LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT

Landelijke Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaux .VLB'

Geüniformeerd rekeningschema
agrarische sector (Gras)

Rapport in het kader van het INSP-project
"Takdoorsnijdend Model"

Juli 1987

LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT
LANDELIJKE VERENIGING VAN ACCOUNTANTSEN BELASTINGSADVIESBUREAUS "VLB"

GEÜNIFORMEERD REKENINGSCHEMA AGRARISCHE SECTOR (GRAS)

Rapport in het kader van het INSP-project "Takdoorsnijdend model"

L Xc
B

Juli 1987

INHOUD

Biz.

WOORD VOORAF

5

1.

INLEIDING
1.1 Plaats van tdm in het insp
1.2 Clusterindeling
1.3 De plaats van dit rapport
1.4 De opzet van dit rapport
1.5 Vervolgwerkzaamheden

7
7
7
11
13
13

2.

REKENINGSCHEMA'S: STAND VAN ZAKEN
2.1 Inleiding
2.2 De functie van een rekeningschema
2.3 Intracomptabel en extracomptabel
2.4 De huidige rekeningstelsels
2.5 De invloed van computerboekhouden

14
14
14
15
17
19

3.

PROGRAMMA VAN EISEN VOOR EEN UNIFORM REKENINGSCHEMA
3.1 Inleiding
3.2 Technische eisen
3.3 De verhouding fiscaal-bedrijfseconomish
3.4 Integratie met deeladministraties
3.5 Andere administratieve organisatie:
permanence of gemengde rekeningen?
3.6 Andere adminstratieve organisatie: budgetten
3.7 De invloed van het jaarrekeningenrecht
(titel 8, boek 2 B.W.)
3.8 Decimaal stelsel
3.9 Waarden, prijzen en hoeveelheden
3.10 Bedrijf en prive

22
22
22
23
24

GEÜNIFORMEERD SCHEMA: RUBRIEKEN EN CODERING
4.1 Inleiding
4.2 Indeling rekeningschema grootboek
4.3 Principes van een verdere onderverdeling groot
boekrubrieken
4.4 Lengte en indeling van de grootboekcode
4.5 Subcodes voor kostendrager, geografische plaats,
ondernemer en gezinsleden
4.6 Relatie standaardgrootboekschema met totale
coderingsstelsel
4.7 Relatie met de verslaggeving
4.8 Enkele algemene uitgangspunten rond het gebruik
van de rekeningen

28
28
28

4.

25
25
25
26
27
27

29
31
31
34
35
36

INHOUD (vervolg)

Blz.

5.

BALANSREKENINGEN: RUBRIEKEN 0,1 EN 3
5.1 Inleiding
5.2 Vaste activa
5.3 Vaste passiva
5.4 Financiële rekeningen
5.5 Voorraadrekeningen

37
37
37
38
38
38

6.

KOSTEN EN OPBRENGSTEN: RUBRIEKEN 4, 7 EN 8
6.1 Inleiding
6.2 Kosten
6.3 Opbrengsten
6.4 Opbrengsten vee

40
40
40
40
41

7.

PRIVE (RUBRIEK 9) EN TUSSENREKENINGEN (RUBRIEK 2)
7.1 Prive rekeningen (rubriek 9)
7.2 Tussenrekeningen (rubriek 2)

43
43
43

LITERATUUR

46

BIJLAGEN:
1.
Tdm clusters 3,4,5 / planning 1987
2.
Geüniformeerd rekeningschema agrarische sector
3.
Enkele processen
4.
Enkele entiteittypen

47
53
103
121

Lijst van contribuanten

127

4

WOORD VOORAF

Dit rapport beschrijft - in conceptvorm - een geüniformeerd
rekeningschema voor de agrarische sector.
Het rapport is geschreven door een werkgroep van VLB en LEI
in het kader van het INSP. Nadat eerder een drietal rapporten
verschenen die op globale wijze het financieel-administratieve
deel van de informatiemodellen verkennen, is dit rapport het
eerste dat gedetailleerd ingaat op een deelonderwerp.
Het voor U liggende rapport moet beschouwd worden als een
concept. De werkgroep heeft alle moeite gedaan om in een relatief
kort tijdsbestek bestaande kennis met visie op de toekomst te
integreren tot het gepresenteerde "Geüniformeerd rekeningschema
voor de agrarische sector" kortweg "GRAS". Voor een nuttige toe
passing van GRAS is een breed draagvlak binnen en buiten VLB en
LEI noodzakelijk. Naast bescheidenheid is vooral dat de reden dat
U gevraagd wordt Uw commentaar door te geven aan de werkgroep.
De werkgroep bestaat uit: Mr. drs. P.A.G. van Kester (voor
zitter), drs. K.J. Poppe (rapporteur), ing. A.E.F. Bergshoeff,
A.G.M. Broeks, drs. P.H.M. Ceelen, J.T.J. Doodeman,
drs. N.S.P. de Groot, A.A. Nijenhuis, drs. J.G.A. Overgaauw en
ir. G.C. Verhagen. Verder leverde D. Weelink een bijdrage.
Achterin dit rapport is een lijst opgenomen van personen die
via hun commentaar reeds aan dit rapport hebben bijgedragen. De
werkgroep is hen daarvoor dank verschuldigd.

Juli 1987
Den Haag/Leiden
LEI/VLB
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Eerder verschenen bij LEI en VLB de rapporten:
Naar een takdoorsnijdend systeem (augustus 1985)
Naar een takdoorsnijdend systeem: datamodel verslaglegging
(maart 1986)
Naar een takdoorsnijdend systeem: procesmodel (september
1986)
Van alle drie rapporten is ook een verkorte versie verschenen.

6

1.

INLEIDING

1.1

Plaats van het TDM in het INSP

In het kader van het informaticastimuleringsplan (insp) van
het ministerie van Landbouw en Visserij wordt er gewerkt aan in
formatiemodellen. Deze modellen geven een beeld van de activitei
ten (in het z.g. procesmodel) en de gegevens (in het z.g. datamodel) die op het primaire agrarische bedrijf een rol spelen. Der
gelijke modellen kunnen gebruikt worden om geautomatiseerde sys
temen ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten te ontwerpen.
De informatiemodellen worden gemaakt per tak van land- en
tuinbouw. Activiteiten en gegevens die te maken hebben met finan
cieel beheer, boekhouden en verslaggeving vertonen echter voor
alle takken zeer sterke gelijkenis. Er zijn daarom redenen om die
delen van de informatiemodellen uniform voor alle takken uit te
werken. Dat is niet alleen efficiënter, het leidt ook tot unifor
mering van bepaalde gegevens tussen de takken, hetgeen met name
voor de dienstverleners (banken, accountants, voorlichters) en
voor de gemengde bedrijven van groot belang is.
Het uitwerken van het gemeenschappelijk financieel-administratief deel van de informatiemodellen gebeurt door VLB en LEI.
Uiteindelijk doel is een takdoorsnijdend systeem (in de wandel
gangen aangeduid als tds). Voor het informatiemodel dat daar aan
ten grondslag ligt, wordt de term "takdoorsnijdend model - tdm"
gehanteerd.
VLB en LEI hebben tot nu toe drie rapporten uitgebracht, die
bouwstenen zijn voor dat model. Na een verkennende studie ("naar
een takdoorsnijdend systeem", 1985) werd een datamodel ("datamodel verslaglegging", 1986a) en een procesmodel gepubliceerd. Deze
delen van het informatiemodel hadden een globaal karakter. Op ba
sis van dit globale informatiemodel werd een clusteranalyse uit
gevoerd, waarmee het globale informatiemodel in 6 clusters werd
opgedeeld die zich lenen voor verdere detaillering (VLB/LEI,
1986b).

1.2

Clusterindeling

De in de vorige paragraaf beschreven werkzaamheden en de
ontworpen clusterindeling worden schematisch weergegeven in fi
guur 1.1. De inhoud van de clusters laat zich wellicht ontlenen
aan de naamgeving. Het in figuur 1.2 weergegeven proces-decompo
sitie-diagram kan behulpzaam zijn bij een verdere toelichting.
Uit dit diagram blijkt dat er in de administratieve sfeer onder
scheid is gemaakt tussen de primaire vastlegging van de gegevens,
het boekhouden en het maken van verslagen. De primaire vastleg7

Figuur 1.1
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ging vindt plaats, daar waar de gegevens ontstaan, dat wil zeggen
in de z.g. operationele processen. Dit kan het traditionele innen
en betalen zijn (kas/bankboek), maar ook evengoed andere be
drijfsactiviteiten. In het laatste geval zou er sprake zijn van
een andere administratieve organisatie dan nu het geval is. De
primaire vastlegging vormt geen specifieke cluster. Gekozen is
voor de clusters financieel beheer (waar de vastlegging in het
kas/bankboek bijhoort) en primaire vastlegging. De clusters boek
houden en opstellen verslagen spreken voor zich. Dat geldt ook
voor de clusters planning en analyse en diagnose (zie verder:
VLB/LEI, 1986b). Gezien de urgentie is besloten om in de detail
leringsfase allereerst de clusters 3, 4 en 5 verder uit te wer
ken. De uitwerking zal daarbij niet cluster voor cluster geschie
den, maar er zal afwisselend aan verschillende clusters worden
gewerkt. Dit wordt mede ingegeven door de sterke samenhang tussen
bijvoorbeeld boekhouden en verslaggeving enerzijds en de beschik
baarheid van mankracht anderzijds.
Genoemde clusters zijn verder onderverdeeld en ondergebracht
in een netwerkplanning. Deze indeling en fasering is weergegeven
in bijlage 1.
Bij de indeling en fasering is geconcludeerd dat er verschil
gemaakt moet worden tussen het maken van een gedetailleerd infor
matiemodel en het ontwerpen van unieke coderingen en rekenregels.
Bij de gedetailleerde uitwerking in de takken worden deze twee
werkzaamheden te zamen genomen: men signaleert de behoefte aan
gegevens over oorzaak van bijvoorbeeld sterfte, reserveert daar
voor een attribuut en ontwerpt een unieke codering voor dat at
tribuut. Ook in het gedetailleerd informatiemodel van bijvoor
beeld de cluster boekhouden zou deze werkwijze gehanteerd kunnen
worden. Dat betekent dan dat er een entiteittype "grootboekcode"
wordt ingevoerd, waarbij dan een codestelsel van grootboekreke
ningen wordt ontworpen. In de takinformatiemodellen is het aantal
coderingen beperkt en is er weinig logisch verband aanwezig of
nodig tussen de gekozen codes. Veelal is het meer een opsomming
van mogelijkheden dan een stelsel van codes, waarin verbanden
zijn te onderkennen. Bij het boekhouden ligt dat anders. De regi
stratie en controle staan of vallen met de kwaliteit van de code
ring. Dat geldt ook voor de efficiency van de verwerking. Boven
dien is de benodigde deskundigheid voor het ontwerpen van bij
voorbeeld een grootboekstelsel van andere aard dan die voor het
ontwerpen van een gedetailleerd informatiemodel (in enge zin,
dat wil zeggen zonder coderingen). Vandaar de scheiding die in
bijlage 1 is aangebracht tussen fasen waarin gewerkt wordt aan
een gedetailleerd informatiemodel, en fasen waarin een geünifor
meerd rekeningstelsel of verslaggeving wordt ontworpen.
Terzijde kan nog worden opgemerkt dat uniforme coderingen
vooral van belang zijn bij uitwisseling van gegevens met andere
instanties. Aangezien in de driehoek bank-boer-boekhouder regel
matig gegevens worden uitgewisseld en er verschillende plaatsen
en momenten denkbaar zijn waarop gecodeerd wordt, is een uniform
10

coderingsstelsel belangrijk. Daardoor
agrariër-accountant "transparant" dat
van de dataverwerking kan de agrariër
data overdragen aan de accountant en,
vangen.

1.3

blijft de verhouding
wil zeggen in elk stadium
de gedeeltelijk bewerkte
na veredeling, terug ont

De plaats van dit rapport

Dit rapport vormt de weerslag van de werkzaamheden die zijn
uitgevoerd in het kader van fase A (zie bijlage 1), "geünifor
meerd rekeningschema algemeen en bedrijfseconomisch deel". Dat
betekent dat het gaat om een onderdeel van cluster 4, boekhouden.
Er wordt hier geen gedetailleerd informatiemodel opgesteld van
het boekhouden zelf (dat gebeurd in fase D) maar de bijbehorende
codes voor het entiteittype "grootboekrekening" worden in dit
rapport beschreven. Dit entiteittype heeft een relatie met de en
titeittype die in het rapport over het globale datamodel "object"
werd genoemd (figuur 1.3). Voorzover gegevens ïntra-comptabel
worden vastgelegd kan voor het begrip "object" ook "grootboekre
kening" worden gelezen 1). Ook het entiteittype "norm" speelt in
dit rapport een rol. In termen van het globale procesmodel geeft
dit rapport een aanzet tot detaillering van de subprocessen:
12.1.a opzetten rekeningschema
12.1.b onderhouden normen en stamgegevens
12.1.d berekenen rente en afschrijving
12.1.e waarderen
In dit rapport worden de definities van de gegevens ("de rekenin
gen in het rekeningstelsel") verzameld. De ontworpen grootboek
codes worden vervolgens onder andere in proces 12.1.c journaliseren gebruikt om journaalposten te maken.
Uit deze beschrijving, en uit bijlage 1 blijkt dat deze fase
sterke raakvlakken heeft met de al genoemde fase D (gedetailleerd
informatiemodel boekhoudpakket) en met de fase B waarin de gead
ministreerde gegevens worden gebruikt om verslagen te maken. Bij
de uitwerking van deze fase A bleek dat het, gezien de complexi
teit van fiscale en bedrijfs-economische rekeningen in een reke
ningschema, zinvol was om vooruitlopend op fase E alvast ook de
rekeningen in het rekeningschema die specifiek nodig zijn voor
het fiscale deel te beschrijven. Dit is dan ook gebeurd. Evenzo
leek het zinvol het ontworpen rekeningschema (en met name het
coderingsaspect) eerst aan externe deskundigen voor te leggen
voordat alle rekeningen zouden worden gedefinieerd. Het defi
niëren (dat ook tot fase A en E behoort) is dus nog niet uitge
voerd.

1)

Zie verder hoofdstuk 4 over deze problematiek.
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Figuur 1.3 Datamodel verslaglegging
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1.4

Opzet van dit rapport

In hoofdstuk 2 van dit rapport worden eerst enkele woorden
besteed aan de op dit moment in omloop zijnde rekeningschema's.
Deze beschrijving heeft niet de pretentie volledig te zijn. Wel
geeft ze de mogelijkheid om de uitgevoerde werkzaamheden te
plaatsen tegen de huidige stand van zaken, een beeld te schetsen
van de administratieve gedachtenwereld voor lezers die daarmee
minder vertrouwd zijn, en om enkele opmerkingen te maken over de
plaats van het in dit rapport gepresenteerde schema ten opzichte
van de bestaande kantoorautomatisering.
Vervolgens wordt ingegaan op de knopen die moeten worden
doorgehakt bij het maken van een rekeningschema dat tot na het
magische jaar 2000 de boeren en tuinders van dienst kan zijn.
Deze bespreking heeft het karakter van een onderbouwd programma
van eisen (hoofdstuk 3). Het ontworpen geüniformeerd rekening
schema voor de agrarische sector (GRAS) wordt daarna in hoofstuk
vier gepresenteerd en nader uitgewerkt in de volgende hoofdstuk
ken. Het complete schema (afgezien van de in $ 1.5 gemaakte op
merkingen over de intracomptabele verwerking van leveringen,
overeenkomsten en produktie en de nog te ontwerpen definities van
de gebruikte code-omschrijvingen) is opgenomen in bijlage 2.
1.5

Vervolgwerkzaamheden

Het uniforme rekeningschema moet nog verder gedetailleerd
worden, met name voor de intracomptabele verwerking van leverin
gen, overeenkomsten verbruik en produktie.
Dit kan leiden tot aanpassingen, ook in het hier gepresen
teerde deel. Daarbij dient tevens bedacht te worden dat het reke
ningstelsel afgeleid moet worden uit de informatiebehoefte. Deze
informatiebehoefte hangt mede af van de uitwerking van met name
de clusters planning en analyse/diagnose. Impliciet wordt er in
dit rapport dus vanuit gegaan dat de huidige inzichten (hetgeen
iets anders is dan de huidige schema's) voorlopig bepalend kunnen
zijn voor de opzet van het schema.
Ook moet bedacht worden dat een rekeningschema een hulpmid
del is dat in de loop der tijd aan wijziging onderhevig is.
Nieuwe inzichten, nieuwe wetgeving, veranderingen in de bedrijfs
voering, het zijn allemaal redenen om van tijd tot tijd het hulp
middel nog eens kritisch onder de loep te nemen. Voor dit rapport
is er nog een andere reden aan te voeren die er toe zal leiden
dat binnen niet al te lange tijd een vernieuwde versie nodig zal
zijn: bij de opzet van het GRAS is weliswaar zoveel mogelijk ge
tracht ook een uniformering tot stand te brengen met systemen
buiten de normale boekhouding (b.v. MELVO, DELAR, SIVA-systemen,
BEA), maar bij een verdere uniformering zullen wellicht nog aan
passingen in dit rapport nodig zijn. Dat geldt evenzo wanneer in
de takinformatiemodellen bepaalde begrippen die ook een admini
stratieve rol spelen worden geüniformeerd.
Voorstellen op een van deze punten zullen door VLB en LEI
met enthousiasme worden begroet.
,

2.

REKENINGSCHEMA: STAND VAN ZAKEN

2.1

Inleiding

Doel van dit hoofstuk is de lezers van dit rapport enige
kennis bij te brengen over de functie en aard van een rekening
schema en over de huidige stand van zaken rond de toepassing er
van. Dit houdt in dat -al naar gelang men min of meer een admi
nistratieve achtergrond heeft en bekend is met de huidige prak
tijk op de accountantskantoren de informatie niet voor alle le
zers evenveel waarde zal hebben.
In $ 2.2 worden enkele opmerkingen gemaakt over de functie
van een rekeningschema. Vervolgens wordt ingegaan op het verschil
tussen intra- en extracomptabel. Deze beschouwingen zijn vrijwel
volledig gebaseerd op de vakliteratuur (met name Starreveld en
Van der Ploeg/van Zijp).
In $ 2.4 wordt in het kort ingegaan op de rekeningschema's
die op dit moment bij VLB en LEI in gebruik zijn. Deze bespreking
heeft niet tot doel de betrokken schema's uitputtend te vergelij
ken. Wel geeft ze een eerste indicatie voor de vraagstukken die
in een uniform rekeningstelsel moeten worden opgelost. Ook ont
staat zo de mogelijkheid om enkele opmerkingen te maken over de
verhouding tussen het in de volgende hoofdstukken gepresenteerde
GRAS en de beschreven kantoorsystemen.

2.2

De functie van een rekeningschema

De boekhouding registreert het bedrijfsgebeuren op systema
tische wijze. Die systematische wijze wordt gewaarborgd door een
administratief-organisatorisch hulpmiddel te gebruiken: het reke
ningstelsel (ook wel: rekeneningschema 1)). Het rekeningschema
geeft aan naar welke gezichtspunten en mate van specificatie het
bedrijfsgebeuren dient te worden geregistreerd en welke ordening
op grond hiervan in de administratie dient te worden aangebracht.
De eisen die men aan het rekeningschema stelt zijn afhankelijk
van de informatiebehoefte en de doelmatigheid (Van der Ploeg en
Van Zijp, p.172). Een rekeningschema is een geordende verzameling
van rekeningen. Een rekening is een instrument voor het verzame
len van gelijksoortige kwantitatieve informatie en het samen
voegen daarvan tot totalen en/of saldi (Starreveld p.224).
1)
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In de bedrijfseconomische literatuur worden de termen reke
ningschema en -stelsel als synoniem opgevat. In dit rapport
wordt de voorkeur gegeven aan de term rekeningschema; aan
sluitend bij het VLB-spraakgebruik en ter onderscheid van de
term "coderingsstelsel" die het rekeningschema en een aantal
andere coderingen omvat (zie $ 4.5).

Deze beschrijving is een abstracte, ook al zullen veel le
zers nog terugdenken aan kaartenbakken, met voor elke rekening
een kaart. In een geautomatiseerd systeem werkt men met bestanden
maar nog steeds is daarin het rekeningschema in de vorm van
(grootboek)coderingen aanwezig.
Een rekeningschema bestaat niet alleen uit een overzicht van
de toegestane codes, maar moet ook gedocumenteerd zijn. Dit ge
beurt door de grootboekrekeningen te beschrijven (c.q. definië
ren) en aan te geven in welke gevallen ze mogen worden gebruikt.
Het gebruik van schematische voorstellingen (bijvoorbeeld voor
standaard journaalposten) kan daarbij nuttig zijn.
Omdat de informatiebehoeften voor elk bedrijf specifiek
zijn, dient het rekeningschema niet voor elk bedrijf gelijk te
zijn. In het tdm wordt dit bereikt door het proces 12.1.a "opzet
ten rekeningschema", waarbij uit het totale uniforme rekening
schema zoals dat in dit rapport wordt gepresenteerd, een speci
fieke keuze wordt gedaan. Desgewenst kan ook nog een specifieke
keuze voor een sector (of een accountantskantoor) worden gedaan.
Veelal zal dit alleen het weglaten van een aantal opbrengstreke
ningen betekenen.
Terzijde wordt opgemerkt dat onderscheid moet worden gemaakt
tussen uniformering van het rekeningschema en uniformering van de
verslaggeving. Dit laatste is van groter belang dan het eerste.
In principe kan immers een uniforme verslaggeving voor twee be
drijven ook bereikt worden bij totaal verschillende rekeningsche
ma's. Zou men dit geautomatiseerd willen doen, dan moet echter
een conversietabel tussen de rekeningschema's worden gemaakt (op
voorwaarde dat de verschillend genummerde grootboekrekeningen wel
dezelfde inhoud hebben). Het is echter doelmatiger om ook de
rekeningschema's zoveel mogelijk te harmoniseren.

