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Aan: Agri SA-affiliasies 
 

Stats SA Kommersiële Landbousensus 2017 
 
Agri SA wil graag sy lede oor die Kommersiële Landbousensus (CoCA) inlig. Ons 
besef dat goeie besluitneming oor die spektrum van aangeleenthede wat Landbou 
raak op akkurate en betroubare inligting gegrond moet wees. Dit sluit in aspekte 
soos infrastruktuur, dienste, behuising, finansies en indiensneming. CoCA 2017 is 
dus baie belangrik vir boere sowel as die landboubedryf. 
 
Die CoCA dien as nuttige instrument om tendense in die bedryf te verstaan en om 
beleidsontwikkeling en langtermyn beplanning te fasiliteer. Verder kan die data van 
hulp wees vir georganiseerde landbou met ons mandaat, naamlik die bevordering 
en ondersteuning van die ontwikkeling en volhoubaarheid van die bedryf. 
 
Gedurende Maart 2018, het Agri SA die CoCA 2017-vraelys aan al sy lede vir 
moontlike insette gestuur. Agri SA het ook by verskeie geleenthede deur die jaar 
aktief met Stats SA oor die sensus geskakel. Baie suksesvolle provinsiale 
konsultasieprosesse het ook plaasgevind. Die doel van hierdie proses is kortliks 
om insette van belanghebbendes te verkry oor die inligting wat hulle ingesamel wil 
hê tydens die sensus, d.w.s die tipe vrae wat hulle op die vraelys sou wou sien. 
 
Stats SA se mandaat word in die Wet op Statistieke uiteengesit, wat verseker dat 
individuele data as vertroulik hanteer sal word. Individuele data word nie 
gepubliseer nie. Die data word slegs in totale formaat beskikbaar gemaak. Daar is 
boere wat skepties is oor die mate waarin die sensus-inligting as vertroulik hanteer 
sal word. Agri SA kan bevestig dat Stats SA wetlik verplig is om sodanige inligting 
vertroulik te hanteer en het die versekering gekry dat dit die geval is. Agri SA 
moedig boere aan om alle vrae wat deur die data-insamelaars gevra word te 
beantwoord. Die data-insamelaars sal die vraelys administreer deur gebruik te 
maak van ‘n tablet – Computer Assisted Personal Interviews (CAPI). 
 
Die Wet op Statistieke (Wet 6 van 1999) verplig elke person en entiteit in die land 
om die vraelyste wat deur Stats SA geadministreer word, te beantwoord. Die 
inligting wat u verskaf sal vertroulik gehou word en nie met ander 
navorsingagentskappe en regeringstrukture gedeel word nie. Ingevolge die Wet 
op Statistieke word data ten opsigte van individue en huishoudings vertroulik 
hanteer.  
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Die Wet maak voorsiening vir ‘n boete van tot R10 000 of tronkstraf van tot ses 
maande, of beide, vir Stats SA-werknemers wat daaraan skuldig bevind word dat 
hulle inligting wat onder hierdie wet ingesamel word aan enige ongemagtige 
persoon verskaf. Dieselfde boete is van toepassing op individue wat weier om 
aan die sensus deel te neem. 
 
Dit is belangrik om te verstaan dat plaasveiligheid voorsorgmaatreëls verg – ook 
ten opsigte van die sensusamptenare. Om hierdie rede is Stats SA ingelig oor 
die Protokol vir Plaastoegang, wat hulle aanvaar het. Ingevolge die protokol, moet 
sensusamptenare ‘n afspraak met die boer maak om die opname te doen. Die 
sensusamptenare kan geïdentifiseer word deur hul amptelike Stats SA-
identifikasiekaart waarop die Stats SA-logo verskyn. Die Stats SA-logo verskyn 
ook op die voertuie wat hulle gebruik. Indien boere steeds twyfel oor die 
geloofwaardigheid van ‘n sensusamptenaar, kan hulle die tol-vrye nommer (0800 
212 169) skakel om die persoon se besonderhede te bevestig. 
 
Die data wat ingesamel word kan Agri SA help om sy mandaat uit te voer en 
daarom doen ek ‘n beroep op boere om hul samewerking te gee en aan die 
sensus deel te neem. 
 

 
Dan Kriek 
President Agri SA  
 
Vir navraag insake die sensus: 
Dr Requier Wait 
SvU: Ekonomie en Handel 
012 643 3432 
requier@agrisa.co.za 
 
Vir navraag insake toegang tot plase: 
Kobus Visser 
SvU: Landelike Veiligheid 
012 643 3433 
kobus@agrisa.co.za 
 
As u vrae het rakende die sensus in u provinsie, kontak asseblief u 
provinsiale organisasies. 
 


