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Inleiding 
Binnen het Bedrijveninformatienet verzamelt Wageningen Economic Research 
bedrijfsgegevens over individuele land-, tuin- en bosbouwbedrijven en 
visserijbedrijven. De gegevensverzameling in het Bedrijveninformatienet heeft 
een wettelijke taak als grondslag, de uitvoering daarvan is door het ministerie 
van LNV ondergebracht bij Wageningen Economic Research. Het deelnemen aan 
het Bedrijveninformatienet is gratis. Het ministerie van LNV, financiert de 
verzameling vrijwel geheel, de Europese Commissie vergoedt een bijdrage per 
ingeleverd bedrijf met geanonimiseerde gegevens. 

Doel 
Uw bedrijfsgegevens worden in een datasysteem verwerkt, dat is ingericht voor;  
1. Het volgen van de financieel-economische ontwikkelingen en 

duurzaamheidprestaties van primaire bedrijven in de land- en tuinbouw, de 
visserij en het bosbeheer. 

2. Het doen van wetenschappelijk onderzoek; 
 
In het wetenschappelijk onderzoek is het hierdoor mogelijk om de ontwikkeling 
van bedrijven over een langere periode te analyseren. 
 
De aanpak om gestructureerd een dataset over een langere periode van uw 
bedrijf te verzamelen heeft voor u als voordeel; 
• U wordt niet voor ieder onderzoek afzonderlijk benaderd om gegevens ter 

beschikking te stellen.  
• De ontwikkeling van uw eigen prestaties worden in de loop van de tijd en ten 

opzichte van andere soortgelijke bedrijven inzichtelijk gemaakt.  
Het doel is om uw bedrijf meerdere jaren achtereen te volgen dit is geheel 
vrijwillig en u kunt op ieder moment uw deelname beëindigen. Dit kunt u 
mondeling of schriftelijk aangeven bij de medewerker van Wageningen 
Economic Research die is aangewezen als uw contactpersoon. 
 
Op basis van de verzamelde bedrijfsgegevens kunt u door ons worden benaderd 
voor een enquête voor aanvullende gegevensverzameling. Deelname daaraan is 
ook geheel vrijwillig. 

Privacy in het 
Bedrijveninformatienet 
In de regelgeving is uw privacy 
gewaarborgd. Al vanaf de oprichting 
van het Bedrijveninformatienet is het 
de personen die aan het informatienet 
meewerken (of hebben meegewerkt) 
niet toegestaan individuele 
boekhoudkundige gegevens of andere 
individuele gegevens die hun in of door 
de uitoefening van hun functie ter 
kennis zijn gekomen, te verspreiden 
 
De door u verstrekte 
persoonsgegevens zullen uitsluitend 
voor het doel worden gebruikt 
waarvoor u deze heeft verstrekt. Meer 
informatie over onze integriteit, 
bescherming en uw rechten omtrent 
privacy kunt u vinden op Integriteit en 
Privacy - WUR.  
 
Contact 
Voor vragen over de 
gegevensverzameling kunt u contact 
opnemen met de Functionaris 
Gegevensbescherming – WUR. 
 
Indien u een klacht heeft, kunt u deze 
het beste bespreken met uw 
contactpersoon van het 
Bedrijveninformatienet. Wordt de 
klacht onvoldoende afgehandeld dan 
kunt u deze indienen bij WUR via 
privacy@wur.nl.  
 
Ook staat het u vrij een klacht in te 
dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1217
http://www.wur.nl/nl/Over-Wageningen/Integriteit-en-privacy.htm
http://www.wur.nl/nl/Over-Wageningen/Integriteit-en-privacy.htm
mailto:Functionarisgegevensbescherming%20%3cfunctionarisgegevensbescherming@wur.nl%3e
mailto:Functionarisgegevensbescherming%20%3cfunctionarisgegevensbescherming@wur.nl%3e
mailto:privacy@wur.nl
http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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Wat en hoe 
Hieronder wordt beschreven wat er verzameld wordt en hoe dat gebeurd. 
 