2.3

Intracomptabel en extracomptabel

Een administratie kan alleen goed aan zijn doel beantwoorden
wanneer hij niet alleen qua inrichting aansluit op de te ver
wachten informatiebehoefte, maar wanneer hij bovendien juiste (in
de zin van geen foute) informatie oplevert. Het risico van fouten
in de administratie kan mede worden voorkomen door een aantal
controles in te bouwen. Een belangrijke controle in het kader van
het rekeningschema is dat de tellingen en saldi van de rekeningen
in evenwicht zijn, hetgeen bereikt wordt door journaalposten te
maken; deze registreren mutaties naar samenstelling en grootte,
en houden tevens het stelsel in evenwicht. Door het feit dat de
rekeningen in het grootboek in evenwicht zijn is het foutenrisico
bij gegevens uit een gecontroleerd grootboek aanmerkelijk gerin
ger dan bij gegevens uit andere adminstratie's•
Vanzelfsprekend worden foute codes niet opgemerkt bij de
evenwichtscontroles. Een en ander maakt duidelijk waarom accoun
tants zo'n groot belang hechten aan een intracomptabele registra15

tie als een hulpmiddel bij de controle op de volledigheid, juist
heid en tijdigheid van de verantwoording van het bedrijfsgebeuren. Vandaar ook de stelling in het volgende hoofdstuk dat het
rekeningschema de mogelijkheid moet bieden om voorraadadministra
ties intracomptabel te verwerken.
Bij de begrippen intra- en extracomptabel gaat het niet om
het formele criterium of de gegevens zelf in het grootboek zijn
opgenomen. Zeker bij computerboekhouden is het onderscheid tussen
grootboek (bijvoorbeeld de rekening crediteuren) en subgroot
boeken (of bijboek bijvoorbeeld het crediteurenboek) gradueel of
zelfs alleen kunstmatig (in output) aanwezig.
Het is dan ook zinvoller om het onderscheid tussen intra- en
extracomptabel in de materiële sfeer te zoeken (Starreveld p.
230). Intracomptabel noemt men dan die registraties waarbij er
een dwingend verband is met de centrale administratie van kapi
taal en vermogen. Een kwantitatieve voorraadregistratie kan dus
zeer wel intracomptabel zijn.
Deze definitie brengt met zich mee dat dus alleen grootheden
intracomptabel kunnen worden geregistreerd die beschouwd kunnen
worden als kapitaal of vermogen of mutaties daarin. Als dit niet
het geval is (bijvoorbeeld bij budgetten) dan is per definitie
slechts formele intracomptabiliteit realiseerbaar 1).
1)

Terzijde een opmerking over de begrippen enkel en dubbel
boekhouden. Deze begrippen staan los van intra- en extra
comptabel. Van dubbel boekhouden wordt gesproken wanneer er
sprake is van een systematische registratie van alle veran
deringen die zich in een vermogen voordoen, zowel naar de
samenstelling als naar de grootte. De vermogensveranderingen
worden dus dubbel aangetekend:
eenmaal in de bezittingen en/of schulden
eenmaal in het eigen vermogen (incl. de resultaten !)
Voor deze boekingen wordt het grootboek met bijbehorend re
keningstelsel gebruikt. Bij enkel boekhouden vindt geen dub
bele registratie plaats. Daar is het doel de administratie
van bezittingen en schulden (en niet: het registreren van
eigen vermogen). In de praktijk blijft dit zelfs veelal be
perkt tot die bezittingen en schulden waarvoor een admini
stratie als nodig wordt ervaren, en soms is die dan nog be
perkt tot een voorraad registratie.
In deze definities is uitgebreid enkel boekhouden (waarbij
winstspecificatie wordt bijgehouden, bijvoorbeeld door een
tabellarisch kasboek) eigenlijk een vorm van dubbel boekhou
den. Sommigen verstaan onder dubbel boekhouden ten onrechte
het feit dat er dubbel wordt vastgelegd door na de chronolo
gische vastlegging ook nog een systematische rangschikking
in het grootboek aan te brengen. Dat zou betekenen dat de
journaal-proefbalansmethode (waarbij collectieve journaalposten in de proefbalans worden verwerkt, en welke sterke
verwantschap heeft met het matrixboekhouden in geautomati
seerde vorm) geen vorm van dubbel boekhouden zou kunnen
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2.4

De huidige rekeningschema's

Bij het ontwerp van het uniforme rekeningschema is gebruik
gemaakt van een aantal rekeningschema's die momenteel in agra
risch Nederland in gebruik zijn. In deze paragraaf zullen deze
schema's kort worden besproken.
Rekeningschema voor land- en tuinbouw 1967. In de tweede
helft van de zestiger jaren hebben LEI en VLB gezamelijk een
rekeningschema voor de landbouw ontworpen. Zowel de reke
ningen als het gebruik ervan werden geüniformeerd. (VLB,
1967) In 1973 werd dit schema aangepast voor een geïnte
greerde verwerking van de deeladministraties. (VLB,1973)
Dit codestelsel is bij een aantal VLB-kantoren (o.a. reke
ningschema van het zogenaamde apc-pakket) en bij de afdeling
Landbouw van het LEI nog steeds in gebruik. Wel hebben sinds
die tijd een aantal wijzigingen en toevoegingen plaatsge
vonden. Dit is gedeeltelijk ten koste gegaan van de unifor
miteit (bijvoorbeeld een andere verwerking van de WIR), en
heeft er ook toe geleid dat het schema op bepaalde plaatsen
overvol is. Doordat het schema gebrekkig rekening hield met
de tuinbouw en doordat het schema nauwelijks in gebruik is
bij hen die geconfronteerd zijn met de sterke ontwikkeling
in die tak (de afd. Tuinbouw van het LEI hanteert een ander
stelsel) is het schema op dat punt verouderd.
Rekeningstelsels Delta en Alpha (accountantbureau's LTB
resp. NCB). Enkele jaren geleden is door een aantal accoun
tantsbureau's een nieuw geautomatiseerd kantoorsysteem in
gebruik genomen. Onderdeel van dit systeem zijn een tweetal
aan elkaar verwante boekhoudpakketten, genaamd Delta resp.
Alpha. In deze boekhoudpakketten worden standaard-rekening
stelsels opgenomen, waarbij per cliënt de mogelijkheid be
staat om rekeningen toe te voegen of weg te laten. Voor de
standaardstelsels werd de VLB/LEI standaard van 1968 verla
ten en aansluiting gezocht bij het buiten de landbouw veel
gebruikte decimale rekeningstelsel van Bakker.
Naast deze twee rekeningschema's is ook gebruik gemaakt van
een nieuw rekeningschema dat binnen het accountantskantoor van de
ABTB is ontwikkeld en van de codering die binnen het LEI is ont
worpen voor een centrale databank met boekhoudgegevens.
In figuur 2.1 wordt een indruk gegeven van de rubrieksinde
ling in bovengenoemde schema's. Ter vergelijking is het bekende
stelsel van Bakker (zie: Van der Ploeg en Van Zijp p. 179) opge
nomen. Dit overzicht geeft geen inzicht in de gedetailleerdheid
van de rubrieken. De mate van detaillering is - om verklaarbare
redenen - bij het LEI veel groter dan elders. Ook geeft het over
zicht geen beeld van het gebruik van het schema. Zo hanteren de
afdeling Landbouw van het LEI en de VLB-kantoren die zich van het
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APC-pakket bedienen varianten van hetzelfde grondschema. Maar bij
het LEI wordt dat met bedrijfseconomische waarderingen ingevuld,
en bij het APC-pakket met fiscale waarderingen. Op het in figuur
2.1 opgenomen voorstel wordt in $ 4.2 verder ingegaan.

2.5

De invloed van computerboekhouden

Tot slot van dit hoofdstuk worden een aantal opmerkingen ge
maakt over de administratieve verwerking en de invloed van de
computer daarop. In de 'klassieke' handboekhouding is de gang van
de werkzaamheden als volgt: de mutaties worden vastgelegd in een
dagboek (b.v. de boer schrijft de betalingen in in zijn kasboek)
en eventueel in een subgrootboek (b.v. het debiteurenboek). Uit
het dagboek worden journaalposten gemaakt, die in een journaal
worden ingeschreven. Doet men dat voor een aantal mutaties in 1
journaalpost dan spreekt men van een collectieve journaalpost. De
journaalposten worden gebruikt om het grootboek bij te houden.
Aan het eind van het jaar wordt dit gebruikt voor de proefbalans
en saldibalans. Daarna kunnen nog journaalposten worden aange
bracht (zoals de afschrijving of correcties) waarna de winst- en
verliesrekening en eindbalans worden samen gesteld. In de aan
Linders (1985) ontleende figuur 2.2 is deze gang van zaken aange
geven, alsmede wat er verandert bij het volledig overbrengen van
de boekhouding naar een gecomputeriseerde uitwerking. Dan verval
len vrijwel alle handmatige handelingen (of worden grondig veran
derd), met uitzondering van het vastleggen van de mutaties (incl.
memoriaalboekingen).
De op de markt zijnde boekhoudpakketten sluiten nog steeds
zeer nauw aan bij de hierboven gebruikte terminologie. Reden
daarvoor is dat de software ontwerpers aan hebben willen sluiten
bij de "klassieke" denkwereld van de boekhouder. Daarmee is
echter wel het gevaar aanwezig dat in de komende jaren sommigen
(bijvoorbeeld boeren?) die de computer willen inzetten voor hun
boekhouding, eerst zullen moeten leren om met "klassieke" begrip
pen als voorafgaande journaalpost, grootboek, etc. om te gaan,
willen ze althans hun software begrijpen.
Bij computerboekhouden kan het verschijnsel van collectieve
journaalposten vervallen. Direct na invoer van de mutaties (in
het z.g. dagboek) kan de computer de mutaties vastleggen als
journaalposten. Het grootboek is daarmee direct door de computer
bij te houden en steeds actueel. Het is technisch ook mogelijk om
pas bij opvraag van de gegevens te journaliseren. Of men het
grootboek samenstelt door de journaalposten te sorteren of door
een grootboekbestand te creëren is een technische afweging. In
tegenstelling tot de handboekhouding (waar evenwicht een belang
rijke controle is), is de computerboekhouding altijd in even
wicht. Er zullen dus andere controles nodig zijn om de kwaliteit
te beoordelen. Het gevolg van dit alles is dat het grootboek en
de daarin gebruikte codes anders beoordeeld moeten worden. Uit
19

gangspunt bij het kiezen van het rekeningsschema voor een bedrijf
is (nog) steeds de informatiebehoefte van het management. Dit be
paalt vooral de detailleringsgraad van het schema. De onderlinge
plaats van de gewenste rekeningen in het schema is afhankelijk
van technische overwegingen.
In het verleden hadden grootboekcodes vooral betekenis voor
het maken van journaalposten (waarbij men vaak per definitie
codes uit verschillende rubrieken gebruikt) en voor het op een
voudige wijze samenstellen van de proef- en saldibalans. De
laatste functie is vrijwel verdwenen. Voor verslaggevingsprogrammatuur wordt aan de rekeningen in het grootboek een stuurcode ge
koppeld die de plaats van de rekening in het verslag bepaald. Wie
dus in het verslag de arbeidskosten boven de machinekosten wil
hebben, kan dat bewerkstelligen, ongeacht de plaats van die reke
ningen in het rekeningschema. Alhoewel dat geen vrijbrief is om
bij het ontwerp van een rekeningstelsel de output volkomen te ne
geren (zeker niet wanneer degene die codeert, ook degene is die
de informatie opvraagt), houdt dit alles wel in dat het voorname
lijk de inboekfase is die bij het indelen van het rekeningstelsel
in de gaten moet worden gehouden. In hoofdstuk 4 wordt dit nader
uitgewerkt bij het vastleggen van de betaalde kosten.

Figuur 2.2 Overzicht gecomputeriseerde verwerking boekhouding
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Bij computerboekhouden worden codes veelal automatisch aan
gevuld tot de (vooraf bepaalde) standaardlengte. Bij een 4-cijferig codestelsel wordt de ingevoerde code "4" in de regel opgesla
gen als "4000", waardoor er dus geen verschil is tussen "4" en
"4000". Van dit verschijnsel kan effectief gebruik worden gemaakt
door codes op een hoger niveau te interpreteren als het totaal
der onderverdeling bij het opvragen van gegevens. Een bruikbare
onderverdeling van "41" is dan "411", "412", "413" etc. en niet
"410", "411", etc. Vervolgcijfers mogen dus nooit een nul zijn.
Omgekeerd wordt code 41 bij het raadplegen van gegevens door de
programmatuur ge'interpreteerd als het totaal van 4100 tot en met
4199. Deze hiërarchieke codering zal ook in dit rapport worden
aangehouden.
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3.

PROGRAMM VAN EISEN VOOR EEN UNIFORM REKENINGSCHEMA

3.1

Inleiding

Uit de in het vorige hoofdstuk opgenomen overzicht van de op
dit moment in omloop zijnde rekeningschema's bleek dat er een
aantal belangrijke verschillen tussen deze schema's bestaan. Het
doel van een uniform rekeningschema is niet in de eerste plaats
om de huidige schema's op 1 noemer te brengen. Ook het inzichte
lijk maken van de verschillen tussen de huidige schema's is geen
hoofddoel. Het belangrijkste doel van een GRAS is een schema te
ontwerpen dat de komende jaren in de informatiebehoefte van de
individuele boeren en tuinders kan voorzien, op een zodanige wij
ze dat integratie met andere informatiebronnen mogelijk is. Om
zo'n rekeningschema te ontwerpen moet men even afstand nemen van
de historie en zich afvragen waaraan een GRAS moet voldoen om in
die behoefte te voorzien. Het gevolg daarvan kan zijn dat gecon
cludeerd wordt dat (een van) de huidige stelsels niet optimaal
aan die behoeften kunnen voldoen; een vervelend bijverschijnsel
van een evolutionaire ontwikkeling.
In dit hoofdstuk worden een aantal ontwikkelingen op een
rijtje gezet. Het zijn ontwikkelingen op dit moment al manifest
zijn, en waarmee een GRAS rekening zal moeten houden. Aan elke
ontwikkeling is een paragraaf gewijd, die eindigt met een gevolg
trekking voor het GRAS. Bij het onderzoek is in extenso gebruik
gemaakt van bestaande vakliteratuur, met name Starreveld (hoofd
stuk 15) en Van der Ploeg en van Zijp (hoofdstuk 6).

3.2

Technische eisen

Aan een rekeningschema kunnen enkele technische eisen worden
gesteld. Van de door Starreveld genoemde 14 punten (op.cit. p.
226) voor een doelmatige technische opbouw, worden hier de vol
gende punten gememoreerd:
Een afzonderlijke detail-, groep- of hoofdgroeprekening moet
worden ingericht voor:
a) iedere cijfercategorie waarvan men de samenstelling, het
totaal of het saldo met relatief grote frequentie wil
kennen;
b) of met geringe frequentie wil kennen, maar die een groot
aantal posten omvat, terwijl de informatie op korte ter
mijn opgeleverd moet kunnen worden;
c) voor alle andere cijfercategorieën waarvan men te eniger
tijd de samenstelling, het totaal of het saldo wil ken
nen, doch welke niet op doelmatige wijze door uitsplit
sing, selectie of samenvoeging van de op grond van a en b
gevoerde rekeningen kunnen worden afgeleid.
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Uitbreiding van het aantal rekeningen doet in het algemeen
de behoefte aan omschrijvingen bij de afzonderlijke posten
verminderen, maar doet een grotere behoefte aan groep- en
hoofdrekeningen ontstaan.
Het geheel van de rekeningen wordt zodanig geconstrueerd,
dat de tellingen en saldi van de rekeningen te zamen in
evenwicht zijn.
Aan iedere rekening wordt zoveel mogelijk een homogeen kara
kter gegeven, en een scherpe afgrenzing ten opzichte van an
dere rekeningen. Er dienen onderscheidingen te worden geko
zen die elkaar zoveel mogelijk uitsluiten. De benaming van
de rekeningen moet zodanig gekozen worden dat misverstanden
over het karakter en de inhoud van de rekeningen tot een
minimum beperkt blijven. Daarbij moet een uit bedrijfsecono
misch oogpunt aanvechtbare terminologie zoveel mogelijk ver
meden worden.
Als tellingen of saldi van rekeningen als gegeven voor de
bedrijfsleiding van belang zijn, dan dient men speciale
overboekingsrekeningen of tegenboekingsrekeningen in te
voeren.
Gelijksoortige rekeningen dient men zoveel mogelijk bijeen
te plaatsen, zodat samenvattende groepstotalen gemakkelijk
worden verkregen. Het geheel dient te worden gerangschikt
volgens een systematiek, waaraan een bepaalde logische gedachtengang ten grondslag ligt, die gemakkelijk te onthouden
is, zodat het opzoeken van (boeken op) rekeningen snel en
gemakkelijk zonder gebruikmaking van een alfabetische index
kan geschieden.
Herverdeling van kosten, opbrengsten, activa en passiva naar
andere gezichtspunten dan die volgens welke de eerste boe
king heeft plaatsgevonden, kunnen vaak op doelmatige wijze
formeel buiten het rekeningstelsel worden gehouden, waardoor
het eigenlijke rekeningstelsel kan worden beperkt.
Het is in het algemeen doelmatig om voor iedere detail-,
groep- en hoofdgroeprekening een zodanige codeaanduiding
vast te stellen, dat die rekening niet alleen op korte en
duidelijke wijze in boekingsopdrachten kan worden aangeduid,
doch dat ook de plaats in het rekeningstelsel en de samen
hang met andere rekeningen duidelijk wordt weergegeven.

Naast deze technische eisen, kunnen aan het uniform reke
ningstelsel voor de agrarische sector een aantal functionele
eisen worden gesteld. Daarop wordt in de volgende paragraven in
gegaan.

3.3

De verhouding fiscaal - bedrijfseconomisch

Veel van de huidige rekeningstelsels worden fiscaal ge
bruikt. Bedrijfseconomische informatie wordt dan zo nodig extra
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comptabel berekend. Aan de andere kant is er een tendens bij de
individuele agrarische ondernemer eerst om bedrijfseconomische
informatie te vragen en het fiscale als verplichte bijzaak op te
vatten. Vanuit de informatiebehoefte van de boer is dit volstrekt
begrijpelijk en terecht. Deze ontwikkeling - naar een toestand
die in de industrie normaal is - dient dan ook te worden aange
moedigd. Ook bij het bereiken van een betere integratie met deel
systemen (zie par. 3.4) gaat het om integratie met bedrijfseconoDeze situatie leidt tot de conclusie dat voor een GRAS het
bedrijfseconomische uitgangspunt moet zijn. Daarmee is nog niet
aangegeven hoe het dan met de fiscale informatiebehoefte moet. In
extremo zou men met Starreveld (p. 229) kunnen stellen dat het
weliswaar technisch mogelijk is om door tussenvoeging van specia
le tegenboekingsrekeningen fiscaal en bedrijfseconomisch in een
zelfde rekeningstelsel op te nemen, maar dat het "echter in de
meeste gevallen twijfelachtig is of deze verzwaring van het reke
ningstelsel ver antwoord is". Toch wordt voor het GRAS wel een
integratie bepleit. Daarvoor zijn de volgende overwegingen aan te
voeren: bij een geautomatiseerde verwerking dient een eenmalige
vastlegging en verwerking van gegevens bereikbaar te zijn. Bij
een dergelijke geïntegreerde verwerking is de integriteit van de
gegevens beter gewaarborgd wanneer de vastlegging intracomptabel
plaats vindt. Bijkomende overwegingen zijn de - in vergelijking
met industriële toepassingen - geringe complexiteit van het agra
rische rekeningstelsel (waardoor de verzwaring eerder acceptabel
is) en het feit dat tot nu toe veel belang aan de fiscale infor
matie is gehecht.

3.4

Integratie met deeladministraties.

Naast de in hoofstuk 2 genoemde rekeningschema's zijn er een
aantal z.g. deeladministraties. Deze deeladministraties (ook wel:
bedrijfsregistratiesystemen) zijn per definitie niet gebaseerd op
een sluitend grootboek maar kunnen qua codering en definiëring
wel aansluiten op een grootboek.
Veelal moet een deeladministratie dan worden opgevat als een
extra comptabel bijgehouden administratie.
Het staat buiten kijf dat in de toekomst deze informatie in
tegraal met de bedrijfseconomische verslaggeving tot stand ge
bracht moet kunnen worden. Dit kan gerealiseerd worden door de
definities te harmoniseren. Hetzelfde geldt voor de periode waar
over wordt gerapporteerd. Voor een aantal deeladministraties is
deze periode direkt afhankelijk van de produktiecyclus (b.v. re
sultaten per koppel). Dit probleem is niet afwijkend van de eis
om tussentijds te kunnen rapporteren ($ 3.5)
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3.5

Andere administratieve organisatie: permanence of gemengde
rekeningen?

In de huidige rekeningschema's hebben de rekeningen een ge
mengd karakter: het zijn ontvangsten en uitgaven, waarvan bij het
afsluiten van de periode door inventaristatie wordt nagegaan voor
welk deel sprake is van winst, en welk deel een kapitaals- of
vermogensmutatie betreft. Het direkte gevolg daarvan is dat een
tussentijdse rapportage in principe een periode-afsluiting, en
daarmee veel werk, vraagt. Bij zo'n afsluiting moeten naast de
voorraden ook de te ontvangen opbrengsten en te betalen kosten
geïnventariseerd worden. Bij geautomatiseerde systemen, in het
bijzonder op boerderijniveau, moet de mogelijkheid aanwezig zijn
om frequenter te rapporteren. Dat brengt de noodzaak met zich mee
dat ook een andere administratieve organisatie 1) mogelijk moet
zijn. In een dergelijke organisatie zou het systeem van de per
manence moeten worden gebruikt, waarbij de rekeningen geen ge
mengd karakter hebben. Daarvoor is het nodig dat leveringen en
eventueel overeenkomsten en produktie intracomptabel worden vast
gelegd. Het toepassen van de permanence zal vooral zin hebben
wanneer begin- en eindvoorraden sterk van elkaar afwijken.
In een aantal tak-informatiemodellen wordt de vastlegging
van leveringen, verbruiken, facturen en zelfs overeenkomsten
voorzien. Het GRAS zal de mogelijkheid moeten bieden tot intracomptabele verwerking van deze gegevens.
3.6

Andere administratieve organisatie: budgetten

Ook voor het vastleggen van planningscijfers (budgetten) kan
een intracomptabele verwerking worden gekozen. Uit het oogpunt
van analyse van verschillen tussen gebudgetteerde en gereali
seerde cijfers verdient dit de voorkeur. Daardoor worden de vra
gen "juist begroot?" en "efficient gehandeld?" systematisch be
antwoord. Het intracomptabel vastleggen van deze cijfers is niet
dwingend (er is geen dwingend verband met de centrale administra
tie van kapitaal en vermogen), maar moet wel mogelijk zijn.
3.7

De invloed van het jaarrekeningenrecht (titel 8,Boek 2 BW)

In het jaarrekeningenrecht is de laatste jaren onder invloed
van de harmonisatie in EG-verband veel gewijzigd. Een van die
wijzigingen betreft bijvoorbeeld het invoeren van een z.g. modellenbesluit, dat voorschriften geeft voor de layout van de jaarre
kening. Omdat deze regelgeving uitgroeit tot de norm voor jaar
1)

De term administratieve organisatie wordt hier kortheids
halve gebruikt als etiket voor de vastleggingsmethodiek
(aantal dagboeken) en niet in de uitgebreidere accountancybetekenis van het "geheel van organisatorische maatregelen
(incl. functiescheiding)".
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rekeningen is het zinvol daarmee ook in de agrarische sector (die
in de regel niet verplicht is daaraan te voldoen) zoveel mogelijk
rekening te houden. Dit vergemakkelijkt de berichtgeving voor de
agrarische ondernemingen die wel aan de wettelijke eisen moeten
voldoen. Ook voor veel accountantskantoren en adviseurs is het
gemakkelijker als aan sluiting wordt bereikt met datgene wat bij
voorbeeld in het midden- en kleinbedrijf gebruikelijk is. Boven
dien kan voor de verslaggeving daardoor veel van het beschikbare
werk van accountants - bijvoorbeeld in het kader van de Raad voor
de Jaarverslaggeving - gebruik gemaakt worden. Misschien dat op
een aantal punten het specifieke karakter van de agrarische sec
tor tot gevolg zal hebben dat van genoemd recht moet worden afge
weken. Het feit dat ook de wet dit toelaat (mits het inzicht ver
betert) en dat het bij het GRAS om managementinformatie, en niet
om financial accounting gaat, laat dit overigens toe.
Het zoeken naar aansluiting bij boek 2 BW heeft tot gevolg
dat allerlei begrippen (b.v. "liquide middelen") daarmee moeten
worden geharmoniseerd.

