werkfrequentie op internet voor bedrijfsdoeleinden :  

105 Hoeveel uren/week wordt gemiddeld door uzelf, uw 

partner en/of uw medewerkers gewerkt op internet voor 

bedrijfsdoeleinden ?  

……… uren/week 

 

G.2. Aanwezigheid eigen website :  

106  Heeft u een eigen website ?   □ Ja     

 □ Neen      

 

 G. 3. In welke mate is de huidige beschikbaarheid van de verschillende     

  Internettoepassingen volgens u voldoende of onvoldoende ? Kruis aan   in de 

tabel op de volgende bladzijde.  

   

G. 4.  In welke mate maakt u gebruik van internet voor de volgende  gebruiksdoeleinden ? 

Kruis tevens aan in de tabel op de volgende bladzijde (1 = nooit; 2 = af en toe; 3 = regelmatig; 

4 = dikwijls; 5 = zeer  veel)  
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Tabel G3 en G4. Huidige beschikbaarheid en huidig gebruik van internettoepassingen  

  Huidige beschikbaarheid op 

internet 

 Huidig gebruik   

Internettoepassingen of -informatie   Onvol-

doen-de 

Voldoende Weet 

het niet 

 1 2 3 4 5 

1.  Weerberichten  

2.  Waarschuwingssystemen ziekten  

3.  Informatie over installaties, machines, …  

 a. prijzen, leveranciers, … 

 b. technologieën om vermindering milieubelasting  

4.  Informatie over bestrijdingsmiddelen  

 a. prijzen, soorten,.. 

 b. mogelijkheden voor vermindering milieubelasting, …  

5.  Informatie over meststoffen  

 a. prijzen, soorten,… 

 b. mogelijkheden voor vermindering  milieubelasting, …  

6.  Informatie over geproduceerde producten 

 a. prijzen 

 b. opbrengsten  

7.  Informatie met betrekking tot aanwerving van  

 personeel 

8.  Andere informatie over de tuinbouwsector 

9.  Algemene informatie die nuttig kan zijn voor de  

  bedrijfsvoering 

10. Informatie van de overheid (reglementeringen,  

vergunningen, subsidies, …) 

110 

112 

 

114 

116 

 

118 

120 

 

122 

124 

 

126 

128 

 

130 

132 

134 

 

136 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

111 

113 

 

115 

117 

 

119 

121 

 

123 

125 

 

127 

129 

 

131 

133 

135 

 

137 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 
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Tabel G3 en G4 (vervolg). Huidige beschikbaarheid en huidig gebruik van internettoepassingen  

 

  Huidige beschikbaarheid op 

internet 

 Huidig gebruik   

Internettoepassingen of -informatie   Onvol-

doen-de 

Voldoende Weet 

het niet 

 1 2 3 4 5 

11. Informatie van onderzoeksinstellingen (proeftuinen,      …) 

12.  Betalende websites met betrekking tot de  bedrijfsvoering 

(vb. tijdschriften, voorlichting, …)  

13. on-line bankieren 

14. e-commerce :  

 a. aankopen van inputs via internet 

 b. bekendmaken eigen productaanbod via internet 

 c. verkopen eigen producten via internet 

15. promotie, adverteren 

16. hobby‟s 

17. overige welke ? 

………………………………………………………………………………………………….……………………

……… 

138 

 

140 

142 

 

144 

146 

148 

150 

152 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

139 

 

141 

143 

 

145 

147 

149 

1511

53 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 
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G.5. Ontbrekende informatie op het internet  

155 Welke informatie ontbreekt momenteel op het internet en zou volgens u nuttig kunnen zijn voor uw  bedrijfsvoering ? Duid het 

passende antwoord aan :  

 □ Er ontbreekt geen informatie   

 □ Volgende informatie ontbreekt : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

G.6.  Betaald internet 

156  Voor welke internettoepassing of -informatie zou u bereid zijn om te betalen ?  

 □ Geen enkele   

 □ Volgende toepassingen of informatie : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 H.  POTENTIEEL TOEKOMSTIG INTERNETGEBRUIK VOOR BEDRIJFSDOELEINDEN DOOR NIET-GEBRUIKERS 

