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BBPR versie 8: Uw bedrijf doorgelicht
Koos Nijssen, Jan Kanis en Johan de Boer

met betrekking tot MINAS die per 1 januari 2002 ingaan.
Samengevat betekenen deze voorstellen dat de verliesnormen verder worden aangescherpt, dat er onderscheid
gemaakt wordt tussen uitspoelingsgevoelige en nietuitspoelingsgevoelige gronden en dat de tarieven van de
heffingen worden verhoogd.

Versie 8 van het BedrijfsBegrotingsProgramma Rundvee BBPR is beschikbaar. BBPR wordt gebruikt voor analyse
van de behaalde resultaten van melkveebedrijven. BBPR
maakt ook begrotingen van technische resultaten bij
veranderingen in de bedrijfsvoering. De economische
perspectieven worden daarbij direct berekend. In versie 8
wordt gerekend met de laatste prijzen en tarieven uit de
Kwantitatieve Informatie. De berekeningen rondom MINAS
en Europese subsidies zijn aangepast aan de laatste stand
van zaken in de wetgeving. Verder wordt in versie 8 van
BBPR de nitraatuitspoeling van grasland en snijmaïsland
berekend volgens de nieuwste normen.

Nitraatuitspoeling
Naast BBPR brengt het PV nog een aantal andere computerprogramma’s uit. Eén daarvan is de Nitraat Uitspoelings
Reductie Planner NURP. In dat programma is de nieuwste kennis rondom nitraatuitspoeling op eenvoudige wijze toepasbaar
gemaakt. De rekenregels die daarbij gebruikt worden zijn ook
in BBPR versie 8 beschikbaar. Bij de ingevoerde bedrijfssituatie wordt, zonder dat daarvoor extra invoer nodig is, de
nitraatuitspoeling voor zandgronden berekend. Wanneer
koeien bijvoorbeeld eerder op stal gaan of wanneer een kleiner deel van het zomerrantsoen uit vers gras bestaat worden
de effecten daarvan op de te verwachten nitraatuitspoeling
direct in beeld gebracht.

Het BedrijfsBegrotingsProgramma Rundvee is al jaren een
bekend en betrouwbaar computerprogramma om melkveebedrijven mee te analyseren en om de te verwachten gevolgen
van aanpassingen in de bedrijfssituatie door te rekenen. Het
PV brengt jaarlijks een nieuwe versie van het programma uit.
Gewijzigde wetgeving
De wijzigingen in regelgeving rond MINAS die in december
2000 door de Eerste Kamer zijn aangenomen, zijn verwerkt
in het programma. Dit betekent onder meer dat de bestemmingsheffing is vervallen, de verliesnormen zijn aangescherpt
en ook de beperkte vrijstelling is vervallen (waardoor deze
groep bedrijven nu ook aangifte moet doen).
Daarnaast bevat BBPR nu ook de voorgestelde wijzigingen

Kwantitatieve Informatie
Jaarlijks (september 2001) wordt het boek Kwantitatieve
Informatie Veehouderij uitgebracht. In het boek zijn normen
voor prijzen, tarieven, opbrengsten en dergelijke weergegeven. In BBPR versie 8 zijn de gegevens uit de KWIN-V
2001-2002 opgenomen.

Tabel 1 Tarieven BBPR (guldens exclusief BTW)
Module

BBPR Plus
Extra modules
BBPR Minas
BBPR Consultant
BBPR Grafisch

Veehouders

Scholen
(20 werkplekken)

Overige
bedrijven

1.200

2.500

6.000

+ 375
+ 375
+ 125

+ 600
+ 600
+ 200

+ 1.500
+ 1.500
+ 500

BBPR voor berekening van gevolgen van wijzigingen in de bedrijfsvoering
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Snellere invoer
BBPR is aangepast aan de mogelijkheden van nieuwere PC’s.
Door de ondersteuning te beperken tot Windows 95 en
nieuwere versies van Windows (geen DOS en Windows 3.1
meer) wordt met name bij het starten van de invoer van BBPR
een mooie snelheidswinst gehaald.

bedrijfsplannen weergegeven. De gebruiker kan kiezen voor
de plannen met het beste saldo, het laagste stikstofoverschot, het laagste fosfaatoverschot of de laagste heffing.
Hoe kom ik er aan?
BBPR is voor iedereen te koop. In tabel 1 staan de prijzen
voor verschillende gebruikersgroepen weergegeven. BBPR
wordt daarnaast gebruikt door vele voorlichters en accountants. Vraag er naar bij een volgend overleg! Voor meer
informatie over BBPR kunt u contact opnemen met Koos
Nijssen of Jan Kanis via e-mail naar helpdesk@pv.agro.nl of
op telefoonnummer 0320 – 293 211. Natuurlijk vindt u ook
extra informatie op onze website.
Ga daarvoor naar www.pv.wageningen-ur.nl en klik op KENNIS
> DIGITAAL > PC-SOFTWARE.

BBPR Consultant: Gemakkelijk alternatieve bedrijfssituaties berekenen
Wanneer de bestaande bedrijfssituatie in BBPR is ingevoerd
kan de BBPR Consultant (een optie op de standaardversie
BBPR Plus) automatisch tot 32 alternatieve bedrijfsplannen
aanmaken. In deze plannen worden mogelijkheden voor verlaging van het stikstofoverschot en het fosfaatoverschot automatisch doorgerekend. In het uitvoerrapport van BBPR wordt
dan naast de bestaande situatie ook een keuze uit die extra
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