3.8

Decimaal stelsel

Een van de eisen die aan een rekeningschema moet worden ge
steld, luidt in de woorden van Starreveld (p.228): "Gelijksoor
tige rekeningen plaatse men zoveel mogelijk bijeen, opdat samen
vattende groepstotalen gemakkelijk kunnen worden verkregen. Het
geheel worde gerangschikt volgens een systematiek waaraan een be
paalde logische gedachtengang ten grondslag ligt, die gemakkelijk
te onthouden is, zodat het opzoeken der rekeningen snel en gemak
kelijk zonder gebruikmaking van een alfabetische index kan ge
schieden". Starreveld voegt daar weliswaar aan toe dat voor een
verdeling in negen of tien groepen in het algemeen geen belang
rijke argumenten kunnen worden aangevoerd, maar hij wijst tevens
op een technisch voordeel bij het gebruik van geautomatiseerde
systemen (zie ook $ 2.5). Dit laatste is voor het GRAS niet onbe
langrijk.
De samenhang tussen de rekeningen kan het best worden weergegegeven door een systeem van voortgezette onderverdeling. Deze
onderverdeling hoeft niet noodzakelijkerwijze de voortgezette 10deling te zijn. Ook bij een systeem waarbij de groepsnummers op
nul of vijf eindigen is sprake van voortgezette onderverdeling.
Het feit dat - in weerwil van Starrevelds opmerkingen - de
cimale stelsels algemeen gebruikelijk zijn geworden pleit ook
voor een decimaal stelsel. Een groot voordeel van een decimaal
stelstel is bovendien dat door de systematiek ook voor nietadministratief geschoolden veel van de samenhangen tussen gege
vens duidelijk wordt. Voor integratie met deeladminstraties en
voor het gebruik in het kader van boerderij-automatisering zijn
dit niet te onderschatten voordelen. Een decimale codering dient
voor het GRAS dan ook uitgangspunt te zijn.
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3.9

Waarden, prijzen en hoeveelheden

Al in de allereerste studie in het kader van dit project is
aangegeven dat bij goede bedrijfseconomische informatie zoveel
mogelijk kwantitatieve gegevens vermeld moeten worden. Alleen
financiële informatie biedt onvoldoende aangrijpingspunten voor
de analyse. Door ook hoeveelheden (volumes) vast te leggen, wordt
ook de mogelijkheid gegeven om prijzen te berekenen en hoeveelhe
den en prijzen te vergelijken met plannings cijfers of met andere
bedrijven.

3.10 Bedrijf en prive
Gezien het gebruik voor zowel bedrijfseconomische als fis
cale informatie verdient het aanbeveling om ook alle prive-mutaties te boeken. Uit het oogpunt van controle verdient dit even
eens aanbeveling. Bovendien is voor bepaald bedrijfseconomisch
gebruik (b.v. afsluiten leningen) inzicht nodig in het privegedeelte, in het bijzonder in het prive-vermogen. Overigens is het
niet nodig dat de prive-gegevens in hetzelfde grootboek worden
geboekt. Er kunnen redenen zijn om voor de prive-boekingen een
aparte subadministratie te voeren, bijvoorbeeld omdat de firman
ten de beschikking krijgen over de ko1ommenbalans, terwijl ze de
mede-firmanten niet in kennis willen stellen van hun prive-gegevens. Bij zo'n subadministratie kan hetzelfde codestelsel worden
aangehouden, en verschijnt alleen de mutatie in het bedrijfsver
mogen in het grootboek (rubriek nul).
Voor de persoonlijke onderneming 1) kan, zeker als het om
grote activiteiten gaat (b.v. een camping), dezelfde methode wor
den gevolgd. Een andere oplossing zou zijn om aan alle reke
ningen een code voor vennootaanduiding toe te voegen. Qua code
ring maakt dit geen verschil met de aanduiding voor een subadmi
nistratie.
In veruit de meeste gevallen zal het het meest doelmatig
zijn om de persoonlijke onderneming (b.v. de gebouwen in eigendom
bij een van de vennoten) via enkele rekeningen in de rubriek met
prive-rekeningen te administreren. Deze rekeningen zouden ook
tussen de bedrijfsrekeningen (b.v. vaste activa) kunnen worden
geplaatst, maar dit werkt wellicht verwarrend.

1)

Deze problematiek is nader geanalyseerd met behulp van het
begrip F.A.E. (Financieel Administratieve Eenheid) in het
rapport met het globale datamodel. Het probleem van de sub
codering wordt verder uitgewerkt in par. 4.5.
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4.

REKENINGSCHEMA: RUBRIEKEN EN CODERING

4.1

Inleiding

Tot nu toe is er slechts gesproken over een rekeningschema
voor het grootboek, waarbij min of meer gesuggereerd is dat de
daarbij gebruikte codes de volledige informatiebehoefte van de
gebruiker en de accountant dekken. Maar zelfs wanneer dat het ge
val is dan nog is het grootboek in meer of mindere mate een ag
gregatie van de te beheren zaken. Zo is de rekening melkkoeien
een aggregatie van de individuele diernummers. Deze aggregatieproblematiek is tot nu toe in dit rapport onderbelicht gebleven,
alhoewel juist in een geautomatiseerde verwerking er van uitge
gaan moet worden dat er een koppeling bestaat tussen het groot
boek en een aantal subadministraties (zie par. 3.4).
Het coderingsprobleem gaat dan ook verder dan dat van uni
forme grootboekcode ringen. In dit rapport wordt alleen het
grootboekniveau behandeld, maar desalniettemin is het goed om
vooraf vast te stellen dat er ook een integratie tot stand ge
bracht zal moeten worden met andere onderdelen van het totale co
deringsstelsel, namelijk de codes voor objecten (diernummers,
machinenummers, machinesoorten, percelen etc.), normen, en de on
derdelen van de FAE (financieel administratieve eenheid: onder
neming, ondernemers, produktietakken - zie rapport over datamodel). Voor een goede interpretatie van het grootboek-coderings
stelsel is een verdere kennis van de codes voor objecten niet
direct van belang. Dit ligt iets anders voor de codering van de
onderdelen van de FAE en - in mindere mate - de btw. Over deze
onderwerpen zullen in dit hoofdstuk, naast de geüniformeerde
codering voor het grootboek, dan ook enkele opmerkingen worden
gemaakt (par. 4.5).

4.2

Indeling rekeningschema grootboek

Op basis van de in de hoofdstukken 2 en 3 genoemde overwe
gingen is een voorlopige opzet gemaakt voor het geüniformeerd
rekeningschema voor de agrarische sector (GRAS). "Voorlopig"
omdat er nog geen invulling gegeven is aan de wens om intracomptabel voorraden, inkopen, verbruiken en budgetten te kunnen ver
werken.
De volgende rubrieksindeling, uitgaande van een decimaal
stelsel, wordt nuttig geacht:
rubriek 0
vaste activa en passiva
rubriek 1
financiële rekeningen
rubriek 2
tussenrekeningen
rubriek 3
voorraad produktiemiddelen en gereed produkt
rubriek 4
kosten (naar soort)
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rubriek
rubriek
rubriek
rubriek
rubriek

5
6
7
8
9

(gereserveerd voor kostendragers)
(gereserveerd voor budgetten)
aan- en verkopen levende have
opbrengsten
rekeningen voor prive/niet-bedrijfsactiviteiten

Bij deze indeling is de goederenstroom door de onderneming (net
als bij het schema Bakker) de achterliggende gedachte. Deze aan
sluiting bij de literatuur en de logische gedachtengang maakt het
schema eenvoudiger hanteerbaar. Om dezelfde reden worden de voor
raden in de rubriek 3 ondergebracht, ook al worden deze rekenin
gen in de huidige administratieve organisatie alleen bij het af
sluiten gebruikt. Zouden er ook systemen ontstaan waarbij wel
voorraden worden bijgehouden, dan kunnen deze van hetzelfde reke
ningstelsel gebruik maken. Het bleek gewenst om de mogelijkheid
op te nemen om de in- en verkopen vee vergaand te splitsen, al
hoewel dit enigszins vooruitloopt op de nog uit te voeren fase
van het project waarin naar een andere administratieve organisa
tie wordt gekeken. Reden is dat in een aantal systemen deze spe
cificatie mogelijkheid al voorhanden is. Er is gekozen voor een
aparte rubriek, en niet voor het onderbrengen van de inkopen met
de voorraadproduktiemiddelen in rubriek 3 terwijl de verkopen en
voorraad gereed produkt dan in rubriek 7 genoteerd zouden moeten
worden (goederenstroomgedachte). De rubrieken 5 en 6 zullen nader
moeten worden gedefinieerd. De rubrieken 0, 1, 3 en 9 hebben een
een fiscale ingang. De overige rubrieken zijn in principe be
drijfseconomisch van opzet. De verschillen tussen de fiscale re
keningen en de bedrijfseconomische worden in rubriek 2 verwerkt.
Alle bedrijfskosten worden eerst in rubriek 4 geboekt, overeen
komstig de aanbeveling van Van der Ploeg en van Zijp om alle
kosten eerst als kostensoort te boeken.

4.3

Principes voor een verdere onderverdeling grootboekrubrieken

De rubrieken zijn verder onderverdeeld in hoofdgroepen (2
cijfers), groepen (3 cijfers) en individuele rekeningen (4 cij
fers en meer). De volledige onderverdeling is opgenomen in bij
lage 2. In deze paragraaf wordt stilgestaan bij enkele uitgangs
punten die daarbij zijn gehanteerd.
Allereerst is er van uitgegaan dat de rekeningen een homo
geen karakter moeten hebben. Een voorbeeld voor rubriek 4 kan dat
verduidelijken. De discussie of kosten in eerste instantie func
tioneel (b.v. auto-.verkoopkosten) of juist categorisch (arbeid,
rente, hulpstoffen) moeten worden vastgelegd is niet van vandaag
of gisteren. Er past dan ook geen eensluidend antwoord op. Het
hangt van het doel van het informatiegebruik af (het z.g. contingency-principe) en de informatie die met het rekeningstelsel
wordt verkregen, moet voor velerlei doelen worden gebruikt. Voor
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af is niet te bepalen welke problemen met welke informatie moet
worden opgelost. Men denke aan het adagium van J.M. Clark: dif
ferent cost for different purposes. Om die reden dienen diverse
indelingsmogelijkheden in het schema ondergebracht te worden. Te
denken valt aan indelingen als direct/indirect, vast/variabel,
berekend (loon boer)/betaald, uitgaven deze (benzine)/vorige
(afschrijvingen) periode etc. Wanneer voor de kostensoorten deze
gegevens op aparte rekeningen worden geadministreerd, dan is
later altijd de informatie bereikbaar. Welke indeling vervolgens
de eerste indeling wordt, en welke op het tweede of derde plan
komt is van minder belang.
Een tweede principe is dat van de boekingseenvoud. Daaronder
wordt verstaan dat de bedrijfskosten allen in 1 rubriek worden
ondergebracht, net als bijvoorbeeld de bedrijfsopbrengsten. Daar
bij wordt ook uitgegaan van de gedachtenwereld van de niet-bedrijfseconomische geschoolde. Een voorbeeld daarvan is de boeking
van de berekende rentekosten die deels ook betaald worden. Men
zou af kunnen spreken om de betaalde rente niet als bedrijfs
kosten, maar als tussen-rekening te boeken (in rubriek 2) en ver
volgens een -te automatiseren journaalpost te maken voor de
bedrijfseconomisch berekende rentekosten (4/aan 2). Dit sluit
niet erg aan bij de gedachtenwereld van de niet-bedrijfseconomisch geschoolde. Die ziet betaalde rente als bedrijfskosten. Het
is daarom begrijpelijker om deze kosten meteen in rubriek 4 te
boeken, en vervolgens een aanvullende - te automatiseren - jour
naalpost te maken om deze betaalde kosten aan te vullen tot het
niveau dat bedrijfseconomisch juist wordt geacht. De term 'bere
kend' heeft dan dus geen betrekking op het totaal niveau van de
kostenpost, maar op het aanvullende deel. Voor de verslaggeving
heeft deze boekingswijze geen consequenties.
Het principe kan als volgt worden uitgewerkt. De betaalde
rente, alsmede de ontvangen kortingen voor contante betaling wor
den direct in rubriek 4 (49 financieringskosten) geboekt. Daar
naast wordt er bedrijfseconomische rente berekend. Deze bereke
ning bepaalt de berekende rente voor grond, gebouwen, plantopstanden, gewassen en vee. De journaalpost die uit deze berekening
voortvloeit, betreft de boeking:
4230
berekende rente pachtersinvesteringen
4240
berekende rente eigenaar
4320
berekende rente machines,etc.
4731
berekende rente omlopend vermogen marktbare gewassen
4770
berekende rente levende have
Aan 4981
tegenboekingsrekening berekende rente
Door deze boeking geeft groep 49 het financieringsresultaat, ter
wijl de rest van rubriek 4 de bedrijfseconomische kosten excl.
het financieringsresultaat weergeeft 1). Zou men van mening zijn
1)
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Exclusief de incidentele kosten op rekening 4850.

dat rubriek 4 in zijn totaliteit de bedrijfseconomische kosten
weer moet geven (omdat dit de raadpleging van de gegevens vereen
voudigt) dan kan men gelijk met bovenstaande journaalpost het
saldo van rubriek 49 wegboeken naar rubriek 2.
De beschreven handelwijze bevordert zowel het efficient
inboeken als het efficient raadplegen. Voor arbeid is een analoge
boekingswijze voorzien.
4.4 Lengte en indeling van de grootboekkode
Over de optimale lengte van de te gebruiken code is vaak discus
sie mogelijk. Het principe van de hierarchische structuur maakt
het stelsel overzichtelijk, maar daardoor de codes ook lang. Wan
neer het stelsel bovenal voor inboeken van gegevens wordt ge
bruikt is dit bezwaarlijk. Momenteel wordt door de VLB-kantoren
een 3 of 4-cijferige code gebruikt. In het GRAS is er naar ge
streefd om met het 4-cijferig niveau een compleet beeld te kunnen
schetsen van de agrarische onderneming. Dat neemt niet weg dat
voor sommige bedrijven 3 of soms zelfs 2 cijfers voldoende kunnen
zijn, al was het maar voor een deel van de rekeningen. Evenzo
zullen sommigen een verdere detaillering wensen. Dan zal in de
regel naar een 5- of 6-cijferige onderverdeling uitgeweken moeten
worden.
In die gevallen dat subcodes (b.v. voor firmant, geogra
fische plaats, zie par. 4.5) worden toegevoegd, dan volgt de sub
code vanzelfsprekend na de gebruikte (3, 4 of 5 cijferige) groot
boekcode. Vanzelfsprekend is er een relatie tussen de grootboek
codering en de subcodering: wat men in het grootboek codeert
hoeft men niet in subcodes te doen en omgekeerd.

4.5

Subcodes voor kostendrager , geografische plaats, ondernemer
en gezinsleden

Van een aantal rekeningen is het zinvol om ze verder onder
te verdelen naar de vennoot (firmant/gezinslid), de geografische
plaats (perceel, hok, kas) of naar het eindprodukt als kostendra
ger (gewassen, diersoorten). Daartoe kunnen aan de rekeningcodes
nog subcodes worden toegevoegd.
Deze subcodes vallen uiteen in subcodes voor (onderdelen
van) de FAE en subcodes voor geografische plaats c.q. kostendra
ger. Deze laatste kunnen worden samengenomen onder de term "ob
ject", er vanuit gaande dat er tussen geografische plaats en kos
tendrager een 1 : 1 relatie is doordat er een huisvestingsplan of
bouwplan bekend is. Er wordt dus vanuit gegaan dat de kosten of
opbrengsten op grootboekniveau slechts op een wijze verder onder
verdeeld zou moeten worden, waarmee impliciet een tweede wijze
ook bekend zou kunnen zijn (een toedeling van de bezinekosten aan
trekker X en tegelijkertijd aan gewas Y anders dan door een kostenverdeelstaat voor rubriek 5 wordt dus niet nuttig geacht).
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Subcodering objecten

Het grootboek bevat een verzameling gegevens op verschillend
detailniveau al naar gelang de informatiebehoefte. Aan alle
grootboekgegevens liggen concrete zaken ten grondslag, welke zijn
te definiëren als (beheers-)objecten.
Onder deze Objekten zijn ondermeer te verstaan de duurzame
produktie middelen, produkten, artikelen (zoals geneesmiddelen),
gewassen, vee, enz.. Deze individueel of groepsgewijs te onder
kennen objecten zijn onderwerp van het operationeel beheer en
dienen (steeds vaker) ook te worden geregistreerd.
Daartoe kunnen de objecten worden ingedeeld naar soort (b.v.
machines, vee, grondstoffen, e.d.) en vervolgens naar kwaliteit
of categorie (b.v. tractoren, meikoeien, kunstmest, e.d.) en ten
slotte - voor zover gewenst - naar hun identificatie (b.v. inven
tarisnummer, diernummer, artikelnummer, e.d.)
De indeling van objecten naar soort en categorie zou kunnen
worden gedefinieerd in standaard objectcodes welke dienen aan te
sluiten bij de entiteit "object" (E12) van het globale datamodel.
Een standaardindeling zou kunnen zijn (bijvoorbeeld):
lxyy
2xyy
3xyy
4xyy
5xyy
6xyy
etc.

=
=
=
=
=
=

Grond
Gebouwen
Installaties
Machines en werktuigen
Voorraden en veldinventaris
Levende have

waarbij x staat voor objectsoort en yy voor de categorie.
Het zal duidelijk zijn dat het vraagstuk van uniforme code
ringen voor objecten dient te worden afgestemd met alle takken.
De volgende takdoorsnijdende uitgangspunten zijn daarbij van
belang:
Iedere objectcode kan worden gerelateerd aan een standaard
grootboekrekening volgens het uniforme rekeningstelsel.
Ieder individueel geïdentificeerd object wordt op deze wijze
via de toegekende objectcode gegroepeerd en tot een bepaalde
grootboekrekening gerekend. In principe is het mogelijk dat
meerdere objectsoorten in bepaalde toepassingen aan 1 groot
boekrekening worden gekoppeld (n: 1-relatie). Tegelijkertijd
kunnen dan via het identificatienummer in principe subadmi
nistraties voor de verschillende objectsoorten worden ge
voerd. Waarbij - terzijde - nog opgemerkt kan worden dat op
het accountantskantoor deze subadministraties veelal gemu
teerd worden vanuit het grootboek, dit om de aansluiting te
handhaven. Op het bedrijfsniveau ligt het omgekeerde meer
voor de hand.
Vervolgens kunnen bepaalde objecten functioneren als kostendrager binnen de onderneming of produktietak. Dit impliceert
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dat kosten en opbrengstgegevens van verschillende andere
grootboekrekeningen of objecten moeten kunnen worden toege
rekend aan het betreffende object (1: n-relatie)
Figuur 4.1 brengt een en ander in beeld. Met de stippellijn
is aangegeven welk deel van het coderingsstelsel in dit rapport,
als rekeningschema uitputtend is behandeld.

Figuur 4.1

Coderingstelsel
t

s

Kodering»•telael

gtandaard
rckeningtcha

Objektkode
•standaard
grootboakrake- le

InuEer

©r
CC-

ningen

atandaard
rubrieken

BTW

ïi.

subrekeninges
F.A.C.

I
I

«

rekening»tel»el

F.A.E.

-

Subcodering FAE

Voor de subcodering naar onderdelen van de FAE, welke in het
datamodel is gedefinieerd als de onderneming(en), welke zijn
onder te verdelen naar produktietak en/of de ondernemer(s) en hun
eventuele gezinsleden, wordt het volgende voorstel (figuur 4.1)
gedaan:
In de subrekeningen wordt tot uitdrukking gebracht welke relatie
de (grootboek-)gegevens hebben tot de FAE. Op basis van de inde
ling van het rekeningschema is het onderscheid tussen bedrijf en
prive reeds gedefinieerd in rubrieken en/of hoofdgroepen (hoofd
groep 91 is persoonlijk bedrijfsvermogen, overig rubriek 9 is
prive).
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In het geval dat de FAE een rechtspersoon is zullen priverekeningen In principe niet voorkomen. De subrekening kan hier der
halve een codering bevatten voor produktietakken of afdelingen
van de onderneming/rechtspersoon.
In geval van een eenmanszaak is de problematiek ook nog be
trekkelijk eenvoudig doordat er slechts sprake is van 1 onder
neming en 1 ondernemer. In de subrekening kan dan een codering
naar produktietakken (bedrijfsrekeningen) c.q. een codering naar
personen (priverekeningen) voor de ondernemer en zijn eventuele
gezinsleden worden ondergebracht.
In geval van maatschappen of firma's welke in de agrarische
sector in ruime mate voorkomen, is de problematiek het meest
complex doordat de FAE kan bestaan uit:
meerdere ondernemers( stel maximaal 9, doch meestal 2 of 3);
meerdere ondernemingen ( stel 1 hoofdonderneming in
maatschap- of firmaverband en 1 persoonlijke onderneming per
ondernemer/vennoot/firmant, derhalve max. 10);
meerdere gezinnen c.q. inwonende personen per ondernemer.
Deze entiteittypen binnen de FAE dienen bij voorkeur middels
een uniforme methodiek te worden geïdentificeerd door een code
ring welke als subrekening bij een grootboekrekening kan worden
vermeld. De coderingen in het subrekening nummer dienen aan te
sluiten bij de identificatie van de entiteittypen El (ondernemer
en gezin) en E3 (produktietak) van het globale datamodel.
Afhankelijk van de soort grootboekrekening (bedrijf/prive)
kan een subrekening dan als volgt worden gestructureerd:
Subrekening = xy of xyy, waarbij
x = onderneming(-en) c.q. ondernemer(s)
y = tak/afdeling(-en) c.q. gezinslid(-leden)
Een dergelijk gebruik van subrekeningen maakt het mogelijk speci
fieke grootboekinformatie te vervaardigen voor elk entiteittype
binnen de FAE. Uiteraard blijft het daarnaast mogelijk om in
plaats van subrekeningen specifieke grootboekrekeningen te benoe
men ten behoeve van de entiteittypen binnen de FAE. Dit kan een
doelmatige oplossing zijn bij eenvoudige informatiebehoefte. Van
daar dat daarvoor in rubriek 9 een aantal rekeningen voor het
privevermogen van de ondernemers zijn opgenomen.