 

In te vullen door de land- en tuinbouwers die geen gebruik maken van internet voor bedrijfsdoeleinden 

158  Welke internettoepassingen zouden u kunnen overhalen om in de toekomst een internetverbinding voor   bedrijfsdoeleinden te  

gebruiken ? Duid het passende antwoord aan :  

 □  Geen enkele   

 □  Volgende internettoepassingen of –informatie : duid maximaal 5 mogelijkheden aan in de tabel op de    volgende 

bladzijde !  
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Internettoepassingen of - informatie  

 Maximaal 5 aan 

te kruisen 

1. Weerberichten 

2. Waarschuwingssystemen ziekten   

3. Informatie over installaties, machines, … 

  a. prijzen, leveranciers, … 

  b. technologieën voor reductie milieubelasting 

4.  Informatie over bestrijdingsmiddelen 

  a. prijzen, soorten, … 

  b. mogelijkheden voor reductie milieubelasting, … 

5.  Informatie over meststoffen 

  a. prijzen, soorten, … 

  b. mogelijkheden voor reductie milieubelasting, … 

6.  Informatie over geproduceerde producten 

  a. prijzen 

  b. opbrengsten 

7.  Informatie met betrekking tot aanwerving personeel personeel  

8.  Andere informatie over de tuinbouwsector 

9.  Algemene informatie die nuttig kan zijn voor de  

 bedrijfsvoering 

10. Informatie van de overheid (reglementeringen,  vergunningen, 

subsidies, …)  

11. Informatie van onderzoeksinstellingen (proeftuinen,…) 

12. Betalende websites met betrekking tot de  bedrijfsvoering 

 (vb. tijdschriften, voorlichting, …)  

160 

161 

 

162 

163 

 

164 

165 

 

166 

167 

 

168 

169 

170 

171 

 

172 

 

173 

174 

175 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

0 
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13. On-line bankieren 

14.  E-commerce : 

  a. aankopen van inputs via internet 

  b. bekendmaken eigen productaanbod via internet 

  c. verkopen eigen producten via internet 

15. Promotie, adverteren 

16.  Overige, welke ?  

 ……………………………………………….……………

 ………………………………………………………….… 

 …………………………………………………………….

 …………………………………………………………… 

  

176 

 

177 

178 

179 

180 

181 

 

 

 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

HARTELIJK BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING !
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Bijlage 4: Gebruikte computertoepassingen 

Office toepassing Word 63 12,7 % 

 Excel 88 17,7 % 

E-mail 89 17,9 % 

Acces 5 1,0 % 

   

Boekhouding Cercosoft 8 1,6 % 

  Ceres 39 7,8 % 

Tiber 16 3,2 % 

Zeugenboekhouding 15 3,0 % 

mestvarkensboekhouding 8 1,6 % 

veeboekhouding 17 3,4 % 

Bedrijfsboekhouding 102 20,5 % 

foktechnische 

boekhouding 

8 1,6 % 

 fiscale boekhouding 13 2,6 % 

Toppix 1 0,2 % 

SBB 4 0,8 % 

BTW aangifte 10 2,0 % 

Registratieprogramma 1 0,2 % 

   

Bedrijfsinformatie Weerbericht 32 6,4 % 

 opzoekingen 55 11,1 % 

prijslijsten 22 4,4 % 

VRV 32 6,4 % 

MCC 42 8,5 % 

VMS 1 0,2 % 

PCA 1 0,2 % 

Prijsopzoekingen 15 3,0 % 

Stierkeuze advies 1 0,2 % 

GeoVlaanderen 1 0,2 % 

Koekalender 3 0,6 % 

Fytoweb 8 1,6 % 

Veiling 28 5,6 % 

Synagra 5 1,0 % 

   

Voorlichting Vakorganisaties 2 0,4 % 

 Vergaderingen 6 1,2 % 

Voorlichter 1 0,2 % 

Nieuwsbrieven 21 4,2 % 

Vaktijdschriften 6 1,2 % 
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DGZ DGZ 15 3,0 % 

 Veeportaal 92 18,5 % 

Veepeiler 1 0,2 % 

Saninet 27 5,4 % 

   

