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KWIN-V: een
jaarlijkse update met de
laatste cijfers.

Kwantitatieve Informatie Veehouderij
(KWIN-V) 1998 - 1999
KWIN-V is een jaarlijkse uitgave van de instellingen voor praktijkonderzoek voor de veehouderij.
Het boek bevat statistische prijsinformatie over onderdelen van het veebedrijf en normen voor het
maken van berekeningen, bedrijfsevaluaties en begrotingen. KWIN-V heeft betrekking op de sectoren melkvee, vleesvee, geiten, schapen, paarden, varkens, pluimvee, nertsen en konijnen.
Saldoberekeningen
Voor alle takken is een saldoberekening gegeven. Voor het maken van een saldoberekening
voor de melkveehouderij is bij het PR een computerprogramma beschikbaar. Dit programma
berekent, afhankelijk van de specifieke bedrijfssituatie, voor de melkveehouderij op een vlotte
manier, afhankelijk van de specifieke bedrijfssituatie, saldo- of netto-bedrijfsresultaatberekeningen te maken. BBPR werkt met normen van
KWIN-V. Alle in KWIN-V gegeven saldoberekeningen zijn trouwens voorbeeldberekeningen,
ze zullen voor specifieke bedrijfsbegrotingen
aangepast moeten worden aan de bedrijfssituatie.
In 1998 is een enquête geweest waarbij de
lezers verbeteringen konden aangeven. Waar
mogelijk is het boek op deze punten verbeterd.

Wat kunt u er mee
Het boek leent zich voor gebruik van verschillende doeleinden. De normen geven inzicht in
de hoogte van de prijzen op middellange termijn. Hierdoor zijn ze geschikt om te dienen als
basis voor planning- en evaluatiesystemen. Het
voordeel van de bundel is dat u alle informatie
van de betreffende diersoort bij elkaar hebt.
Nieuw in KWIN-V 1998-1999
KWIN-V wordt ieder jaar aangepast aan nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de wetgeving en aan de actuele prijsniveaus. Daarom is
er in de nieuwste KWIN-V een hoofdstuk opgenomen over MINAS en zijn de hoofdstukken die
betrekking hadden op de vroegere mestwetgeving ( over de maximale drijfmestgiften en
MIAR) verwijderd uit de KWIN-V. Omdat de
agrariërs vanaf 1998 geen heffing meer hoeven
te betalen aan het Landbouwschap is ook het
hoofdstuk Landbouwschapheffingen niet meer
in de KWIN-V van 1998-1999 terug te vinden.
Vanaf 1 januari 1998 is de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen in werking getreden.
Deze wet is onder andere van groot belang voor
meewerkende agrarische vrouwen. Vandaar dat
er over deze wet ook een hoofdstuk geschreven
staat in de KWIN-V.
Ook bij het melken staat de tijd niet stil: Dit jaar
zijn voor het eerst de vervangingswaarden van
een aantal melkrobots opgenomen in het hoofdstuk Melkwinning\ Vervangingswaarde en jaarlijkse kosten.
Bestellen
KWIN-V 1988-1999 is beschikbaar in september 1998 en kost ƒ 53,-.
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