4.6

Relatie standaard grootboekschema met totale coderings
stelsel

Het zal uit het voorafgaande duidelijk zijn geworden dat het
standaard rekeningsschema niet de totale coderingsproblematiek
van een agrarisch bedrijf beschrijft. Met behulp van figuur 4.1
is echter duidelijk te maken hoe het grootboek-rekeningschema
zich verhoudt tot het totale coderingsstelsel.
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Het is wellicht goed om voor te stellen dit onderscheid tus
sen coderingsstelsel en rekeningschema ook in de terminologie
(stelsel versus schema) tot uiting te brengen en de buiten de
landbouw algemeen gebruikelijke vermenging van de termen reke
ningschema en -stelsel te vermijden.
Subcodering BTW
In figuur 4.1 is ook de problematiek van de BTW-codering
weergegeven.
Voor BTW-plichtige ondernemingen is het noodzakelijk gege
vens te kunnen voorzien van een standaard BTW-codering, waaruit
minimaal dient te blijken de BTW-soort (0=verrekenbaar,l=in
rekening gebracht) en het percentage dat dient te worden toege
past.
Deze BTW-code dient aan te sluiten bij een grootboekrekening
waarop de BTW-mutaties worden bijgewerkt. In principe dient het
mogelijk te zijn de mutaties van meerdere BTW-soorten te regis
treren op 1 grootboekrekening, zodat gesproken kan worden van een
n: 1-relatie.
Op basis van de BTW-coderingen kunnen bij de verslaggeving
BTW-aangiften en de daarbij behorende specificaties of controle
verslagen per BTW-soort worden vervaardigd. (Zie procesmodel pro
ces 12.2.h. "opstellen BTW-aangifte"). Bij eenvoudige toepassin
gen is het denkbaar dat de BTW-mutaties uit de primaire gegevens
worden afgesplitst en rechtstreeks op de daarvoor bestemde groot
boekrekeningen worden geboekt. Een geïntegreerde BTW-aangifte is
dan echter niet meer mogelijk omdat het verband met de primaire
gegevens (fakturen en goederenbedragen) ontbreekt.
4.7

Relatie met de verslaggeving

Bij het ontwerpen van het GRAS is uitgegaan van de huidige
werkwijze van bedrijfseconomische verslaggeving. Daarom zijn re
keningen ingevoerd voor de verwerking van de herwaardering, bere
kende rente over eigen vermogen en berekende kosten voor de inzet
van eigen arbeid. Er zijn (dus) geen rekeningen toegevoegd voor
o.a. inhaalafschrijvingen en latente belasting verplichtingen.
De uitgangspunten voor de bedrijfseconomische verslaggeving
zijn in de jaren vijftig en zestig door het LEI ontwikkeld, ten
behoeve van kostprijsberekeningen (Horring, 1948) en - later beleidsondersteunende publikaties over de bedrijfsresultaten en
inkomensontwikkeling (Kuperus, 1971). In dit rapport is niet
nader onderzocht of deze inzichten voor de komende jaren wellicht
nog aanpassing behoeven. Het lijkt zinvol deze vraag de komende
jaren niet uit de weg te gaan, al was het maar omdat er in de
jaren zeventig buiten de landbouw veel onderzoeksresultaten op
het terrein van management accounting (b.v. information econo
mics, verschillen analyse in situaties met onzekerheid, transferpricing, behavourial accounting research) zijn gepubliceerd.
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4.8

Enkele algemene uitgangspunten rond het gebruik van de reke
ningen

Tot slot van dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij enkele al
gemene uitgangspunten die - mede in het licht van de verslagge
ving - bij het rekeningstelsel zijn gehanteerd.
Allereerst het al eerder genoemde punt dat voor alle reke
ningen waarden en hoeveelheden (en daarmee impliciet prijzen)
vastgelegd moeten kunnen worden. Of deze waarden in- of exclusief
btw zijn hangt af van de situatie op het bedrijf. Er is voor een
individueel bedrijf vooralsnog geen reden de gegevens op een
andere dan de voor dat bedrijf "natuurlijke" wijze vast te leg
gen. Datzelfde geldt voor de situatie pacht/eigendom. Van een
eigendoms bedrijf worden de kosten op eigenaarsbasis geregi
streerd. Met die gegevens, die tenslotte de werkelijkheid weerge
ven, behoort de ondernemer zijn bedrijfsbeslissingen te nemen.
Een andere zaak is dat het voor bedrijfsvergelijking wense
lijk kan zijn de vergelijkbaarheid te verbeteren door resultaten
om te rekenen naar b.v. een situatie incl. btw en op pachtbasis.
Daartoe dienen in dat proces rekenregels te worden opgesteld die
zullen leiden tot een zo goed mogelijke vergelijkbaarheid, b.v.
door een extracomptabele verhoging van de opbrengsten (in de
excl. btw situatie) of door het berekenen van een pacht voor de
eigenaarsbedrijven via een extra journaalpost. Voor dat laatste
is al vast een aantal rekeningen in rubriek 2 opgenomen.
Een tweede uitgangspunt betreft de verwerking van kostenver
lagende en opbrengstverhogende subsidies. Daarvoor zijn in de
rubrieken 4 en 8 aparte rekeningen voorzien, steeds op 2-cijferniveau.
Met het oog op ontvangen kortingen is onderscheid gemaakt
tussen kortingen voor contante (en boeten voor te late) betaling
enerzijds en andere kortingen (kwantumkorting, nabetalingen)
anderzijds. De eerste groep dient als financieringskosten te wor
den beschouwd. De andere kortingen worden direct op de betrokken
kosten in rekening gebracht. Overigens zal in de praktijk dit
ideaal voorschrift niet altijd worden nagegeleefd, omdat de ver
deling van de nabetalingen over kostenrekeningen niet altijd een
voudig is.
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5.

BALANSREKENINGEN: RUBRIEKEN 0,1 EN 3

5.1

Inleiding

In dit hoofdstuk zal een korte nadere toelichting worden ge
geven op de rubrieken 0,1 en 3. De nadruk zal worden gelegd op de
overwegingen die gehanteerd zijn bij de samenstelling van het re
keningschema in deze rubrieken. Er zal daarbij vanuit gegaan wor
den dat de naamgeving van de rekeningen duidelijk genoeg is om
het stelsel te beoordelen, hetgeen niet wegneemt dat er te zijner
tijd een sterke behoefte zal zijn aan een beschrijving die de
naamgeving ondersteunt, o.a. door gekozen oplossingen voor discu
tabele rubriceringen (bijvoorbeeld worden kwelders geboekt onder
blijvend grasland of onder overige gronden?) te documenteren.

5.2

Vaste activa (rekeningen 0100 t/m 0599)

De rekeningen die gebruikt kunnen worden om de vaste activa
te registreren spreken grotendeels voorzichzelf. Rubriek nul be
vat de fiscale waarden, de herwaardering voor bedrijfseconomische
doeleinden wordt geboekt in rubriek 2.
Fiscaal worden soms de aankoopkosten afgesplitst. Daarvoor
zijn de rekeningen in de 028 serie beschikbaar. Bedrijfsecono
misch worden deze tot 021,023 en 024 gerekend. De in groep 029
geregistreerde zekerheidsrechten en niet aan de produktie dienst
bare materiële activa hebben weinig verband met elkaar. Omdat
deze posten niet erg belangrijk zijn en er geen andere 3-cijfercodes beschikbaar zijn, zijn deze samengenomen.
Rekeningen met de omschrijving "overige" eindigen consequent
op het cijfer 8, en afschrijvingsrekeningen op het cijfer 9. De
afschrijvingsrekeningen zijn gespecificeerd per groep van reke
ningen op 3-cijferniveau. Dit wordt op grootboekniveau voldoende
geacht. Een verdere specificatie (per grootboekcode of per ob
ject) zal in een subadministratie verantwoord (moeten/ kunnen)
worden.
Bij de levende have zijn alle diersoorten gespecificeerd,
alhoewel een aantal van deze soorten niet het karakter hebben van
een produktiemiddel, maar meer van "produkten in bewerking" (b.v.
mestvarkens, slachtkuikens). Sommigen zijn van mening dat dit in
de verslaggeving tot uitdrukking behoort te komen. Zo dit zo zou
zijn, dan is dit niet dwingend doorgevoerd naar de grootboekcode
ring. Het gemak van terugvinden (voor niet bedrijfseconomisch ge
schoolden) en het feit dat een aantal diersoorten, afhankelijk
van de bedrijfssituatie (zoals biggen, lammeren), zowel produk
tiemiddel als produkt kan zijn, pleiten hiervoor. Wel is in de
voorraadrubriek eveneens de mogelijkheid opgenomen om deze dier
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soorten te specificeren. Er bleek in de balans geen ruimte op
groepsniveau meer te zijn om de mestkalveren en het mestvee ieder
een aparte groep toe te kennen zoals bij de voederkosten is
gebeurd.

5.3

Vaste passiva (rekeningen 0600 t/m 0999 )

De vaste passiva zijn onderscheiden in eigen vermogen (06),
de egalisatie rekening investeringspremies (07), die noch eigen
vermogen, noch een voorziening is, de voorzieningen (08) en het
langlopend vreemd vermogen (09).
De voorzieningen die correcties zijn op de debiteuren zijn
aldaar opgenomen. Net als bij de afschrijvingen zijn de vrij
gevallen investeringspremies te verantwoorden op een rekening die
op een 9 eindigt (zij het op 3 cijferniveau). De rekeningen
"overige" eindigen ook hier op het cijfer 8.
Vanwege de financiële analyse werd een indeling van het
vreemd vermogen naar bron wenselijk geacht.

5.4

Financiële rekeningen (rubriek 1)

Bij de financiële rekeningen is regelmatig ruimte gegeven
voor een specificatie op bedrijfsniveau binnen de 4 cijfercodering. Met name overlopende posten laten zich moeiljk categori
seren, kunnen tussen de individuele bedrijven sterk verschillen
en zijn voor bedrijfsvergelijking nauwelijks interessant.
Bij de liquide middelen is onder groep 123 ruimte gelaten
voor een specificatie van de lopende rekeningen (bank en postbank-v/h giro), die als tegenboekingsrekening voor de dagboeken
fungeren.
Ook in deze rubriek eindigen de rekeningen "overige" op het
cijfer 8. Omdat er bij het betalen van btw en het inhouden van
loonbelasting en soicale premies direct een vordering/schuld
positie tegenover de fiscus ontstaat zijn de bijbehorende reke
ningen als vorderingen en schulden te beschouwen.
5.5

Voorraad rekeningen (rubriek 3)

In rubriek 3 zijn zowel de voorraden produktiemiddelen als
de voorraden eindprodukt opgenomen. De gedachte van de goederen
stroom is dus hier enigszins verlaten, omdat het overbodig leek
daaraan een complete rubriek (7) te "offeren".
De voorraden bestaan uit de veldinventaris (groepen 31, 32,
33), de voorraad mest en handelsvee (groep 34, zie $ 5.2), de
voorraden veevoer (groep 35), grond en hulpstoffen (groep 36) en
de voorraden eindprodukt (groepen 37 en 38). In de hoofdgroepen
35 en 36 zijn de laatste 3 cijfers van de codes zoveel mogelijk
gelijk aan die in de kostenrubriek.
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Rubriek 3 bevat de fiscale voorraadwaardering. In veel ge
vallen zal deze gelijk zijn aan de bedrijfseconomische. Daar waar
dit niet het geval is (met name veldinventaris) zijn correctiere
keningen in rubriek 2 opgenomen.
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6.

KOSTEN EN OPBRENGSTEN: RUBRIEKEN 4, 7 EN 8

6.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een korte nadere toelichting gegeven
op de rubrieken 4,7,8. Onder de kosten en opbrengsten worden alle
kosten en opbrengsten verstaan die door de individuele boer of
tuinder met het bedrjf worden geassocieerd. Het feit dat in de
bedrijfseconomische verslaggeving een aantal van die kosten (bv.
incidentele kosten, betaalde rente) niet tot het bedrijfsresulworden gerekend is beschouwd als een verslaggevingsprobleem, dat
bij het inboeken geen rol mag spelen. Zie ook par. 4.2 voor een
verdere argumentatie in deze.
De waardering van de kosten en opbrengsten is op bedrijfs
economische basis. Voor de verwerking van de btw en de pacht/
eigondomsbasis zie par. 4.6.

6.2

Kosten (rubriek 4)

Voor de hoofdindeling van rubriek 4 is gekozen voor arbeid
(41), kosten onroerend goed (42), kosten machines e.d.(43), loon
werk (44), veevoeder (45), overige grond en hulpstoffen (46),
overige produktgebonden kosten (47), algemene kosten en inciden
tele kosten (48), en financieringskosten (49). Deze indeling
lijkt het meest praktisch, ook al kan ze beschouwd worden als een
mixture van functionele en categrorische kostensoorten. Rubriek
49 maakt geen deel uit van het bedrijfseconomisch resultaat. Voor
eventuele subsidies op kosten zijn aparte rekeningen per groep
ingevoerd. Voor de verwerking van de kortingen, zie par. 4.6.
Rekeningen met het karakter "overige" hebben zoveel moge
lijk een code eindigend op het cijfer 8 gekregen.
Rekening 4252 (aanvulling tot ber. pacht) heeft alleen bete
kenis als correctierekening op lage familiepacht. In hoofdgroep
46 is een aantal gevallen de bedrijfstak gebruikt als indeling
naar kostensoort. Deze onderverdeling wordt nu vaak gebruikt.
Omdat een tak kan worden beschouwd als een aggregatie van gewasen diersoorten (kostendragers), is deze onderverdeling minder
zinvol wanneer de kosten aan de kostendragers worden toegerekend
middels een subcodering. In dat geval zou in hoofdgroep 46 een
verdere onderverdeling naar soort (meststof, gewasbeschermings
middel etc.) te verkiezen zijn.

6.3

Opbrengsten (rubriek 8)

De hoofdindeling van rubriek 8 geeft weinig aanleiding tot
discussie: er is onderscheid gemaakt tussen akkerbouw (81),
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groenten (82), bloemen/potplanten (83), bloembollen/fruit/boom
kwekerij/champignons (84), rundveehouderij (85), varkenshouderij
(86), pluimveehouderij (87), overige levende have (88) en overige
opbrengsten (89).
Moeilijker is de onderverdeling van deze groepen, met name
in de tuinbouw omdat daar een groot scala van produkten bestaat
dat moeilijk in groepen is onder te brengen. Gekozen is uitein
delijk voor de meest voorkomende produkten en aanvullende ruimte
voor verdere specificatie. Daarbij kan bedacht worden dat in de
glastuinbouw bedrijfsvergelijking van de opbrengsten alleen zin
vol is wanneer uit een subadministratie verdere gegevens over
kwaliteiten, variëteiten en aflevermoment bekend zijn.
Onder de overige opbrengsten bevinden zich een aantal reke
ningen die niet tot het bedrijfseconomisch resultaat worden gere
kend (zoals de uitkeringen van coöperatieve verenigingen). Hier
geldt dezelfde gedachtengang als bij hoofdgroep 48.
Er is een aparte rekening ondrscheiden voor het boeken van
de mutatie veldinventaris. Wanneer men over een complete kostprijsopbouw beschikt zou het bedrijfseconomisch te verdedigen
zijn om deze mutatie te beschouwen als een correctie op de kosten
(matching principe). Daar dat veelal niet het geval is, verdient
boeking onder de opbrengsten (als een mutatie goederen in bewer
king, waarbij enigszins geweld wordt gedaan aan het realisatie
principe) de voorkeur.
Eveneens uit bedrijfseconomische overwegingen verdient het
de voorkeur om de opbrengsten van de plantaardige produktie per
oogstjaar te kennen. In het bijzonder bij januari/januari boek
houdingen kan dat betekenen dat in het lopende boekjaar behoor
lijke corrcties moeten worden gemaakt op opbrengsten van het
voorgaande jaar. Daarvoor zijn aparte rekeningen in gevoerd, zo
dat de opbrengsten van het lopende jaar apart zijn te onder
scheiden.

6.4

Opbrengsten vee (rubriek 7 en 8)

Bij de opbrengstrekeningen voor het vee is er in een aantal
gevallen de wens om in- en verkopen apart te kennen, met name uit
controle-overwegingen. In een aantal gevallen is het mogelijk om
de veemutaties direct te boeken op de opbrengstrekening in ru
briek 8 (die dan een gemengd karakter heeft) of op de balansreke
ningen (waarvoor dan hetzelfde geldt). Voor die gevallen waarin
men de in- en verkopen apart wenst te kennen (zonder terug te
hoeven naar het journaalblad) zijn in rubriek 7 aparte in- en
verkooprekeningen onderscheiden. Deze zijn ook aangevuld met
aparte rekeningen voor de omzet en aanwas, zodat (wannner van ru
briek 7 gebruik wordt gemaakt) het resultaat op vee volledig in
rubriek 7 kan worden afgelezen. Desgewenst kan men natuurlijk aan
het einde van het boekjaar de saldi van rubriek 7 nog overboeken
naar rubriek 8. Terzijde wordt opgemerkt dat het splitsen van om
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zet en aanwas alleen zinvol is wanneer een individuele dieradministratie en -waardering wordt bijgehouden.
Door deze veelheid aan keuzemogelijkheden kan de gebruiker
zijn veeadministratie optimaal in het grootboek tot uitdrukking
brengen. Vooraf moeten dan wel de volgdende vragen worden beant
woord:
mest- en handelsvee wel (=rubriek 3)/niet (=rubriek 0) als
voorraad beschouwen? (zie par. 5.5);
inkopen en verkopen apart onderscheiden (zo nee, rubriek 7
vervalt);
individuele veeregistratie en -waardering? (zo ja omzet en
aanwas is splitsbaar).
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7.

PRIVE(RUBRIEK 9) EN TUSSENREKENINGEN(RUBRIEK 2)

7.1

Privé rekeningen(rubriek 9)

Bij de samenstelling van de hoofdindeling van deze rubriek
is er voor gekozen om een aantal rekeningen te reserveren voor
het vastleggen van de gegevens met betrekking tot het persoon
lijke bedrijfsvermogen (91). Het gebruik van hoofdgroep 91 van de
persoonlijke onderneming is alleen nodig wanneer deze onderneming
aanwezig is en niet via de subcodering (par. 4.4) wordt verwerkt.
Vervolgens bestaat de indeling uit rekeningen voor privé bezit
tingen (92) en privé-schulden (93). In de vervolgrekeningen is
onderscheid gemaakt tussen inkomsten uit arbeid (94), inkomsten
uit periodieke uitkeringen en verstrekkingen (95), inkomsten uit
vermogen (96), persoonlijke verplichtingen (97) en buitengewone
lasten (98). Tot slot van rubriek 9 zijn de privé ontvangsten en
uitgaven, voorzover deze niet belast c.q. aftrekbaar zijn, opge
nomen (99).
Bij de verdere onderverdeling van deze hoofdindeling is zo
veel mogelijk aansluiting gezocht bij de thans bestaande fiscale
aangiftebiljetten. Zo is bij de onderverdeling van rubriek 92 en
93 gekozen voor een zodanige opzet dat de op het aangiftebiljet
voorkomende vragen inzake de samenstelling van het vermogen in
een afzonderlijke (sub-)rubriek zijn opgenomen.
Bij de onderverdeling van de rubrieken 94 tot en met 98 is
dezelfde handelswijze toegepast. De subrubrieken zijn zodanig ge
kozen dat deze overeenstemmen met de onderscheiden vragen welke
op het huidige aangiftebiljet voorkomen.
Bij de verdere uitsplitsing van rubriek 99 is een onderver
deling toegepast naar de in de huidige praktijk veel voorkomende
posten welke tevens kunnen worden gebruikt voor een gede
tailleerde uitwerking van het overzicht verloop vermogen.
Omdat in deze rubriek zoveel mogelijk aansluiting is gezocht
bij de vragen welke op het huidige aangiftebiljet voorkomen zal
ook voor deze rubriek naar verwachting regelmatige actualisering
nodig zijn.