FAVV FAVV 1 0,2 % 

 Extra- net 8 1,6 % 

   

Diensten VLM 7 1,4 % 

 MIL 16 3,2 % 

E-Loket 57 11,5 % 

BDB 2 0,4 % 

Mestbank 40 8,0 % 

Opvragen formulieren 3 0,6 % 

   

Personeel Dimona 9 1,8 % 

 Aangifte RSZ 1 0,2 % 

Financiele gegevens Online- banking 160 32,2 % 

 Bestellingen 10 2,0 % 

Bestellingen 

krachtvoeder 

8 1,6 % 

Facturatie 20 4,0 % 

Stockbeheer 6 1,2 % 

Opmaken bestelbons  5 1,0 % 

   

Managment Unifarm 14 2,8 % 

 Managment pakket 9 1,8 % 

   

Berekeningen kostprijsberekeningen 1 0,2 % 

 rantsoenberekeningen 4 0,8 % 

prijsoffertes 2 0,4 % 

    

Andere Maponline 1 0,2 % 

 Autocad 1 0,2 % 

Boerenste Buiten 1 0,2 % 

Kapaza 17 3,4 % 

Boekingen 

hoevetoerisme 

1 0,2 % 

Zuivelverwerking 1 0,2 % 

   
  



Computer- en internetgebruik bij land- en tuinbouwers Lijst van bijlagen 63 
 

Technische 

gegevens 

Slachtgegevens 2 0,4 % 

 IVB 3 0,6 % 

Teeltfiches 16 3,2 % 

Voedersysteem 6 1,2 % 

Klimaatregelingen 3 0,6 % 
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Bijlage 5: Huidig gebruik van internettoepassingen 
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Bijlage 6: Ontbrekende info op internet 

(N=76) Aantallen Percentage 

Berekeningsmodules die gevolgen aangeven 1 1 % 

Juiste info over weerbericht 2 3 % 

Simulatiemodellen 1 1 % 

Prijzen van producten en opbrengsten 37 49 % 

Teelteisen 1 1 % 

Inzage dossiers vlif en vlm 2 3 % 

Vergelijkende  gegevens met andere bedrijven 3 4 % 

Eenvormige melkprijs 1 1 % 

Kostprijsberekeningen 2 3 % 

Afzetmogelijkheden 1 1 % 

Geleverde liters per dag 1 1 % 

Recht en wetgeving 7 9 % 

Bedrijfsboekhouding 3 4 % 

Testaankoop voor land- en tuinbouwproducten 1 1 % 

Helpsdesk bij pc problemen 1 1 % 

waarschuwingssysteme ziektes 2 3 % 

tips en voorlichting 2 3 % 

Rantsoenberekeningen 2 3 % 

Onderzoeksinfo 3 4 % 

Marktinfo 3 4 % 
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Bijlage 7: Vulgariseren artikel 

GROTE GROEP LAND- EN TUINBOUWERS HEEFT NOG ALTIJD MOEITE 

MET COMPUTER 

Vzw Boeren op een Kruispunt doet voorstellen om internet toegankelijker te maken voor de 

sector 

De administratie van de land- en tuinbouwers is tegenwoordig heel complex en 

vraagt veel tijd om in orde te houden. Daarom worden meer en meer 

onlinetoepassingen ter beschikking gesteld om te kunnen voldoen aan de 

administratieve verplichtingen. Het gebruik van deze onlineoepassingen zijn echter 

niet altijd evident voor iedere land- en tuinbouwer. Om dit aan te tonen is de vzw 

Boeren op een Kruispunt een onderzoek gestart naar het computer- en 

internetgebruik bij Vlaamse land- en tuinbouwers. Jolien Lips,  

laatsstejaarstudente opleiding Agro- en biotechnologie aan de  Katholieke 

Hogeschool Sint- Lieven in Sint- Niklaas, voerde het onderzoek uit. 