Een groot deel van uw gegevens wordt verzameld vanaf door u verstrekte facturen, inventarisaties of 
ingevulde vragenlijsten. Daarnaast wordt u, om zo weinig mogelijk beroep te doen op uw tijd, gevraagd 
toestemming te geven gegevens te gebruiken van andere instanties of bedrijven (bijvoorbeeld RVO of 
individuele leveranciers). Dat is alleen mogelijk als u daarvoor een machtiging afgeeft of daarvoor 
toestemming geeft op de website van bijv. uw gewasbeschermingsmiddelenleverancier. 
 
Bereikbaarheidsgegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en email van de 
contactpersoon zijn met name nodig voor onze medewerker die belast is met de verzameling. 
Maatregelen worden genomen om deze gegevens binnen de databases van Wageningen Economic 
Research af te schermen, zodat het aantal medewerkers dat deze persoonsgegevens kan zien wordt 
beperkt. 
 
Het is de intentie om gegevens over bedrijven te verzamelen en niet over individuele personen. Om 
binnen de administratie van uw bedrijf de arbeid, de geld- en goederenstroom en bijv. de lopende 
contracten goed te kunnen volgen en vastleggen is het soms nodig om bijv. de naam van de tegenpartij 
vast te leggen. Hoewel de meeste tegenpartijen andere bedrijven zijn en geen personen, is bij 
eenmanszaken, maatschappen en VOF’s het onderscheid tussen bedrijfsgegevens en persoonlijke 
gegevens niet altijd te maken. 
 
Om gegevens uit andere bronnen waarvoor u ons heeft gemachtigd juist te kunnen koppelen aan de door 
ons zelf verzamelde gegevens worden sleutelbestanden bijgehouden. 

Wie 
Hieronder wordt beschreven voor wie de gegevens inzichtelijk zijn en/of met wie deze gedeeld (kunnen) 
worden. 
 
De verzamelde individuele bedrijfsgegevens worden door wetenschappelijk onderzoekers van 
Wageningen Economic Research gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Resultaten worden in 
onderzoek rapportages alleen als gemiddelde van een groep van bedrijven naar buiten gebracht en 
mogen nooit te herleiden zijn tot een individueel bedrijf of persoon.  
Onder strikte voorwaarden mogen ook onderzoekers van andere wetenschappelijke instellingen de 
geanonimiseerde gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. 
 
Een in EU verordening (EU) 2015/220 vastgestelde set individuele bedrijfsgegevens worden als 
onderdeel van het Europese Farm Accountancy Data Network (FADN) onder anoniem nummer gedeeld 
met de Europese Commissie. Meer informatie daarover vindt u hier.  
 
Daarnaast kunnen uitsluitend deelnemers de resultaten van hun bedrijf vergelijken met de resultaten 
van andere individuele bedrijven (die daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven) op de website 
www.mijnagrimatie.nl. Deze gegevens zijn beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. 

Na afloop deelname 
• Worden uw gegevens (verder) geanonimiseerd door het wissen van uw naam en adresgegevens. De 

data van uw bedrijf zijn dan alleen nog opvraagbaar onder nummer. 
• Derde partijen die U gemachtigd heeft om gegevens over uw bedrijf te verstrekken krijgen bij 

beëindiging van deelname hiervan bericht.  
• Stopt Wageningen Economic Research met het opvragen van gegevens over uw bedrijf op het moment 

dat het laatste boekjaar compleet is. 
• Als u Wageningen Economic Research gemachtigd heeft om gegevens te zien op de website van de 

tegenpartij kunt u zelf de machtiging intrekken. 
 
 
 Meer informatie 
B.E. Douma, projectleider Bedrijveninformatienet 
T +31 (0)70 335 82 20 
E bernard.douma@wur.nl 
www.wur.nl/economic-research 

 

 

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardFarmEconomyFocus/DashboardFarmEconomyFocus.html