7.2

Tussenrekeningen(rubriek 2)

Bij de tussenrekeningen kan onderscheid gemaakt worden in
rekeningen die verschillen administreren tussen fiscale en be
drijfseconomische waarden, in rekeningen die "reële" verschillen
(kasverschillen, verschillen grootboek/subadministratie) aange
ven, in rekeningen met nog te rubriceren posten (2998 en 2999) en
in rekeningen die als tegenboeking fungeren van in rubriek 4 ge
boekte berekende kosten.Tot de laatste groep tussenrekeningen be
hoort ook de correctie-rekening voor de pacht/eigendomsituatie.
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Figuur 7.1 Boekingswijze bij gelijktijdige uitwerking fiscaal en bedrijfsecono
misch
Voorbeeld: Aanschaf van glasopstand ad ƒ 60.000,— Herwaardering ƒ 15.000,—
Fiscale afschrijving in 5 jaar (ƒ12.000,-), Bedrijfseconomisch in
4 jaar (ƒ 18.750,—)
Journaalposten: Aanschaf:
A/

0241 Glasopstanden
Bank

ƒ 60.000,ƒ 60.000,-

Herwaardering: 2241 Herwaardering GO ƒ 15.000,A/ 2110 Herwaardering
B.E. Afschr.:
A/
A/
Fiscale Afs.:
A/

4223
2724
2725
2624
0249

ƒ 15.000,-

Afschrijvingsk. ƒ 18.750,BE afschr. GO-a.w.
BE afschr. GO-herw.
Fiscale Afschr GO ƒ12.000,Afschrijving GO

ƒ 15.000,ƒ 3.750,ƒ 12.000,-

Ultimo boekjaar: voorafgaande journaalposten:
2725 BE afschr. GO-herw ƒ3.750,A/ 2249 Afschrijving HerwGO

ƒ

2724 BE afschr. GO-a.w.ƒ 15.000,A/ 2624 Fisc, afschr GO
A/ 2824 Levensduurverschillen GO

ƒ 12.000,ƒ 3.000,-

3.750,-

Het saldo van de uit rubriek 2 genoemde rekeningen gaat aan het einde van het
boekjaar fiscaal naar de winst- en verliesrekening en bedrijfseconomisch naar
de balans.
In schema:
0241 Glasopstanden
2241 Herwaardering G.O.
60.000,15.000,-

2249 Afschr. Herw. Glasopst

0249 Afschr. Glasopst.

3.750,-

12.000,-

2624 Fiscale Afschr. Glasopst.
12.000,-

/

12.000,7/
/

/

2724 B.E. Afschr Aanschw. Glasogst.
15.000,-^

y 15.000,
\

/

2725 B.E. Afschr Herwaard. Glasopst.
3.750,-^

3.750,\

\

2824 Levensduurverschillen Glasopst.
t 3.000,-
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4223

Van deze verschillende verschillenrekenlngen is de eerste
groep de moeilijkste. De verschillen tussen bedrijfseconomisch en
fiscaal ontstaan voornamelijk doordat de balansrubrieken de fis
cale waarden aangeven. Daarom worden zowel het vermogen als de
kosten afwijkend (veelal te laag) weergegeven. Daarnaast kunnen
nog verschillen ontstaan doordat het prive-gebruik (dat in ru
briek 8 bedrijfseconomisch en in rubriek 9 fiscaal wordt weerge
geven) verschillend wordt gewaardeerd.
De wijze waarop de verschillen in waardering van vaste acti
va zijn verwerkt kan het beste worden toegelicht met figuur 7.1
waarin een voorbeeld van glasopstanden is weergegeven. Het ver
schil tussen fiscaal en bedrijfseconomisch valt uiteen in een
levensduurverschil (doordat een verschillend afschrijvingssysteem
mogelijk is) en een prijsverschil (de afschrijving over de her
waardering).
Gedurende het boekjaar worden deze verschillen op tussenrekeningen geadministreerd. Deze tussenrekeningen worden aan het
eind van het jaar weggeboekt, waarbij de interpretatie tussen
fiscaal en bedrijfseconomisch verschilt.
Deze methode sluit aan bij de gangbare literatuur; bijkomend
voordeel is dat de gerealiseerde herwaardering bekend is. Qua de
taillering is dezelfde detaillering aangehouden als bij de af
schrijvingsrekeningen in rubriek 0. Deze bepaalt immers van welke
activa op grootboekniveau de boekwaarde kan worden getoond. Voor
een verdere specificatie zal het inventarisregister geraadpleegd
moeten worden.
Voor de andere activa zijn de verschillen tussen fiscaal en
bedrijfseconomisch eenvoudiger. Het gaat om de levende have,
veldinventaris, zelfgeproduceerd veevoer, zelfgeproduceerd plant
en pootgoed en de voorraden plantaardige produkten. Voor al deze
balansrekeningen zijn in rubriek 2 op hetzelfde detailleringsni
veau eveneens rekeningen opgenomen teneinde de balanswaarde van
fiscaal naar bedrijfseconomisch niveau te kunnen corrigeren. Als
tegenboekingsrekening fungeert steeds een rekening prijsverschil
len, die fiscaal een correctie op het bedrijfseconomische resul
taat is, en bedrijfseconomisch als een aanvullende waardering op
rubriek 3 moet worden gezien.
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Bijlage I: tdm: clusters 3,4,5 / planning 1987

1.

Inleiding

In deze bijlage wordt de planning voor 1987, waarin de tdm clusters 3, 4 en
5 onder handen worden genomen, nader uitgewerkt. Daarbij wordt aansluiting ge
zocht bij het globale informatiemodel. In het raamplan tdm is uiteengezet dat de
clusters 3, 4 en 5 als eerste om uitwerking vragen. Een netwerkplanning is
hieronder weergegeven.

activiteiten di« uitgevoerd Boeten worden os tot een
Produkt te koaen
~ " duBay—activiteiten die aangeven dat Produkten ter
linkerzijde beschikbaar aoeten xijo voordat verder
gewerkt kan worden
pijlen *ijn activiteiten a.b.t. detailaf»te»ning takken
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In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden voor elke
fase. Dit overzicht is gebaseerd op eerdere interne stukken.

2.

Fase A geüniformeerd rekeningstelsel (alg. + bedr.econ. deel)

Gegevens: cluster 4, onderdelen 4.2.1. t/m 4.2.4
Benodigd aantal directe mandagen: 240
Doorlooptijd: 3 maanden
Aanvangsdatum: 1.12.86
Plaats van de clusteronderdelen in globaal informatiemodel:
12.1a opzetten rekeningschema
12.1b onderhouden normen en stamgegevens
12.ld berekenen rente en afschrijving
12.1e waarderen
In het globaal informatiemodel zijn de subprocessen opgenomen. Dit zijn activi
teiten die de boer of de accountant uitvoert met behulp van een boekhoudpakket.
De entiteiten "norm" en "object" uit het datamodel spelen hierbij een belang
rijke rol. Het is niet zinvol deze subprocessen op dit moment verder onder te
verdelen. Wel is het zinvol de verschillende definities van de gegevens ("de
rekeningen in het rekeningstelsel") en de rekenregels die gebruikt worden bij de
processen 12.ld en 12.1e te verzamelen en te uniformeren. Dat levert een reke
ningstelsel op. Elke rekening heeft een (grootboek)code en een omschrijving (zo
u wilt: defenitie). Deze codes en omschrijvingen vormen de totale set van toege
stane codes bij de entiteit "object". In het proces 12.1c "journaliseren" worden
deze codes gebruikt om journaal posten te maken.
In fase A wordt de opzet van het rekeningstelsel gemaakt en worden de
bedrijfseconomische rekeningen nader gedefinieerd. Daarbij wordt zoveel mogelijk
aangesloten bij eerdere VLB-LEI afspraken alsmede bij elders (MELVO, DELAR, BEA,
SIVA) gehanteerde definities.
nadere uitwerking: zie notitie "fasering uitwerking uniform rekeningstelsel in
het kader van tds" dd 30.9.86

3.

Fase B: Geüniformeerde bedrijfseconomische verslaggeving

Gegevens: cluster 5, onderdelen 5.1.1 t/m 5.1.4 + 5.1.9
Benodigd aantal mandagen: 45
Doorlooptijd: 1.5 maand
Aanvangsdatum:1.3.87
Plaats van de cluster in het globaal informatiemodel:
Centraal in cluster 5 staat het opstellen van bedrijfseconomische en fiscale
verslagen. Uitgaande van een complete en gecontroleerde boekhouding worden in
deze processen afgeleide kengetallen berekend en verslagen gemaakt overeenkom
stig de daarvoor geldende vormvoorschriften. In het globaal informatiemodel zijn
de volgende subprocessen onderscheiden:
12.2a maken verslag samenstelling gezin en FAE
12.2b maken verslag bedrijfsopzet
12.2c idem veemutaties
12.2d idem duurzame produktiemiddelen
12.2e idem overige activa
12.2g idem debiteuren/crediteuren overzicht
12.2o maken bedrijfseconomische verslag
12.2p opstellen kengetallen
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Deze subprocessen dienen in deze cluster-onderdelen nader uitgewerkt te worden.
Aangegeven moet worden hoe de verslagen en de berekende kengetallen er uit
moeten zien in termen van de in fase A geüniformeerde (grootboek-)codes van de
entiteit "object".

4.

Fase C Gedetailleerd informatiemodel kas/bankboek en betalingsverkeer

Gegevens: cluster 3, onderdelen 3.1 en 3.2
Benodigd aantal mandagen: 120
Doorlooptijd: 2 maanden
Aanvangsdatum: 15.2.87
Plaats van de fase in het globaal informatiemodel:
Centraal in cluster 3 (financieel beheer) staat de primaire vastlegging van ont
vangsten en uitgaven en de liquiditeitsbewaking. In het globaal procesmodel zijn
de volgende processen onderscheiden:
11.3c betalen
11.3d innen
11.3e registeren en controleren van betalen/innen
Het ontwerpen van codes om de mutaties te verwerken behoort niet tot deze fase
(dat is al gebeurt in fase A). Wel dient de samenhang met het MRO nagegaan te
worden. De op te leveren produkten staan omschreven in bijlage 2 van het raam
plan, en zijn de bij een informatiemodel gebruikelijke produkten.

5.

Fase D Gedetailleerd informatiemodel boekhoudpakket

Gegevens: cluster 4, fase 4.1
Aantal benodigde directe mandagen: 80
Doorlooptijd: 1.5 maand]
Aanvangsdatum:1.9.87
Plaats van deze fase in het globale informatiemodel:
In het globaal informatiemodel zijn de processen:
12.1a opzetten rekeningschema
12.1b onderhouden normen en stamgegevens
12.1c journaliseren
12.lf inventariseren
12.lg controleren
onderscheiden. Bij deze processen wordt allereerst uit het uniforme rekening
stelsel een subset voor het betrokken bedrijf gekozen. Vervolgens wordt met
behulp van dit rekeningstelsel (de toegestane (grootboek)codes van de entiteit
object) een boekhouding bijgehouden en afgesloten. Met name de laatste drie pro
cessen zullen in het gedetailleerd informatiemodel verder moeten worden onder
verdeeld. De in het gedetailleerd informatiemodel opgeleverde produkten (zie
bijlage II van het raamplan) moet een blauwdruk vormen voor een boekhoudpakket.
6

Fase E: Fiscaal deel geüniformeerd rekeningstelsel

Gegevens: cluster 4, fasen 4.2.6 en 4.2.7
Aantal benodigde mandagen: 120
Benodigde doorlooptijd: 1.5 maand
Aanvangsdatum: 5.5.87
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Plaats van deze fase in het globale informatiemodel:
De plaats van deze fase in het globale informatiemodel is analoog aan die van
fase A. Alleen gaat het hier om een specifieke invulling van de fiscale reke
ningen, zowel voor de kosten en opbrengsten als voor de balans.

7.

Fase F: Geüniformeerde fiscale verslaggeving

Gegevens: cluster 5, fasen 5.1.5 t/m 5.1.8
Aantal benodigde mandagen: 35
Benodigde doorlooptijd: 0.75 maand
Aanvangsdatum:15.6.87
Plaats van deze fase in het globale informatiemodel:
In het globaal informatiemodel zijn de volgende processen onderscheiden:
12.2f maken salarisberekening
12.2h t/m 12.2m maken van aangiften btw, wir, ib, vpb, vb, etc.
12.2n maken fiscaal verslag
In deze fasen dienen deze processen verder te worden uitgewerkt, zoals dat in
fase B voor de bedrijfseconomische verslaggeving is gebeurd.

8.

Fase G: Uniformering rekeningstelsel voor andere administratieve organi
satie

Gegevens: cluster 4, fase 4.2.5
Aantal benodigde mandagen: 60
Benodigde doorlooptijd: 0.75 maand
Aanvangsdatum:15.4.87
Plaats van deze fase in het globale informatiemodel:
In deze fase wordt het geüniformeerd rekeningstelsel verder uitgewerkt en aan
gevuld met rekeningen die een intracomptabele vastlegging van leveringen, over
eenkomsten en verbruik mogelijk maken.

9

Fase H: Gedetailleerd informatiemodel debiteuren/crediteuren bewaking

Gegevens: cluster 3, fasen 3.3.1 en 3.3.2
Aantal benodigde mandagen: 120
Benodigde doorlooptijd: 1.5 maand
Aanvangsdatum:15.8.87
Plaats van deze fase in het globale informatiemodel:
In het globale informatiemodel zijn de volgende processen onderscheiden:
11.3a factuur ontvangen en controleren
11.3b aanmaken factuur
11.2a registreren overeengekomen betaling
11.2b bewaken debiteuren
11.2c aanmanen
11.2d bewaken crediteuren
In het gedetailleerde informatiemodel dienen deze processen en de bijbehorende
entiteiten nader te worden uitgewerkt. De op te leveren produkten zijn vermeld
in bijlage II van het raamplan
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10.

Fase I: Gedetailleerd Informatiemodel liquiditeitsbeslissingen

Gegevens: cluster 3, fasen 3.3.3 en fasen 3.3.4
Aantal benodigde mandagen: 140
Benodigde doorlooptijd: 1.5 maand
Aanvangsdatum: 1.10.87
Plaats van deze fase in het globale informatiemodel:
Centraal in deze fase staan de volgende processen uit het globale informatie
model:
11.2e nemen cashflowbeslissingen
11.1 (uit)lenen
De op te leveren produkten in het gedetailleerde informatiemodel zijn genoemd in
bijlage II van het raamplan.

11.

Fase J: Detailafstemming van clusters 3,4 en 5 met takinformatiemodellen

Gegevens: clusters 3, 4, en 5 fasen: 3.4, 4.3 en 5.2
Aantal benodigde mandagen: 180
In deze fase worden de resultaten samen met de takorganisaties ingepast in het
gedetailleerde informatiemodel van de takken. Daarbij worden bepaalde takspecifieke definities aangescherpt en wordt eventueel een subset van het geünifor
meerde rekeningstelsel voor een tak vastgesteld. De planning van deze fase is in
overleg in te vullen met de tak, mits de voorgaande in het t.d.m zijn afgerond,
bij voorkeur in het kader van de takclusters financien.

12.

Planning voor 1987

Voor 1987 wordt de volgende planning voorzien
FASE

TIJDSTIP
AANVANG

DOORLOOPTIJD
(MAANDEN)

CUMULATIEVE
DOORLOOPTIJD

BENODIGDE
DIRECTE
MANDAGEN
240

A

1.12.86

3

C

15.2.87

2

-(parallel)

B

1.3.87

1.5

4.5

45

G

15.4.87

.75

5.25

60

E

5.5.87

1.5

5.75

120

F

15.6.87

.75

6.5

H

15.8.87

1.5

8

D

1.9.87

1.5

-(parallel)

I

1.10.87

1.5

9.5

120

35
120

80
140
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deze fasen afgerond: ca. 15 november
afronding,Incl publicatie dus ca 15.12.1987
fase J

cluster 1
cluster 2
cluster 6
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na 1.12.87

1988
1988
1988

(zie beschrijving fase J)

180

ca.240
ca.730
ca.240

Bijlage 2

Geüniformeerd

Rekeningschema Agrarische Sector (GRAS)

Rubriek 0 : Rekening van vaste activa en passiva
0100
0110
0120
0130
0140
0150
0151
0152
0153
0154
0180
0190

Immateriële vaste activa
GoodwiLl
Octrooien
Licenties/concessies
Teeltvergunningen
Aangekochte quota
RundveeCmelk)
Mestkalveren op melkbasis
Varkens
Pluimvee
Overige immateriële vaste activa
Afschrijving irnmateriele vaste activa

0200 Onroerende goederen
0210
Grond
0211
AkkerbouwCbeteelde oppervlakte)
0212
Tuinbouw open grond
0213
Glastuinbouw
0214
Grasland
0215
Ondergrond gebouwen
0216
Aankoopkosten grond
0218
Overige gronden
0219
Afschrijving aankoopkosten
0220
Investeringen in de grond
0221
Grondverbetering
0222
Kavelpaden
0223
Geactiveerde ruilverkavelingskosten
0224
Drainage
0228
Overige investeringen in de grond
0229
Afschrijving investeringen in de grond
0230
Gebouwen
0231
Bedrijfsgebouwen
0232
Woonhuis/woongedeelte
0233
5leufsilo's,mestsilo's
0234
Overige opslagfaciliteiten
0235
Erfverharding
0236
Erfbeplanting
0237
Aankoopkosten
0238
Overige gebouwen
0239
Afschrijving gebouwen/aaankoopkosten
0240
Glasopstanden
024V
5pecificatie glasopstanden C0241 tm 0248)
0249
Afschrijving Glasopstanden
0250
Installaties
0251
Verwarmingsinstallaties
0252
BevLoeiingsinstallatiesCalleen vaste)
0253
Melkinstallaties
0258
Overige installaties
0259
Afschrijving Installaties
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Rubriek O : Rekening van vaste activa en passiva

0260
0261
0262
0263
0264
0265
0268
0269
0270
0271
0272
0273
0274
0275
0276
0277
0278
0280
0281
0282
0283
0284
0288
0289
0290
0291
0299

Meerjarige plantopstanden,e.d.
Groenten
Bloemen
Bloembollen
Fruit
Boomkwekerij
*3
Overige meerjarige plantopstanden
Afschrijving meerjarige plantopstanden
Pachtersinvesteringen
Investeringen in de grond
Afschrijving investeringen in de grond
Investeringen in gebouwen
Afschrijving investeringen in gebouwen
Investeringen in meerjarige plantopstanden
Afschrijving investeringen in meerjarige plantopstanden
Investeringen in overige pachtersinvesteringen
Afschrijving investeringen in overige pachtersinvesteringen
Zekerheidsrechten
Erfpachtrecht
Aankoopkosten erfpachtrecht
Pachtrecht
Aankoopkosten pachtrecht
Overige zekerheidsrechten
Afschrijving zekerheidsrechten
Niet bedrijfsmatig dienstbare materiele vaste activa
Niet bedrijfsmatige dienstbare materiele vaste activa
Afschrijving niet bedrijfsmatige materiele vaste activa

0300 Machines,inventaris,vervoersmiddelen e.d.
0310
Machines
0311
Trekkers
0318
Overige machines
0319
Afschrijving machines
0320
Inventaris
0321
Inventaris
0329
Afschrijving inventaris
0330
Vervoersmiddelen
0331
Vrachtautos
0332
Personenautos
0338
Overige vervoersmiddelen
0339
Afschrijving vervoersmiddelen
0340
Substraatmateriaal
0341
Substraatmateriaal
0349
Afschrijving substraatmateriaal
*) Boomkwekerij kan ook onder rubriek 3 veldinventaris worden opgenomen
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Rubriek O : Rekening van vaste activa en passiva

0400 Levende have
0410
Rundvee
0411
Melkkoeien
0412
Jongvee > 2 jaar
0413
Jongvee 1-2 jaar
0414
Jongvee < 1 jaar
0415
Fokstieren > 1 jaar
0416
Fokstieren < 1 jaar
0418
Overig weidevee
0420
Schapen en geiten
0421
Ooien
0422
1-jarige schapen
0423
Lammeren
0424
Rammen
0425
Melkgeiten
0426
Overige geiten
0430
Paarden
0431
Paarden > 3 jaar
0432
Twenters
0433
Enters
0434
Veulens
0435
Pony's
0438
Overige paarden
0440
Mestvee
0441
Mestkalveren op melkbasis
0442
Meststieren
0448
Overig mestvee
0450
Varkens
0451
Fokzeugen
0452
Opfokzeugen
0453
Fokvarkens
0454
Biggen
0455
Beren
0456
Mestvarkens
0458
Overige varkens
0460
Pluimvee
0461
Leghennen
0462
Hanen
0463
Opfokhennen
0464
5lachtkuikens moederdieren
0465
Slachtkuikens
0466
5lachtkalkoenen
0467
Legeenden
0468
Eenden voor de slacht
0465
Overig pluimvee
0470 findere

0471
0472
0478

*)
*)
*)
*)

*)
*)

*)
*)
*)

Levende have

Pelsdieren
Konijnen
Overig andere levende have

*] Voorraad mestvee kan ook in Rubriek 3 opgenomen worden

Rubriek O : Rekening van vaste activa en passiva

0500 Financiële vaste activa
0510
Deelnemingen
0511
Deelnemingen
0512
Ledenkapitaal
0518
Overige deelnemingen
0520
Waarborgsommen
0530
Hypothecaire lening u/g
0540
Andere leningen u/g
0600 Eigen vermogen
0610
Bedrijfsvermogen
061V
Specificatie bedrijfsvermogen naar vennotenC0611 tm 0619)
0620
Randelenkapitaal
0621
Gestort aandelenkapitaal
0622
Handelen in portefeuille
0623
Nog vol te storten aandelen
0630
Andere reserves
0631
Agio
0632
Statutair
0633
Algemeen
0634
Wettelijk
0635
Vervangingsreserve
0636
Onverdeelde winst
0637
Winst lopend boekjaar
063Ö
Overige andere reserves
0700 Egalisatierekening Investeringspremies
0710
WIR-premies
0711
WIR-premies gebouwen
0712
WIR-premies machines/werktuigen
0713
WIR-premies inventaris
0714
WIR-premies substraatmateriaal
0715
WIR-premies levende have
0719
Vrijgevallen WIR-premies
0720
IPR-premies
0729
Vrijgevallen IPR-premies
0800
0810
0811
0812
0820
0830
0840
0880
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Voorzieningen
Pensioenvoorziening
Back-service
VUT-voorziening
LijfrenteverplichtingCw.o. stamrecht)
Assurantie e/r
Egalisatievoorziening
Overige voorzieningen

Rubriek O : Rekening van vaste activa en passiva

0900 Langlopend vreemd vermogen
0910
Banken en financieringsmaatschappijen
0911
Hypothecaire Leningen o/g
0912
krediet hypotheek o/g
0913
Leningen o/g
0914
Huurkoop
0915
Cessie
0916
Financial lease
0918
Overige bancaire Leningen
0920
Overheid
0921
Waarborg
0922
Ruilverkaveling
0928
Overige overheidsleningen
0930
Familie
0931
Hypotheek
0932
Loonschuld kinderen
0938
Overige familieleningen
0940
Particulieren
0941
Randeelhouder
0948
Overige leningen particulieren
0950
Institutionele beleggers
0951
Levensverzekeringsmaatschappijen
0952
Pensioenfondsen
0958
Leningen overige institutionele beleggers
0980
Overig langlopend vreemd vermogen
098V
Specificatie overig langlopende vreemd vermogenC981 tm 989}