De enquête voor het onderzoek werd opgesteld in samenwerking met ingenieur Nicole 

Taragola, een medewerkster van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek 

(Eenheid Landbouw en Maatschappij),. In 2005 heeft Nicole samen met een collega, Dirk 

Van Lierde, een onderzoek uitgevoerd naar het computer- en internetgebruik bij 

Vlaamse tuinbouwers die begeleid worden door de Vlaamse Overheid bij hun 

bedrijfseconomische boekhouding. De vzw Boeren op een Kruispunt heeft deze enquête 

overgenomen mits enkele aanpassingen.  

 

Naast het onderzoek van het ILVO heeft de vzw zich ook gebaseerd op de resultaten 

van de landbouwenquête van mei 2008 van de Algemene directie Statistiek en 

Economische Informatie van de FOD Economie. Hieruit blijkt dat 53 % van de Vlaamse 

land- en tuinbouwbedrijven geen computer gebruikt. In absolute cijfers betekent dit 

dat 16 310 van de 30 666 bedrijven geen computer hebben voor bedrijfsdoeleinden.  

 

De niet-computergebruikers zijn opgesplitst per leeftijdscategorie van de 

bedrijfsleider. De eerste groep bedrijfsleiders zijn jonger dan 35 jaar. Van  deze 

leeftijdscategorie gebruikt 24 % geen computer. 29 % van de bedrijfsleiders tussen de 

35 en 45 jaar gebruikt geen computer. Van de groep bedrijfsleiders van 45 tot 55 jaar 

maakt 41 % geen gebruik van een computer. De voorlaatste groep zijn de bedrijfsleiders 

tussen de 55 en 65 jaar, waarvan 65 % niet met de computer werkt. De grootste groep 

niet-computergebruikers zijn de bedrijfsleiders van 65 jaar of ouders, waarvan 90 % 

geen gebruik maakt van een computer. 
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De resultaten van de enquête 

 

De enquête van de vzw werd verstuurd  naar ongeveer 1 200 Vlaamse land- en 

tuinbouwers. Hiervan zijn er 497 bruikbare enquêtes verwerkt. De enquêtes werden op 

drie verschillende manieren verspreid, via infovergaderingen van vzw Boeren op een 

Kruispunt, via een websitelink en op de landbouwbeurs Agribex. Van de 497 enquêtes 

heeft de vzw 297 enquêtes ontvangen via de Post, 172 enquêtes via de websitelink en er 

werden 50 mondelinge enquêtes afgenomen tijdens de landbouwbeurs Agribex. 

De enquête informeerde naar de bedrijfsgegevens, de aanwezigheid van een computer, 

het huidige gebruik en de beschikbaarheid van computer- en internettoepassingen, de 

redenen om geen computer te gebruiken en de gevolgen voor niet-computergebruikers. 

De vzw Boeren op een Kruispunt wou vooral weten hoe de computer gebruikt wordt voor 

bedrijfsdoeleinden en daarnaast welke toepassingen onvoldoende beschikbaar zijn op 

het internet. Het is voor de vzw ook belangrijk te weten welke redenen de niet-

computergebruikers hebben om niet met de computer te werken. 

De 14 356 bedrijven waarvan de land- en tuinbouwers wel een computer gebruiken, 

gebruiken de computer voor verschillende internettoepassingen. Ongeveer 65 % zoekt 

af en toe of regelmatig informatie op van de overheid. De overige 25 % zoekt dikwijls of 

zeer veel informatie op over de overheid. 

Een veel gebruikte toepassing is zeker de online banking. Meer dan de helft van de 

geënquêteerden (57 %) doet zijn financiële verrichtingen via de onlinetoepassingen van 

hun bank. Slechts 7 % maakt af en toe of gewoon geen gebruik van online banking.  

Uit het huidige gebruik van de verschillende internettoepassingen blijkt dat het 

weerbericht in het algemeen veel gebruikt wordt: 23 % bekijkt zeer veel, dikwijls of 

regelmatig het weerbericht via het internet.  

 

De frequentie van opzoekingen naar prijzen en opbrengsten van de geproduceerde 

producten is gelijk verdeeld. Het antwoord “zeer veel” heeft het laagste percentage, 

namelijk . ongeveer 10 % voor beide toepassingen. Dit is te verklaren doordat dergelijke 

info moeilijk te vinden is op het internet. Vijfentwintig procent  zoekt regelmatig info 

op over de prijzen en opbrengsten van de eigen geproduceerde producten. 