Rubriek

1100
1110
111v
1139
1140
114V
1150
1151
1152
1158
1160
116v
1170
1190
119v

1 : Financiële rekeningen

Vorderingen,inclusief overlopende posten
Debiteuren
Specificatie debiteuren C 1111 tm 1130 )
Voorziening dubieuze debiteuren
Terug te ontvangen aflossingen komend boekjaar
Specificatie C 1141 tm 1149 )
Vordering deelnemingen
Deelnemingen
Vrije ledenrekening
Overige deelnemingen
Vooruitbetaalde kosten
Specificatie vooruitbetaalde kosten C1161 tm 1169)
WIR-vorderingen
Overige vorderingen
Specificatie overige vorderingen C1191 tm 1199)

1200 Liquiditeiten
1210
Effecten
1220
Spaarrekening/deposito's
122v
Specificatie van spaarrekening/deposito's C1221 tm 1229)
1230
Rekening courant banken
123v
Specificatie naar rekening courant bank C1231 tm 1239)
1240
Kas
1250
Kruisposten
-

1300
1310
1311
1312
1320
132V
1330
133v
1340
134V
1370
1371
1372
1370
1380
138V
1390

58

Kortlopende schulden,inclusief overlopende posten
Rekening courant verhoudingen
Rekening courant bestuurder
Rekening courant gelieerde maatschappijen
Leningen o/g
Specificatie Leningen o/g C1321 tm 1329)
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar
Specificatie aflossingsverplichtingen komend boekjaar C 1331 tm 1339 )
Crediteuren
Specificatie crediteuren C 1341 tm 1369 )
Financieringskosten
Te betalen rente
Te betalen provisie
Overige financieringskosten
Vooruitontvangen posten
Specificatie naar post C1381 tm 1389)
Overige schulden korte termijn

Rubriek

1 : Financiële rekeningen

1400 Betastingen/sociale premies en afdrachten bedrijfsverenigingen
1410
Omzetbelasting
1411
Voorheffing BTW laag tarief
1412
Voorheffing BTW hoog tarief
1413
Voorheffing BTW forfaitair tarief
1414
Voorbelasting herzieningsregeling
1415
Of te dragen BTW laag tarief
1416
Of te dragen BTW hoog tarief
1417
Of te dragen BTW forfaitair tarief
1419
Afdrachten omzetbelasting
1420
Vennootschapsbeiasting/WIR-premies
1421
Vennootschapsbelasting
1422
WIR-premies
1430
Lonen/sociale premies en afdrachten bedrijfsverenigingen
1431
Ingehouden loonbelasting
1432
Ingehouden B0W/RWW
1433
Berekende sociale lasten AKW/AWBZ/AQW
1434
Afdracht loonbelasting en premieheffing
1435
Ingehouden overige sociale lasten
1436
Berekende sociale lasten werkgeversdeel
1437
Afdracht sociale lasten aan de bedrijfsvereniging
1438
Ingehouden premies pensioen
1439
Berekende pensioenlasten werkgeversdeel
1441
Afdracht pensioenpremie aan het pensioenfonds
1442
Uitbetaalde vakantietoeslag
1443
Berekende vakantietoeslag
1444
Uitbetaalde winstdeling/gratificatie
1445
Berekende winstdeling/gratificatie
1446
Premies spaarregeling/risicofonds
1447
Netto Lonen
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2100
2110
2120
2150
2155
2160
2170
2180

60

Reserve herwaardering en tegenboekingsrekeningen arbeid,rente en pacht
Reserve herwaardering
Latente belastingverplichting
Tegenboekingsrekening berekende arbeid
Tegenboekingsrekening aanvulling tot berekende pacht
Tegenboekingsrekening saldo rubriek 49
Correctie voor eigendom naar pacht
Tegenboekingsrekening van eigendon naar pachtbasis

Rubriek 2 : Tussenrekeningen

2200 Bedrijfseconomische correctie van de waarde onroerende goederen
2210
Bedrijfseconomische correctie van de waarde grond
2211
Herwaardering grond
2220
Bedrijfseconomische correctie van de waarde investeringen in de grond
2221
Herwaardering investeringen in de grond
2229
Afschrijving herwaardering investeringen in de grond
2230
Bedrijfseconomische correctie van de waarde gebouwen
2231
Herwaardering gebouwen
2239
Afschrijving herwaardering gebouwen
2240
Bedijfseconomische correctie van de waarde glasopstanden
2241
Herwaardering glasopstanden
2249
Afschrijving herwaardering glasopstanden
2250
Bedrijfseconomische correctie van de waarde installaties
2251
Herwaardering installaties
2259
Afschrijving herwaardering installaties
2260
Bedrijfseconomische correctie van de waarde meerjarige plantopstanden
2261
Herwaardering meerjarige plantopstanden
2269
Afschrijving herwaardering meerjarige plantopstanden
2270
Bedrijfseconomische correctie van de waarde pachtersinvesteringen
2271
Herwaardering investeringen in de grond
2272
Afschrijving herwaardering investeringen in de grond
2273
Herwaardering investering in gebouwen
2274
Afschrijving herwaardering gebouwen
2275
Herwaardering investering in meerjarige plantopstanden
2276
Afschrijving herwaardering investering in meerjarige plantopstanden
2277
Herwaardering investering in overige pachtersinvesteringen
2278
Afschrijving herwaardering investering in overige pachtersinvesteringen
2280
Bedrijfseconomische correctie van de waarde zekerheidsrechten
2281
Herwaardering zekerheidsrechten
2289
Afschrijving herwaardering zekerheidsrechten
2290
Bedrijfseconomische correctie van de waarde van de niet bedrijfsmatige
materiele vaste activa
2291
Bedrijfseconomische correctie van de waarde van de niet bedrijfsmatige
materiele vaste activa
2299
Afschrijving bedrijfseconomische correctie van de waarde van de niet
bedrijfsmatige materiele vaste activa
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2300 Bedrijfseconomische correctie van de waarde machines,inventaris,e.d.
2310
Bedrijfseconomische correctie van de waarde machines
2311
Herwaardering machines
2319
Rfschrijving herwaardering machines
2320
Bedrijfseconomische correctie van de waarde inventaris
2321
Herwaardering inventaris
2329
Rfschrijving herwaardering inventaris
2330
Bedrijfseconomische correctie van de waarde vervoersmiddelen
2331
Herwaardering vervoersmiddelen
2339
Rfschrijving herwaardering vervoersmiddelen
2340
Bedrijfseconomische correctie van de waarde substraatmateriaal
2341
Herwaardering substraatmateriaal
2349
Afschrijving herwaardering substraatmateriaal
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2400 Correctie waardering levende have
2410
Correctie waardering rundvee
2411
Melkkoeien
2412
Jongvee > 2 jaar
2413
Jongvee 1-2 jaar
2414
Jongvee < 1 jaar
2415
Fokstieren > 1 jaar
2416
Fokstieren < 1 jaar
2418
Overig weidevee
2420
Correctie waardering schapen en geiten
2421
Ooien
2422
1-jarige schapen
2423
Lammeren
2424
Rammen
2425
Melkgeiten
2426
Overige geiten
2430
Correctie waardering paarden
2431
Paarden > 3 jaar
2432
Twenters
2433
Enters
2434
Veulens
2435
Pony's
2438
Overige paarden
2440
Correctie waardering mestvee
2441
Mestkalveren op melkbasis
2442
Meststieren
2448
Overig mestvee
2450
Correctie waardering varkens
2451
Fokzeugen
2452
Opfokzeugen
2453
Fokvarkens
2454
Biggen
2455
Beren
2456
Mestvarkens
2458
Overige varkens
2460
Correctie waardering pluimvee
2461
Leghennen
2462
Hanen
2463
Opfokhennen
2464
Moederdieren slachtkuikens
2465
5lachtkuikens
2466
5lachtkalkoenen
2467
Legeenden
2468
Eenden voor de slacht
2469
Overig pluimvee
2470
Correctie waardering andere levende have
2471
Pelsdieren
2472
Konijnen
2478
Overig andere levende have

Rubriek 2 : Tussenrekeningen

2500 Correctie waardering voorraden
2510
Correctie waardering veldinventaris akkerbouw
2511
Veldinventaris tarwe
2512
Veldinventaris gerst
2513
Veldinventaris haver/rogge
2514
Veldinventaris aardappelen
2515
Veldinventaris suikerbieten/uien
2515
Veldinventaris droge peulvruchten
2516
Veldinventaris handelsgewassen/zaden
2519
Veldinventaris voedergewassen/overige akkerbouw
2520
Correctie waardering veldinventaris tuinbouw
2521
Veldinventaris groente open grond
2522
Veldinventaris glasgroente
2523
Veldinventaris bloemen
2524
Veldinventaris potplanten
2525
Veldinventaris bloemboLlen/knollen
2526
Veldinventaris fruit
2527
Veldinventaris boomkwkerij
2528
Veldinventaris champignons
2530
Correctie waardering veldinventaris grasland
2550
Correctie waardering voorraden veevoer
2551
Ruwvoer rundvee
2552
Ruwvoer schapen,geiten en paarden
2553
Ruwvoer overige levende have
2560
Correctie waardering voorraad zaad-,plant- en pootgoed
2561
Rkkerbouw
2562
Tuinbouw open grond
2563
6lastuinbouw
2564
Voedergewassen
2565
Champignons
2568
Niet toe te rekenen zaad-.plant- en pootgoed
2570
Correctie waardering voorraden akkerbouwprodukten
2571
Voorraad tarwe
2572
Voorraad gerst
2573
Voorraad haver/rogge
2574
Voorraad aardappelen
2575
Voorraad suikerbieten/uien
2576
Voorraad peulvruchten
2577
Voorraad handelsgewassen/zaden
2578
Voorraad voedergewassen
2579
Voorraad overige akkerbouwprodukten
2580
Correctie waardering voorraden tuinbouwprodukten
2581
Vooraad glasgroente
2582
Voorraad groente open grond
2583
Voorraad bloemen
2584
Voorraad potplantenCvoor verkoop)
2585
Voorraad bloembollen/knollen
2586
Voorraad fruit
2587
Voorraad boomkwekerij
2588
Voorraad champignons
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2B00
2611
2613
2615
2617
2621
2623
2625
2627
2631
2633
2635
2637
2641
2700
2711
2713
2714
2715
2716
2717
2710
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2741
2742

Tussenrekening voor fiscale afschrijvingen
Fiscale afschrijving immateriële activa
Fiscale afschrijving investeringen in de grond
Fiscale afschrijving gebouwen
Fiscale afschrijving glasopstanden
Fiscale afschrijving installaties
Fiscale afschrijving meerjarige plantopstanden
Fiscale afschrijving pachtersinvesteringen
Fiscale afschrijving aankoopkosten
Fiscale afschrijving zekerheidsrechten en niet aan de produktie
dienstbare materiele vaste activa
Fiscale afschrijving machines
Fiscale afschrijving inventaris
Fiscale afschrijving vervoersmiddelen
Fiscale afschrijving substraatmateriaal
Tussenrekening voor bedrijfseconomische afschrijving
Bedrijfseconomische afschrijving aanschafwaarde immateriële activa
Bedrijfseconomische afschrijving aanschafwaarde investeringen in de
grond
Bedrijfseconomische afschrijving herwaardering investeringen in de
grond
Bedrijfseconomische afschrijving aanschafwaarde gebouwen
Bedrijfseconomische afschrijving herwaardering gebouwen
Bedrijfseconomische afschrijving aanschafwaarde glasopstanden
Bedrijfseconomische afschrijving herwaardering glasopstanden
Bedrijfseconomische afschrijving aanschafwaarde installaties
Bedrijfseconomische afschrijving herwaardering installaties
Bedrijfseconomische afschrijving aanschafwaarde meerjarige
plantopstanden
Bedrijfseconomische afschrijving herwaardering meerjarige
plantopstanden
Bedrijfseconomische afschrijving aanschafwaarde pachtersinvesteringen
Bedrijfseconomische afschrijving herwaardering pachtersinvesteringen
Bedrijfseconomische afschrijving aanschafwaarde zekerheidsrechten en
aan de produktie dienstbare materiele vaste activa
Bedrijfseconomische afschrijving herwaardering zekerheidsrechten en
aan de produktie dienstbare materiele vaste activa
Bedrijfseconomische afschrijving aanschafwaarde machines
Bedrijfseconomische afschrijving herwaardering machines
Bedrijfseconomische afschrijving aanschafwaarde inventaris
Bedrijfseconomische afschrijving herwaardering inventaris
Bedrijfseconomische afschrijving aanschafwaarde vervoersmiddelen
Bedrijfseconomische afschrijving herwaardering vervoersmiddelen
Bedrijfseconomische afschrijving aanschafwaarde substraatmateriaal
Bedrijfseconomische afschrijving herwaardering substraatmateriaal
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2800 Levensduur,prijsverschillen en correcties
2810
Levensduurverschillen immateriële activa en onroerende goederen
2811
Levensduurverschillen immateriële vaste activa
2812
Levensduurverschillen investeringen in de grond
2813
Levensduurverschillen gebouwen
2814
Levensduurverschillen glasopstanden
2815
Levensduurverschillen installaties
2816
Levensduurverschillen meerjarige plantopstanden
2817
Levensduurverschillen pachtersinvesteringen in de grond
2818
Levensduurverschillen pachtersinvesteringen in gebouwen
2819
Levensduurverschillen pachtersinvesteringen in meerj.plantopstanden
2821
Levensduurverschillen pachtersinvesteringen in overige pachtersinvest.
2828
Levensduurverschillen zekerheidsrechten
2829
Levensduurverschillen niet bedrijfsmatige materiele vaste activa
2830
Levensduurverschillen machines,inventaris,e.d.
2831
Machines
2832
Inventaris
2833
Vervoersmiddelen
2834
Substraatmateriaal
2860
Correctie waardering voorzieningen
2861
Pensioen voorziening
2862
Lijfrenteverplichting
2863
Assurantie e/r
2864
Egalisatievoorziening
2868
Overige vorrzieningen
2870
Correctie boekwinst/boekverlies desinvesteringen
2871
Immateriële activa
2872
Onroerende goederen
2873
Machines,inventaris,vervoersmiddelen,e.d.
2880
Correctie bedrijfseconomisch/fiscaal huurwaarde/privegebruik
2881
Huurwaarde eigen woning
2882
Prive-verbruik produkten
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2900 Diverse tussenrekeningen
2910
VerschilLenrekeningen
29VV
Gereserveerd voor verschillende subadministraties (2911 tm 29733
2980
Verschillen dagboekenCkas,bank3
298v
Nader te specificeren C2981 tm 2989)
2990
Overige verschillen
2998
Nog te rubriceren uitgaven
2999
Nog te rubriceren ontvangsten
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Rubriek 3 : Voorraad produktiemiddelen en gereed produkt

3100
3110
3120
3130
3140
3150
3160
3180
3190

Veldinventaris akkerbouw
Veldinventaris tarwe
Veldinventaris gerst
Veldinventaris haver/rogge
Veldinventaris aardappelen
Veldinventaris suikerbieten/uien
Veldinventaris droge peulvruchten
Veldinventaris handelsgewassen/zaden
Veldinventaris voedergewassen/overige akkerbouw

3200
3210
3220
3230
3240
3250
3260
3270
3280

Veldinventaris tuinbouw
Veldinventaris groente open grond
Veldinventaris glasgroente
Veldinventaris bloemen
Veldinventaris potplanten
Veldinventaris bloembollen/knollen
Veldinventaris fruit
Veldinventaris boomkwekerij
Veldinventaris champignons

3300

Veldinventaris grasland

3400
3441
3442
3448
3454
3456
3465
3466
3468
3470

Voorraad mestvee
Voorraad mestkalveren op melkbasis
Voorraad meststieren
Voorraad overig mestCrund)vee
Voorraad biggen
Voorraad mestvarkens
Voorraad slachtkuikens
Voorraad slachtkalkoenen
Voorraad eenden voor de slacht
Voorraad handelsvee
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3500
3510
3511
3512
3514
3520
3521
3522
3524
3530
3531
3532
3534
3540
3541
3542
3544
3550
3551
3552
3553
3554
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3570
3571
3572
3573
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3589

Voorraden veevoer
Veevoer rundvee
Krachtvoer rundvee
Ruwvoer rundvee
Melkprodukten veevoer rundvee
Veevoer schapen,geiten en paarden
Krachtvoer schapen.geiten en paarden
Ruwvoer schapen,geiten en paarden
Melkprodukten veevoer schapen,geiten en paarden
Veevoer mestkalveren op melkbasis
Krachtvoer mestkalveren op mestbasis
Ruwvoer mestkalveren op melkbasis
Melkprodukten veevoer mestkalveren op melkbasis
Veevoer meststieren en overig mest(rund)vee
Krachtvoer meststieren en overig mest(rund3vee
Aangekocht ruwvoer meststieren en overig mestCrund)vee
Melkprodukten veevoer meststieren en overig mest(rund3vee
Veevoer varkensfokkerij
Krachtvoer zeugen
Krachtvoer biggen
Overig voer zeugen
Overig voer biggen
Veevoer varkensmesterij
Krachtvoer mestvarkens
Krachtvoer biggen
Overig voer mestvarkens
Overig voer biggen
Overige produkten tbv breivoer
Veevoer pluimvee
Krachtvoer leghennen
Krachtvoer slachtkuikens
Krachtvoer overig pluimvee
Overig voer leghennen
Overig voer slachtkuikens
Overig veevoer pluimvee
Veevoer andere levende have
Krachtvoer andere levende have
Ruwvoer andere levende have
Overig veevoer andere levende have
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3B00
3610
3613
3614
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3649
3650
3651
3652
3653
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3669
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Voorraden grond- en hulpstoffen
Voorraad energie
Lichte stookolie
Zware stookolie
Kolen
Butaan/propaangas
Overige energie
Voorraad gewasbeschermingsmiddelen
Rkkerbouw
Tuinbouw open grond
Glastuinbouw
Voedergewassen
Grasland
Champignons
Niet toe te rekenen gewasbeschermingsmiddelen
Voorraad kunstmest
Rkkerbouw
Opengrondstuinbouw
Glastuinbouw
Voedergewassen
Grasland
Champignons
Niet toe te rekenen kunstmest
Voorraad organische mest
Akkerbouw
Opengrondstuinbouw
Glastuinbouw
Voedergewassen
Grasland
Champignons
Niet toe te rekenen organische mest
Voorraad compostCchampignons)+overige meststoffen
Verse compost
Doorgroeide compost
Gepasteuriseerde compost
Overige meststoffenCgroenbemester)
Vooraad zaad-,plant en pootgoed
Rkkerbouw
Opengrondstuinbouw
Glastuinbouw
Voedergewassen
Champignons
Niet toe te rekenen zaad-,plant- en pootgoed

Rubriek 3 : Voorraad produktiemiddelen en gereed produkt

3B70
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3670
3679
3601
3602
3603
3604
3605
3607
3600
3609
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3690

Voorraad overige grond- en hulpstoffen
Afdekmateriaal
Bind-en steunmateriaal
Potgrond
Dekgrond champignons
Potten
Water
Veenbalen
Plastic
Groei-en remstoffen
Zuivere CQ2
5tro en strooisel
Etiketten
Zuivelbereiding
Fust
Verpakkingsmateriaal
Pndere overige grond-en hulpstoffen en overige gebruiksmaterialen
Voorraad brandstof
Benzine
Petroleum
DieselolieChoge accijns)
GasölieClage accijns)
LPG
Smeerolie en vetten
Overige brandstof
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3700
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3710
3713
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3800
3810
3811
3812
3819
3820
3821
3830
3831
3839
3840
3841

72

Voorraad akkerbouw- en tuinbouwprodukten voor de verkoop
Voorraad akkerbouwprodukten
Voorraad tarwe
Voorraad gerst
Voorraad haver/rogge
Voorraad aardappelen
Voorraad suikerbieten/uien
Voorraad peulvruchten
Voorraad handelsgewassen/zaden
Voorraad voedergewassen
Voorraad overige akkerbouwprodukten
Voorraad tuinbouwprodukten
Voorraad glasgroente
Voorraad groente open grond
Voorraad bloemen
Voorraad potplantentvoor verkoop)
Voorraad bloembollen/knollen
Voorraad fruit
Voorraad boomkwekerij
Voorraad champignons
Voorraad produkten levende have
Voorraad produkten rundveehouderij
Voorraad melk
Voorraad kaas
Voorraad overige produkten rundveehouderij
Voorraad produkten schapen en geiten
Voorraad wol
Voorraad produkten pluimveehouderij
Voorraad eieren
Voorraad overige produkten pluimveehouderij
Voorraad andere levende have
Voorraad pelzen

Rubriek 4 : Kostencategorien

4100 Rrbeid
4110
Berekend arbeid ondernemer
411V
Specificatie berekende arbeid ondernemer (4111 tm 4119)
4120
Loon meewerkende partner
4123
Onbelaste uitkeringen
4128
Berekend Loon meewerkende partner
4130
Loon overige meewerkende gezinsleden
4131
Bruto loon overige meewerkende gezinsleden
4132
Werkgeversaandeel sociale lasten
4133
Onbelaste uitkeringen
4134
Ontvangen ziekengeld
4138
Berekend loon overige gezinsleden
4140
Betaald loon vast personeel
4141
Bruto loon
4142
Werkgeversaandeel sociale lasten
4143
Onbelaste uitkeringen
4144
Ontvangen ziekengeld
4150
Betaald loon los personeel
4151
Bruto loon
4152
Werkgeversaandeel sociale tasten
4153
Onbelaste uitkeringen
4154
Ontvangen ziekengeld
4155
Dotatie pensioenvoorziening
4160
Betaald accoord loon
4161
Bruto loon
4162
Werkgeversaandeel sociale lasten
4163
Onbelaste uitkeringen
4164
Ontvangen ziekengeld
4170
Overig betaald loon
4171
Burenhulp
4172
Bedrijfsverzorgingsdienst
4173
Vangloon
4180
Kostenvergoeding personeel
4181
Reiskostenvergoeding
4182
Verblijfskosten vergoeding
4183
Bedrijfskleding
4184
Vergoeding telefoonkosten
4190
Subsidie arbeid

Rubriek 4 : Kostencategorien

4200 Kosten onroerende goederen
4210
Afschrijving pachtersinvesteringen
4212
Investeringen in de grond
4213
Gebouwen
4214
Glasopstanden
4215
Installaties
4216
Meerjarige plantopstanden
4218
Zekerheidsrechten
4219
Niet bedrijfsmatige dienstbare materiele vaste activa
4220
Afschrijving eigenaar
4221
Aankoopkosten
*)
4222
Investeringen in de grond
4223
Gebouwen
4224
Glasopstanden
4225
Installaties
4226
Meerjarige plantopstanden
4228
Zekerheidsrechten
4229
Niet bedrijfsmatige dienstbare materiele vaste activa
4230
Berekende rente pachtersinvesteringen
4232
Investeringen in de grond
4233
Gebouwen
4234
Glasopstanden
4235
Installaties
4236
Meerjarige plantopstanden
4238
Zekerheidsrechten
4239
Niet bedrijfsmatige dienstbare materiele vaste activa
4240
Berekende rente eigenaar
4241
Grond
4242
Investeringen in de grond
4243
Gebouwen
4244
Glasopstanden
4245
Installaties
4246
Meerjarige plantopstanden
4248
Zekerheidsrechten
4249
Niet bedrijfsmatige dienstbare materiele activa
4250
Pacht/Huur
4251
Betaalde pacht
4252
Aanvulling tot berekende pacht
4253
Huur zaaiklaar land
4254
Polder- en waterschapslasten
)
4255
Baatbelasting
) Eigenaarslasten verpachter
4256
Verzekering gebouwen
) voor rekening van
4257
Onroerend goedbelasting
) de pachter
4258
Overige lasten
)
4260
Eigenaarskosten onroerend goed
4261
Grondlasten
4262
Polder- en waterschapslasten
4263
Baatbelasting
4264
Verzekering onroerend goed
4265
Onroerend goedbelasting
4266
Beklemhuur
4267
Precariorechten
4268
Overige lasten
*3 voor fiscaal gebruik rekeningstelsel
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4270
4271
4272
4273
4274
4275
4200
4287
4288
4289
4290

Onderhoudskosten
Investeringen in de grond
Gebouwen
GLasopstanden
Installaties
Groot onderhoud
Overige kosten onroerend goed
Tegenboekingsrekening woning
Huurwaarde eigen woning
Overige kosten onroerend goed
Subsidie onroerende goederen
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4300

4310
4311
4312
4313
4314
4320
4321
4322
4323
4324
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4338
4340
4341
4342
4343
4344
4350
4351
4352
4353
4354
4358
4330
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Kosten van machines.inventaris.vervoersmiddelen, e.d.

Afschrijving machines,inventaris,vervoersmiddelen, e.d.
Machines
Inventaris
Vervoersmiddelen
Substraatmateriaal
Berekende rente
Machines en werktuigen
Inventaris
Vervoersmiddelen
Substraatmateriaal
Brandstof
Benzine
Petroleum
DieselolieChoge accijns)
GasolieClage accijns)
LPG
Smeerolie en vetten
Overige brandstof
Onderhoud en klein materiaal
Machines en werktuigen
Inventaris
Vervoersmiddelen
Klein materiaal
Overige kosten machines,inventaris,vervoersmiddelen, e.d.
Verzekeringen
Motorrijtuigenbelasting
Huur roerende zaken/operational lease
Overige
Correctie voor prive-gebruik auto
Subsidie machines,inventaris,vervoersmiddelen, e.d.

Rubriek 4 : Kostencategorien

4400 Loonwerk
4410
Loonwerk akker-en tuinbouwgewassen
4411
Loonwerk grondbewerken
4412
Loonwerk spuiten
4413
Loonwerk ontsmetten
4414
Loonwerk zaaien,planten en poten
4415
Loonwerk oogsten
4416
Loonwerk preparatie bollen
4417
Loonwerk leegmaken en vullen champignoncell
4410
Kontraktteelt bij derden (m.n. bloembollen)
4419
Overig loonwerk akker-en tuinbouwgewassen
4420
Loonwerk grasland en voedergewassen
4421
Loonwerk grasland
4422
Loonwerk gras en hooi
4423
Loonwerk snijmais
4424
Loonwerk voedergewassen
4430
Loonwerk weidevee
4431
Loonwerk rundvee
4432
Loonwerk schapen en geiten
4433
Loonwerk paarden
4440
Loonwerk mestvee
4441
Loonwerk mestkalveren op melkbasis
4442
Loonwerk meststieren
4440
Loonwerk overig mestvee
4450
Loonwerk varkenshouderij
4451
Loonwerk varkensfokkerij
4452
Loonwerk varkensmesterij
4460
Loonwerk pluimvee
4470
Loonwerk andere levende have
4400
Loonwerk algemene werkzaamheden bedrijf
4490
5ubsidie loonwerk

Rubriek 4 : Kostencategorien

4500 Veevoerkosten
4510
Rundvee
4511
Aangekocht krachtvoer rundvee
4512
Aangekocht ruwvoer rundvee
4514
Aangekocht melkprodukten rundvee
4515
Krachtvoer eigen bedrijf rundvee
4516
Ruwvoer eigen bedrijf rundvee
4518
Melkprodukten eigen bedrijf rundvee
4519
Weidegeld
4520
5chapen,geiten en paarden
4521
Rangekocht krachtvoer schapen,geiten en paarden
4522
Rangekocht ruwvoer schapen,geiten en paarden
4524
Rangekocht melkprodukten schapen,geiten en paarden
4525
Krachtvoer eigen bedrijf schapen.geiten en paarden
4526
Ruwvoer eigen bedrijf schapen,geiten en paarden
4528
Melkprodukten eigen bedrijf schapen,geiten en paarden
4529
Weidegeld
4530
Mestkalveren op melkbasis
4531
Rangekocht krachtvoer mestkalveren op melkbasis
4532
Rangekocht ruwvoer
mestkalveren op melkbasis
4534
Rangekochte melkprodukten mestkalveren op melkbasis
4535
Krachtvoer eigen bedrijf mestkalveren op melkbasis
4536
Ruwvoer eigen bedrijf mestkalveren op melkbasis
4538
Melkprodukten eigen bedrijf mestkalveren op melkbasis
4540
Meststieren en overig mestvee
4541
Rangekocht krachtvoer meststieren en overig mestvee
4542
Aangekocht ruwvoer
meststieren en overig mestvee
4544
Raangekochte melkprodukten meststieren en overig mestvee
4545
Krachtvoer eigen bedrijf meststieren en overig mestvee
4546
Ruwvoer eigen bedrijf meststieren en overig mestvee
4548
Melkprodukten eigen bedrijf meststieren en overig mestvee
4549
Weidegeld
4550
Varkensfokkerij
4551
Rangekocht krachtvoer zeugen
4552
Rangekocht krachtvoer biggen
4553
Rangekocht overig voer zeugen
4554
Rangekocht overig voer biggen
4556
Krachtvoer zeugen eigen bedrijf
4557
Krachtvoer biggen eigen bedrijf
4558
Overig voer zeugen eigen bedrijf
4559
Overig voer biggen eigen bedrijf
4560
Varkensmesterij
4561
Aangekocht krachtvoer mestvarkens
4562
Rangekocht krachtvoer biggen
4563
Aangekocht overig voer mestvarkens
4564
Aangekocht overig voer biggen
4565
Aangekocht overige produkten t.b.v. breivoeder
4566
Krachtvoer mestvarkens eigen bedrijf
4567
Krachtvoer biggen eigen bedrijf
4568
Overig voer mestvarkens eigen bedrijf
4569
Overig voer biggen eigen bedrijf
78

Rubriek 4 : Kostencategorien

4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4570
4579
4580
4581
4582
4584
4585
4586
4588
4590

Pluimveehouderij
Rangekocht krachtvoer Leghennen
Aangekocht krachtvoer slachtkuikens
Rangekocht krachtvoer overige pluimvee
Krachtvoer eigen bedrijf Leghennen
Krachtvoer eigen bedrijf slachtkuikens
Krachtvoer eigen bedrijf overig pluimvee
Rangekocht overig voer leghennen
Rangekocht overig voer slachtkuikens
Rangekocht overig voer overig pluimvee
Overige andere levende have
Rangekocht krachtvoer andere levende have
Rangekocht ruwvoer andere levende have
Rangekocht melkprodukten andere Levende have
Krachtvoer eigen bedrijf andere Levende have
Ruwvoer eigen bedrijf andere Levende have
Melkprodukten eigen bedrijf andere levende have
Subsidie veevoer
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4600 Grond- en hulpstofkostenCverbruik)
4610
Toegerekende energie
4611
Aardgas
4612
Correctie voor prive-gebruik aardgas
4613
Lichte stookolie
4614
Zware stookolie
4615
Elektra
4616
Correctie voor prive-gebruik elektra
4617
Kolen
4610
Butaan/propaangas
4613
Overige energie
4620
Gewasbeschermingsmiddelen
4621
Akkerbouw
4622
Tuinbouw open grond
4623
Glastuinbouw
4624
Voedergewassen
4625
Grasland
4626
Champignons
4623
Niet toe te rekenen gewasbeschermingsmiddelen
4630
Kunstmest
4631
Akkerbouw
4632
Opengrondstuinbouw
4633
Glastuinbouw
4634
Voedergewassen
4635
Grasland
4636
Champignons
4633
Niet toe te rekenen kunstmest
4640
Organische mest
4641
Akkerbouw
4642
Opengrondstuinbouw
4643
Glastuinbouw
4644
Voedergewassen
4645
Grasland
4646
Champignons
4643
Niet toe te rekenen organische mest
4650
Compost(champignons3+overige meststoffen
4651
Verse compost
4652
Doorgroeide compost
4653
Gepasteuriseerde compost
4653
Overige meststoffenCgroenbemester)
4660
Zaad-,plant- en pootgoed
4661
Akkerbouw
4662
Open grondstuinbouw
4663
Glastuinbouw
4664
Voedergewassen
4665
Champignons
4669
Niet toe te rekenen zaad-,plant- en pootgoed
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4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4676
4673
4601
4682
4603
4605
4689
4690

Overige grond- en hulpstoffen
Afdekmateriaal
Bind- en steunmateriaal
Potgrond
Dekgrond champignons
Potten
Water
Correctie voor prive-gebruik water
1-jarig substraatmateriaal
Plastic
öroei- en remstoffen
Zuivere C02
Stro en strooisel
Zuivelbereiding
Rndere overige grond-en hulpstoffen
Subsidie grond- en hulpstoffen
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4700 Overige produktgebonden kosten
4710
Bewaren en afteveren akker-en tuinbouwprodukten
4711
Drogen en schonen
4712
Veilingprovisie
4713
Koelen en bewaren
4714
Sorteren,wegen,pakken en lossen
4715
Fusthuur en eenmalige fust
471B
Vrachtkosten
4717
Heffing produktfondsen
4718
Verpakkingsmateriaal
4719
Plomberen
4721
Kommi5sieloon en provisie
4729
Overige bewaar en afleverkosten akker-en tuinbouwprodukten
4730
Overige produktgebonden kosten akker-en tuinbouwprodukten
4731
Berekende rente omlopend vermogen
4732
Rreaalheffing
4733
Rfkoopsom verplichte levering
4734
Hagel- en schadeverzekering gewassen en produkten
4735
Aankoop gewassen op stam
4736
Keuring
4737
Rf voer af val.
4739
Rndere overige produktgebonden kosten akker-en tuinbouwprodukten
4740
Ziektekosten en fokvereniging levende have
4741
Ziektebestrijding rundvee,schapen en paarden
4742
Ziektebestrijding varkens
4743
Ziektebestrijding pluimvee
4744
Ziektebestrijding andere Levende have
4745
Fokvereniging en verzekering rundvee,schapen en paarden
4746
Fokvereniging en verzekering varkens
4747
Fokvereniging en verzekering pluimvee
4748
Fokvereniging en verzekering andere Levende have
4750
Kosten opfokken en verzorgen Levende have
4751
Opfokken en verzorgen rundvee,schapen en paarden
4752
Opfokken en verzorgen varkens
4753
Opfokken en verzorgen pluimvee
4754
Opfokken en verzorgen andere levende have
4760
Overige produktgebonden kosten Levende have
4761
Mestafvoer
4762
Overschotheffing mest
4763
Melkcontrole
4764
Vrachtkosten Levende have
4766
Heffing produktfondsen
4767
Kommissieloon en provisie
4769
Overige kosten levende have
4770
Berekende rente Levende have en overige produktgebonden kosten gras
land en voedergewassen
4771
Berekende rente rundvee,schapen en paarden
4772
Berekende rente varkens
4773
Berekende rente pluimvee
4774
Berekende rente andere Levende have
4775
Berekende rente omlopend vermogen grasland- en voedergewassen
4776
Rndere overige produktgebonden kosten grasland en voedergewassen
4780
Zuivelbereiding
4781
Kaas
4789
Overige produktgebonden kosten zuivelbereiding
4790
Subsidie produktgebonden kosten
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4800
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4010
4019
4821
4822
4823
4024
4025
4029
4840
4050

Algemene kosten en incidentele kosten
Algemene kosten
Afschrijving immateriële vaste activa
Berekende rente immateriële vaste activa
Afschrijving/voorziening dubieuze debiteuren
Overige bedrijfsverzekeringen
Telefoon en porti
Grond- en wateronderzoek
Accountantskosten
Heffing landbouwschap
Kontributies en abonnementen
Advisering en voorlichting
Verontreinigingsheffing
Beurs- en marktkosten
Niet toe te rekenen energiekosten
Correctie prive niet toe te rekenen energiekosten
Overige algemene kosten
Subsidie algemene kosten
Incidentele kosten

Rubriek 4 : Kostencategorien

4900 Financieringskosten
4910
Betaalde rente Langlopend vreemd vermogen
4911
Betaalde rente leningen banken en financieringsinstellingen
4912
Betaalde rente overheidsleningen
4913
Betaalde rente familieleningen
4914
Betaalde rente leningen van particulieren
4915
Betaalde rente Leningen van institutionele beleggers
4916
Betaalde rente overige Langlopende leningen
4920
BetaaLde rente kort vreemd vermogen
4921
Betaalde rente belastingschulden
4970
Overige financieringskosten
4971
Provisie en bankkosten
4972
Kredietbeperking,korting voor contante betaling
4973
Hypotheekakten,taxatiekosten e.d.
4974
Rente stamrechtverplichting e.d.
4979
Overige financieringskosten
4980
Tegenboekingsrekening berekende rente
4981
Tegenboekingsrekening berekende rente
4990
Subsidie financieringskosten
4999
Gverboekingsrekening naar rubriek 2
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Rubriek 7 Aankopen,verkopen en aanwas Levende have

7100 Aankopen Levende have
flankopen rundvee
7110
MeLkkoeien
7111
Jongvee > 2 jaar
7112
Jongvee 1-2 jaar
7113
Jongvee < 1 jaar
7114
Fokstieren > 1 jaar
7115
Fokstieren < 1 jaar
7116
Overig weidevee
7118
Aankopen schapen en geiten
7120
Ooien
7121
1-jarige schapen
7122
Lammeren
7123
Rammen
7124
MeLkgeiten
7125
Overige
geiten
7126
flankopen
paarden
7130
Paarden > 3 jaar
7131
Twenters
7132
Enters
7133
VeuLens
7171
Pony's
7135
Overige paarden
7138
flankopen mestvee
7140
MestkaLveren op meLkbasis
7141
Meststieren
7142
Overig mestvee
7148
flankapen varkens
7150
Fokzeugen
7151
Opfokzeugen
7152
Fokvarkens
7153
Biggen
7154
Beren
7155
Mestvarkens
7156
Overige varkens
7158
flankopen pLuimvee
7160
Leghennen
7161
Hanen
7162
Opfokhennen
7163
Moederdieren sLachtkuikens
7164
5Lachtkuikens
7165
5LachtkaLkoenen
7166
Legeenden
7167
Eenden voor de stacht
7168
Overig pLuimvee
7169
flankopen andere Levende have
7170
PeLsdieren
7171
Konijnen
7172
Overig andere Levende have
7178
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7300 Verkopen levende have
7310
Verkopen rundvee
7311
Melkkoeien
7312
Jongvee > 2 jaar
7313
Jongvee 1-2 jaar
7314
Jongvee < 1 jaar
7315
Fokstieren > 1 jaar
7316
Fokstieren < 1 jaar
7310
Overig weidevee
7320
Verkopen schapen en geiten
7321
Ooien
7322
1-jarige schapen
7323
Lammeren
7324
Rammen
7325
Melkgeiten
7326
Overige geiten
7330
Verkopen paarden
7331
Paarden > 3 jaar
7332
Twenters
7333
Enters
7373
Veulens
7335
Pony's
7338
Overige paarden
7340
Verkopen mestvee
7341
Mestkalveren op melkbasis
7342
Meststieren
7348
Overig mestvee
7350
Verkopen varkens
7351
Fokzeugen
7352
Opfokzeugen
7353
Fokvarkens
7354
Biggen
7355
Beren
7356
Mestvarkens
7358
Overige varkens
7360
Verkopen pluimvee
7361
Leghennen
7362
Hanen
7363
Opfokhennen
7364
Moederdieren slachtkuikens
7365
Slachtkuikens
7366
Slachtkalkoenen
7367

7368
7363
7370
7371
7372
7378
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Legeenden

Eenden voor de slacht
Overig pluimvee
Verkopen andere levende have
Pelsdieren
Konijnen
Overig andere levende have

Rubriek 7 flankopen,verkopen en aanwas Levende have

7500 Ranwas Levende have
7510
Ranwas rundvee
MeLkkoeien
7511
Jongvee > 2 jaar
7512
Jongvee 1-2 jaar
7513
Jongvee
< 1 jaar
7514
Fokstieren > 1 jaar
7515
Fokstieren < 1 jaar
7516
Overig weidevee
7518
Ranwas schapen en geiten
7520
Ooien
7521
1-jarige schapen
7522
Lammeren
7523
Rammen
7524
MeLkgeiten
7525
Overige geiten
7526
Ranwas paarden
7530
Paarden > 3 jaar
7531
Twenters
7532
Enters
7533
VeuLens
7575
Pony's
7535
Overige paarden
7530
Ranwas mestvee
7540
MestkaLveren op meLkbasis
7541
Meststieren
7542
Overig mestvee
7548
Ranwas varkens
7550
Fokzeugen
7551
Opfokzeugen
7552
Fokvarkens
7553
Biggen
7554
Beren
7555
Mestvarkens
7556
Overige varkens
7558
Ranwas pLuimvee
7560
Leghennen
7561
Hanen
7562
Opfokhennen
7563
Moederdieren sLachtkuikens
7564
5Lachtkuikens
7565
SLachtkaLkoenen
7566
7567
Legeenden
Eenden voor de stacht
7568
Overig pLuimvee
7563
Ranwas andere Levende have
7570
PeLsdieren
7571
Konijnen
7572
Overig andere Levende have
7578
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8100 Opbrengsten akkerbouw
8110
Opbrengst Tarwe
8111
Opbrengst wintertarwe
8112
Opbrengst stro van wintertarwe
8113
Overige opbrengsten wintertarwe
8114
Opbrengst zomer tarwe
8115
Opbrengst stro van zomertarwe
8116
Overige opbrengsten zomertarwe
8119
Meer/minder opbrengst tarwe vorige oogst
8120
Opbrengst Gerst
8121
Opbrengst wintergerst
8122
Opbrengst stro van wintergerst
8123
Overige opbrengsten wintergerst
8124
Opbrengst zomergerst
8125
Opbrengst stro van zomergerst
8126
Overige opbrengsten zomergerst
8129
Meer/minder opbrengst gerst vorige oogst
8130
Opbrengst Haver/Rogge
8131
Opbrengst haver
8132
Opbrengst stro van haver
8133
Overige opbrengsten haver
8134
Opbrengst rogge
8135
Opbrengst stro van rogge
8136
Overige opbrengsten rogge
8139
Meer/minder opbrengst haver/rogge vorige oogst
8140
Opbrengst Aardappelen
8141
Consumptieaardappelen
8142
Fabrieksaardappelen
8143
Pootaardappelen
8144
Voeraardappelen
8145
Aardappelen te velde verkocht
8146
Overige opbrengsten aardappelen
8149
Meer/minder opbrengst aardappelen vorige oogst
8150
Opbrengst Suikerbieten/Uien
8151
Suikerbieten
8152
Opbrengst suikerbietenblad
8153
Overige opbrengsten suikerbieten
8154
Zaaiuien
8155
1e jaars plantuien
8156
2e jaars plantuien
8157
Overige opbrengsten uien
8159
Meer/minder opbrengst suikerbieten/uien vorige oogst
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8160
8161
8162
8163
8164
8165
8166
8167
8168
8169
8170
8171
8172
8173
8174
8177
8178
8180
8181
8182
8183
8184
8185
8186
8187
8188
8189
8190
8191
8192
8193
8194
8197
8198
8199

Opbrengst droge peulvruchten
Groene erwten
5chokkers
Capucijners
Bruine bonen
Witte bonen
Veldbonen + tuinbonen
Overige peulvruchten
Overige opbrengsten peulvruchten
Heer/minder opbrengst droge peulvruchten vorige oogst
Opbrengst Conservengroenten
Conservenerwten
Conservenstambonen
Conserventuinbonen
Zilveruien
Overige conservengroenten
Overige opbrengsten conservengroenten
Opbrengst Handelsgewassen/Zaden
Vlas
Graszaad
Koolzaad
Blauwmaanzaad
Karwijzaad
Overige zaden en handelsgewassen
Overige opbrengsten handelsgewassen
Overige opbrengsten zaden
Meer/minder opbrengst handelsgewassen/zaden vorige oogst
Opbrengst voedergewassen/overige opbrengsten akkerbouw
Voedergranen
Voederbieten(+-blad)
Klaver en lucerne
Snijmais
Overige voedergewassen
Overige opbrengsten voedergewassen
Overige opbrengsten akkerbouwprodukten
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8200 Opbrengst groenten
8210
Opbrengsten groente open grond
8211
Rardbeien
8212
Andijvie
8213
Asperge
8214
Augurken
8215
Bloemkool
8216
Bonen;stam-,sperzie-,stok8217
Erwten
8218
Kooljbewaar-,herfst-,sluit8219
Peen,was-,bos-,winter8221
Prei
8222
Schorseneer
8223
Selderij;knol8224
Sla
8225
Spinazie
8226
5pruitkool
8227
Tuinbonen
8228
Witlofwortels
82W
Nader te specificeren van (8223 tm 82493
8250
Opbrengst glasgroente
8251
Aardbeien
8252
Andijvie
8253
Aubergine
8254
Augurken
8255
Bloemkool
8256
Bonen;sperzie-,snij8257
Komkommer
8258
Koolrabie
8259
Paprika
8261
Peen,bos8262
Pepers
8263
Raapstelen
8264
Radijs
8265
Rettich
8266
Selderij(bleek8267
51a
8268
Spinazie
8269
TomatenCvlees)
8271
TomatenCronde)
8272
Tuinkers
8273
Veldsla
8274
Ysbergsla
82W
Nader te specificeren (8275 tm 8296)
8297
Meer/minder opbrengst groente vorige oogst
8298
Overige Opbrengsten groenten
8299
Aanwas groenten
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8300 Opbrengsten bloemen/potplanten
Opbrengsten bloemen
8310
Rlstroemeria
8311
Amaryllis
8312
Rnjer grootbloemig
8313
Anjer tros
8314
flnthurium
8315
Aster
8316
Bouvardia
8317
Chrysant pluis
8318
Chrysant tros
8319
Cymbidium grootbloemig
8321
Cymbidium kleinbloemig
8322
Freesia
8323
Gerbera
8324
Gladiool grootbloemig
8325
Gladiool kleinbloemig
8326
Gypsophila
8327
Hyacinth gesneden
8328
Hyacinth bol
8323
Iris
8331
Lelie kelk
8332
Lelie tak
8333
Narcis
8334
Nerine
8335
Roos grootbloemig
8336
Roos kleinbloemig
8337
Roos tros
8338
Sering
8339
Statice
8341
Tulp
8342
Nader te specificeren (8343 tm 8356)
83W
Aanwas bloemen
8359
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8360
8361
8362
8363
8364
8365
8366
8367
8368
8369
8371
8372
8373
8374
8375
8376
8377
8378
8379
8381
8382
8383
8384
8385
8386
83VV
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Opbrengsten potplanten
Onthurium
Rreca
Azalea
Begonia
Bromelia
Calathea
Chrysant(pot)
Cocus
Codiaeum
Cyclamen
Cymbidium potDiffenbachia
Draceana
Epipremnum aureum
Ficus
Hedera
Howea
Kalanchoe
Nephrolepsis
Poinsettia
Saintpaulia
5cheffiera
5pathiphyllum
Yucca
Nader te specificeren 8387 tm 8399