 

29 % van de geënquêteerden vindt dat er onvoldoende info te vinden is over het 

weerbericht via het internet. Meer dan 20 % vindt te weinig informatie over prijzen van 

machines en bestrijdingsmiddelen. Minder dan 10 % vindt onvoldoende informatie van de 

overheid. Tussen de 12 % en 15 % vindt te weinig informatie over de prijs en/of de 

opbrengsten van hun eigen geproduceerde producten. 
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In de enquête konden de niet-computergebruikers de redenen aanduiden waarom ze niet 

met de computer werken. De bijzonderste reden is „gebrek aan opleiding‟: 15% werkt 

daardoor niet met de computer, aangevuld met 11 % die gewoon niet kan werken met de 

computer. Elf procent  heeft „te weinig tijd om met de computer te werken‟ en 10 % 

vindt het „te veel werk om alle nodige databases in te voeren‟. Daarnaast vindt 8 % dat 

werken met een computer te moeilijk is; een computer is gebruiksonvriendelijk.  

 

Land- en tuinbouwers die niet werken met de computer ondervinden natuurlijk gevolgen. 

Op deze vraag zijn er drie opvallende antwoorden gevonden. Negenendertig procent  van 

alle geënquêteerden vindt dat deze bedrijven „niet mee zullen zijn met hun tijd‟. 

Daarnaast vindt 26 % dat deze bedrijven hun concurrentiekracht en/of effectiviteit 

zullen verliezen. Als laatste heeft 18 % geantwoord dat deze bedrijven uit de sector 

zullen verdwijnen.  

De voorstellen 

Op vrijdag 23 april 2010 heeft de vzw Boeren op een Kruispunt de resultaten van de 

enquête voorgesteld aan de Vlaamse landbouwadministratie. Met deze resultaten wil de 

vzw de overheid overtuigen dat de administratieve verplichtingen van de land- en 

tuinbouwers vereenvoudigd moeten worden en best zo lang mogelijk beschikbaar blijven 

op papier. 

De vzw Boeren op een Kruispunt heeft verschillende voorstellen voor overheid om deze 

problematiek aan te pakken.  

Met een eerste voorstel willen ze niet-computergebruikers toch stimuleren om de 

computer te gebruiken. Hiervoor stellen zij voor om computerlessen te organiseren en 

deze lessen te laten geven door land- en tuinbouwers die goed kunnen werken met een 

computer en het internet.  

 

Het tweede voorstel richt zich op het drukken van de kostprijs. De aankoop van een 

computer met de bijhorende programma‟s is duur. Voor dit probleem zijn er al  

oplossingen van de overheid.  

 

De informatie rond administratieve verplichtingen is niet voor iedere boer en tuinder 

toegankelijk. Het derde voorstel is daarom een algemene portaalwebsite te creëren 

voor de land- en tuinbouwers. Deze algemene website zal interessante links bevatten 

naar alle instanties die er zijn voor de land- en tuinbouwsector. Iedere aanwezige 

overheidsdienst was akkoord met dit voorstel. De vzw is daarom reeds begonnen aan het 

ontwerp van deze portaalpagina. De vzw Boeren op een Kruispunt hoopt dat deze 

portaalsite boeren-computergebruikers kan helpen om hun buren, collega‟s en 

familieleden zonder computertoegang te ondersteunen in hun administratie. 
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Voor de niet-computergebruikers heeft de vzw Boeren op een Kruispunt ook reeds 

initiatief genomen. De vzw heeft een klassement aangemaakt met alle mogelijke 

administratieonderdelen die er zijn in de land- en tuinbouwsector. Dit document is 

beschikbaar op papier maar kan ook gratis gedownload worden via 

http://www.boerenopeenkruispunt.be. 

Ten slotte vroeg de vzw Boeren op een Kruispunt aan de overheid om bij alle nieuwe 

beleidsbeslissingen rond administratie rekening te houden met de grote groep boeren en 

tuinders, die grote moeite heeft met het bijhouden van hun bedrijfsadministratie. 

 