Rubriek 0 Opbrengstcategorien

8400 Opbrengst bloembollen/fruit/boomkwekerij/champignons/overige tuinbouw
8410
Opbrengst bloembollen/knollen
8411
Tulp
8412
Hyacint
8413
Narcis
8414
Lelie
8415
Gladiool
8416
Dahlia
8417
Iris
8418
Crocus
84VV
Nader te specificeren C8419 tm 8425)
8426
Overige bloembolLen/knollen
Overige Opbrengsten bloembollen
8427
Meer/minder opbrengst bloembollen vorige oogst
8428
Ranwas bloembollen
8429
Opbrengst Fruit
8430
8431
Appels
8432
Peren
Pruimen
8433
Kersen/morellen
8434
8435
Bessen
8436
Druiven
Meloenen
8437
84VV
Nader te specificeren C8438 tm 84443
8445
Overig fruit
Overige Opbrengsten fruit
8446
Bruto-resultaat handel fruit
8447
8448
Meer/minder opbrengst fruit vorige oogst
Panwas fruit(boomgaard)
8443
Opbrengst boomkwekerij
8450
Bos- en haagplantsoen
8451
Laan- en parkbomen
8452
8453
Vruchtbomen
8454
Rozenstruiken
8455
Sierconiferen
Overige sierheesters en klimplanten
8456
8457
Vaste planten
Nader te specificeren C 8458 tm 8466)
84VV
Overige boomkwekerijprodukten
8467
8468
Overige Opbrengsten boomkwekerij
8463
Ranwas boomkwekerij
8470
Opbrengst champignons,e.d.
Champignons
8471
8472
Oesterzwammen
8473
Kantarellen
8478
Overige paddestoelen
8473
Overige opbrengsten champignons e.d.
8490
Opbrengsten overige tuinbouw
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8500 Opbrengst rundveehouderij/voedergewassen
8510
MeLkopbrengsten
8511
MelkopbrengstenC voor aftrek p.z en m.v.h.)
8512
Nabetaling melk
8513
Heffing p.z en m.v.h.
8514
Tankmeiktoeslag
8515
Ingehouden superheffing
8516
Melkopbrengst prive-verbruik
8517
Kaas
8518
Overige zuivelprodukten
8519
MeLkopbrengsten intern verkeer
8520
Omzet en aanwas rundvee
*)
8521
Omzet en aanwas melkkoeien
8522
Omzet en aanwas jongvee > 2 jaar
8523
Omzet en aanwas jongvee 1-2 jaar
8524
Omzet en aanwas jongvee < 1 jaar
8525
Omzet en aanwas fokstieren > 1 jaar
8526
Omzet en aanwas fokstieren < 1 jaar
8528
Omzet en aanwas overig weidevee
8530
Omzet en aanwas schapen en geiten
*)
8531
Omzet en aanwas Ooien
8532
Omzet en aanwas 1-jarige schapen
8533
Omzet en aanwas Lammeren
8534
Omzet en aanwas rammen
8535
Omzet en aanwas meLkgeiten
8536
Omzet en aanwas overige geiten
8540
Omzet en aanwas paarden
*)
8541
Omzet en aanwas paarden > 3 jaar
8542
Omzet en aanwas twenters
8543
Omzet en aanwas enters
8544
Omzet en aanwas veulens
8545
Omzet en aanwas pony's
8548
Omzet en aanwas overige paarden
8550
Weidegeld
855v
Nader te specificeren C8551 tm 8559)
8560
Opbrengst voedergewassen
8561
Verkopen voedergewassen
8562
Overige opbrengsten voedergewassen
8570
Omzet en aanwas mestvee
*)
8590
Overige opbrengsten
8591
Wol
8592
Overige opbrengsten rundvee
8593
Overige opbrengsten schapen + geiten
8594
Overige opbrengsten paarden
8595
Overige opbrengsten mestvee
*) Bij individuele dieradministratie kunnen omzet en aanwas
afzonderlijk gejournaliseerd worden
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Rubriek 8 Opbrengstcategorien

8600 Opbrengsten varkenshouderij
8610
Omzet en aanwas mestvarkenshouderij
8620
Omzet en aanwas fokzeugenhouderij
8690
Overige opbrengsten varkenshouderij
8691
Overige opbrengsten mestvarkenshouderij
8692
Overige opbrengsten fokzeugenhouderij
8700
8710
8720
8750
8760
8770
8780
8790

Opbrengsten pluimveehouderij
Opbrengst eieren
Omzet en aanwas Leghennen
Verkoop slachtkuikens
Verkoop slachtkalkoenen
Omzet en aanwas legeenden
Verkoop eenden voor de slacht
Overige Opbrengsten pluimveehouderij

8800
8810
8890

Opbrengst en aanwas andere levende have
Omzet en aanwas andere levende have
Overige opbrengsten andere levende have

8900 Overige opbrengsten
8910
Prive gebruik/verbruik uit eigen bedrijf
*)
891V
Nader te specificeren C8911 tm 8919)
8920
Werk voor derden
8930
Rentebaten
8931
Leningen u/g
8932
Rekening courant banken
8933
Ledenkapitaal
8937
Belastingvorderingen
8938
Overige rentebaten
8940
Inkomenstoeslagen + beheersvergoeding
8941
Bijdrage kleine melkveehouders
8950
Verhuur onroerende/roerende zaken
8951
Verhuur onroerende zaken
8952
Opbrengst zaaiklaar verhuurd land
8953
Verhuur roerende zaken
8960
Mutatie veldinventaris
8970
Incidentele opbrengsten
8971
Winst verkoop onroerende goederen
8972
Winst verkoop machines,inventaris,vervoersmiddelen e.d.
8980
Diverse overige opbrengsten
8981
Aandeel deel bouw op andere bedrijven
8982
Niet toe te rekenen schadeuitkeringen
8983
Samenwerkingssubsidies
8984
Omzetbelasting kleine ondernemersregeling
8985
Jachtpacht
8986
Uitkering coöperatieve vereniging
8987
Presentiegelden
8988
Kasverschillen
8989
Rndere diverse overige opbrengsten
*) Rlleen bij fiscaal verbruik

^

Rubriek 9 : Prive

9100

Persoonlijk bedrijfsvermogen

9200 Prive-bezittingen
9210
Liquide middelen
9211
Kas
92VV
Specificatie rekening courant banken C 9212 tm 9216 )
9217
Spaartegoeden
9210
Deposito's
9219
Overige
9220
Effecten
9221
Ter beurze genoteerde fondsen
9222
Incourante fondsen
9223
Vervallen coupons/gedeclareerd dividend
9224
Commanditair kapitaal/winstaandeel
9230
Lopende vorderingen
9231
Lopende belastingvorderingen
9239
Overige lopende vorderingen
9240
Uitstaande gelden
9241
Rekening courantverhoudingen
9242
Uitgeleende gelden
9243
Uitstaande hypotheken
9250
Onroerend goed
9251
Eigen woning
9252
Overig agrarisch onroerend goed in Nederland
9253
Overig niet-agrarisch onroerend goed in Nederland
9254
Onroerend goed in buitenland
9260
Polissen en rechten
9261
Polissen van levensverzekering waarop koopsom is gestort
9262
Ingegane lijfrentenCafhankelijk van leven 1 persoon)
9263
Ingegane Lijfrentenfafhankelijk van leven meerdere personen)
9264
Andere rechten op periodieke uitkeringen en verstrekkingen
9270
Overig bezit in volle eigendom
9271
Personenauto's
9272
Vaartuigen/caravans
9273
Onverdeelde boedels
9279
Overige bezittingen
9280
Vermogen niet in volle eigendom
9281
In vruchtgebruik
9282
In bloot eigendom
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Rubriek 3 : Prive

9300 Prive schulden
9310
Lijfrente/andere periodieke uitkeringen
9311
Gekapitaliseerd bedrag verschuldigde lijfrenten
9312
Idem pensioenen
9313
Kostcontracten
9314
Contante waarde toekomstige verplichtingen
9320
Belastingschulden
9321
Inkomstenbelasting
9322
Vermogensbelasting
9323
Premies volksverzekeringen
9329
Overige belastingschulden
9300
Overige schulden
9381
Schulden aangegaan ter verwerving van eigen woning
9382
Schulden aangegaan ter verwerving van goederen waarvan inkomsten
worden aangeven als inkomsten uit vermogen
9383
Andere rentedragende schulden
9384
Renteloze schulden
9390
Prive vermogen
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Rubriek 9 : Prive

9400 Belaste inkomsten uit arbeid
9410
Loon/pensioen
9411
Inkomsten uit dienstbetrekking
9412
Pensioenuitkering/VUT uitkering
9413
Wachtgelduitkering
9414
Commissaris beloning
9415
Gratificatie/tantieme
9419
Overige inkomsten uit dienstbetrekking
9420
Uitkering volksverzekeringen
9421
Uitkering ROW
9422
Uitkering RWW
9423
Uitkering ARW
9424
Uitkering RWBZ
9425
Belaste uitkering Rlgemene Bijstandswet
9429
Overige uitkeringen volksverzekeringen
9430
Uitkering werknemersverzekering
9431
Uitkering ZW
9432
Uitkering NWW
9433
Uitkering WRO
9439
Overige uitkeringen werknemersverzekeringen
9440
Inkomsten uit lijfrenten
9450
Rndere inkomsten uit arbeid
9451
PresentiegeLdenCniet bedrijfsmatig)
9452
Provisie
9453
Inkomsten t.z.v. overheidsfuncties
9454
Octrooi/kwekersrecht
9455
Zelfstandige arbeidsbeloning wegens meewerken in onderneming partner
9458
Overige andere inkomsten uit arbeid
9459
Kosten m.b.t. andere inkomsten uit arbeid
9460
Belast bedrag prive gebruik auto werkgever
9461
Normbedrag
9462
Ran werkgever betaald t.z.v. prive gebruik
9463
Ran derden betaalde kosten
9470
Kosten inkomsten uit arbeid
9471
Forfaitair aftrekbare kosten
9472
Werkelijk betaalde kosten
9400
Inkomsten echtgenote/partner
9401
Loon
9482
Sociale uitkeringen
9483
Bijstandsuitkeringen
9484
Rndere inkomsten uit arbeid
9485
Prive gebruik auto
9488
Overige inkomsten echtgenote/partner
9489
Kosten m.b.t. echtgenote/partner
9490
Inkomsten uit onderverhuring
9491
Opbrengsten
9499
Kosten m.b.t. inkomsten uit onderverhuring
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Rubriek 9 : Prive

3500 Inkomsten uit periodieke uitkeringen en verstrekkingen
9510
Inkomsten uit vroegere onderneming of dienstbetrekking
9511
Bedrijfsbeeindigingsvergoeding
9512
5tamrechtuitkering
9513
Rfkoopsom/schadeloosstelling
9514
Kosten m.b.t. 9511 tm 9513
9516
Bedrijfsbeeindigingsvergoeding toekomend aan echtgenote
9517
5tamrechtuitkering toekomend aan echtgenote
9518
Afkoopsom/schadeloosstel ling toekomend aan echtgenote
9519
Kosten m.b.t. 9516 tm 9518
9520
Uitkeringen t.z.v. ziekte/invaliditeit of ongeval
9521
Uitkering toekomend aan man
9524
Kosten m.b.t. uitkering toekomend aan man
9525
Uitkering toekomend aan echtgenote
9529
Kosten m.b.t. uitkering toekomend aan echtgenote
9530
Uitkeringen/studie
9531
Uitkering t.z.v. studie man
9534
Kosten m.b.t. uitkering t.z.v. studie man
9535
Uitkering t.z.v. studie echtgenote
9539
Kosten m.b.t. uitkering t.z.v. studie echtgenote
9540
Echtscheidingsuitkeringen
9541
Rlimentatie
9542
Voor levensonderhoud
9543
Kosten m.b.t. echtscheidingsuitkeringen
9550
Rijksbijdragen eigen woning bezit
9551
Rijksbijdrage eigen woning bezit
9559
Kosten m.b.t. rijksbijdrage eigen woning bezit
9560
Periodieke uitkering lijfrenten
9561
Periodieke uitkering uit lijfrenten
9569
Kosten m.b.t. periodieke uitkeringen uit lijfrenten
9590
Overige uitkeringen/verstrekkingen
9591
Overige periodieke uitkeringen en verstrekingen
9599
Kosten m.b.t. overige periodieke uitkeringen

Rubriek 9 : Prive

9600 Inkomsten uit vermogen
9610
Onroerend goed in eigen gebruik
9611
Forfaitaire huurwaarde
9612
Rente van schulden/kosten geldleningen
9613
Periodieke betaling voor erfpacht of opstal
9614
Kosten groot onderhoud
9620
Andere Con-)roerende goederen
9621
Huur/pacht/andere inkomsten
9622
Erfpacht-/opstalcanon
9623
Rente van schulden/kosten geldleningen
9624
Onderhoud
9625
Afschrijving
9629
Overige kosten
9630
Renten
9631
Rente op lopende rekening
9632
Rente op deposito's
9633
Rente spaartegoeden
9634
Rente spaarbewijzen
9635
Rente spaartegoed minderjarige kinderen
9636
Rente op vorderingen
9637
Rente op belastingvorderingen
9639
Aftrekbare kosten
9640
Inkomsten uit effecten
9641
Inkomsten uit obligaties
9642
Rente bij aankoop obligaties
9643
Dividend waarop Nederlandse dividendbelasting is ingehouden
9644
Buitenlands dividend waarop in Nederland verrekenbare dividend
belasting is ingehouden
9645
Dividend op deelname in buitenlandse beleggingsmaatschappij
9646
Andere binnen- en buitenlandse dividenden
9648
Aftrekbare kosten obligaties
9649
Aftrekbare kosten dividenden
9650
Winst uit aanmerkelijk belang
9690
Overige inkomsten uit vermogen
9691
Winst bij inkoop aandelen
9692
Liquidatie-uitkering op aandelen
9698
Overige inkomsten uit vermogen
9699
Kosten m.b.t. inkomsten uit vermogen
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Rubriek 9 : Prive

9700 Persoonlijke verplichtingen
9710
Premies volksverzekeringen
9711
Op looninkomen ingehouden premies
9712
Verhaalde premie RWBZ/FPW/OKW
9713
Op aanslag betaalde premies
9714
Terugontvangen premiesCdie wel van invloed zijn geweest op belasting
heffing destijds)
9715
Idem doch niet van invloed
9720
Rente van schulden/kosten geldlening
9721
Rente op belastingschulden
9730
Premie voor lijfrenten
9731
Betaald aan verzekeringsmaatschappij
9732
Betaald aan bedrijfspensioenfonds
9733
Betaald aan lijfrentestichting/-BV
9734
Betaald t.b.v. lijfrente invalide kinderen
9738
Overige premies voor lijfrenten
9740
Premie voor periodieke uitkering bij invaliditeit/ziekte/ongeval
9750
Echtscheidingsuitkering
9751
Ten behoeve van levensonderhoud ex echtgenCo)t(e)
9752
Ten behoeve van levensonderhoud ex echtgen(o)tCe) van wie men
duurzaam gescheiden leeft
9753
Ten behoeve van levensonderhoud kinderen
9754
Verhaalde bijstand ter voorziening Levensonderhoud vroegere
echtgenCo)t Ce)
97B0
Overige aftrekbare periodieke uitkeringen
9790
Overige persoonlijke verplichtingen
9800
9810
9820
9830
9831
9832
9840
9850
9860
9861
9868

Buitengewone lasten/giften
Uitgaven ter zake van ziekte e.d.
Uitgaven ter zake van ziekenbezoek
Levensonderhoud naaste verwanten
Eigen kinderen jonger dan 27 zonder recht op studiefinanciering en
zonder recht op kinderbijslag
Eigen kinderen ouder dan 27 en overige verwanten die geen recht hebben
op studiefinanciering
Uitgaven voor studieCvan belastingplichtige en/of zijn echtgenote)
Uitgaven voor gezinshulp en kinderdagverblijf
Giften
In de vorm van termijnen lijfrente
Overige giften
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Rubriek 9 : Prive

9900 Prive ontvangsten/uitgaven
Gewone prive uitgaven
9910
Olgemeen
9911
Prive gebruik CbedrijfsDauto
9912
Prive gebruik elektra e.d.
0013
Huurwaarde woning
9914
Prive gebruik eigen produkten
9915
Overige gewone prive uitgaven
9910
Bijzondere prive uitgaven
9920
Algemeen
9921
Kosten prive auto
9922
Studiekosten kinderen
9923
Loon huispersoneel
9924
Overige bijzondere prive uitgaven
9928
Betaalde belastingen
9930
Inkomstenbelasting
9931
Vermogensbeias t ing
9932
Schenkingsrecht
9933
Successierecht
9934
Terugbetaalde WIR
9935
Overige betaalde belastingen
9930
9940
Verrekenbare belastingen
Loonbelasting
9941
Dividendbelasting
9942
Buitenlandse bronbelasting
9943
9948
Overige verrekenbare belastingen
9950
5chenkingen
9951
Verrichte schenking
Ontvangen schenking
9952
9960
Uitkering levensverzekering/boedeluitkering
Uitkeringen van levensverzekeraar
9961
Overige verzekeringsuitkeringenCvoorzover niet belast)
9962
9963
Boedeluitkering
9970
Speculatie-/beleggingsopbrengstenCvoorzover niet belast)
Effecten
9971
Onroerend goed
9972
Terugbetaling van kapitaal
9973
Overige speculatie-/beleggingsopbrengsten
9978
9980
Terugontvangen belastingen
9981
Inkomstenbelasting
9982
Vermogensbelasting
9985
Ontvangen WIR bijdragen
9988
Overige terugontvangen belastingen
9990
Diverse onbelaste prive ontvangsten
9991
Huursubsidie
9992
Spaarpremie
9993
Studiebeurs
9994
Kansspelopbrengst/prijsvraag
9995
Kosten inwoning meewerkende kinderen
9996
Kinderbijslag
9997
Onbelast deel uitkering Algemene Bijstandswet
9998
Eenmalige onbelaste uitkering zelfstandigen
9999
OverigeConbelaste prive) ontvangsten
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Bijlage 3

PROCESBESCHRIJVING PROCES 12.1.A

Opzetten en aanvullen rekenschema

Omschrijving:
Het maken van een keuze uit de mogelijke detailleringsgraad bij de te hanteren
grootboekrekeningen, elementen van de FAE, bedrijfseconomisch en/of fiscaal ge
bruik, en de administratieve organisatie

Het proces valt uiteen in:
Proces
Proces
Proces
Proces
Proces

12.I.A.1
12.I.A.2
12.I.A.3
12.I.A.4
12.I.A.5

Inventariseren FAE problematiek t.b.v. rekenschema
Kiezen van bedrijfseconomisch en/of fiscaal gebruik
Vastleggen of de onderneming BTW-plichtig is
Kiezen van administratieve organisatie
Bepalen van gewenste detailleringsgraad rekeningschema

Opmerkingen:
het aanvullen van het rekeningschema is identiek aan het (voor de eerste
keer) opzetten van het schema, met dien verstande dat voor "GRAS" gelezen
moet worden: "de op dat moment gebruikte versie van GRAS", en dat het elimi
neren (laten vervallen) van rekeningen/subcodes alleen kan geschieden na af
sluiten op balansdatum, of wanneer de codes (rekeningen) nog niet gebruikt
zijn
-

het verwijderen van rekeningen en codes betekent dat deze niet voor
boekingen kunnen worden gebruikt, zonder dat proces 12.1.A opnieuw doorlopen
wordt. Codes dienen wel "In de achtergrond" aanwezig te blijven, opdat ze in
de toekomst opnieuw kunnen worden toegevoegd
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PROCESBESCHRIJVING PROCES 12.1.A.1

Inventariseren FAE-problematiek t.b.v. reke
ningschema

Omschrijving:
Het nagaan of er bij de financieel-administratieve eenheid sprake is van meer
dere vennoten (maten, ondernemers), afgescheiden bedrijfsmatige activiteiten of
persoonlijke onderneming(en), die het voeren van subrekeningen noodzakelijk
maken

Benodigde gegevens:
-

aantal firmanten/vennoten
aanwezigheid van gescheiden bedrijfsmatige activiteiten (b.v. camping, winkel
etc.)
aanwezigheid van persoonlijke onderneming(en)

Rekenregel:
-

zie bijgaand stroomschema

Opgeleverde gegevens:
-

afhankelijk van de gekozen optie (zie stroomschema) een versie van GRAS die
is aangepast op:
- de toevoeging van subcodes voor onderdelen van de FAE voor alle rekeningen
en de eliminatie van een aantal rekeningen voor de persoonlijke onderne
ming in rubriek 9
of - de toevoeging van subcodes voor onderdelen van de FAE in rubriek 9 en
hoofdgroep 061
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Stroomschema bij proces 12.I.A.1

Ç START

3

PROCESBESCHRIJVING PROCES 12.I.A.2

Kiezen van bedrijfseconomisch en/of fiscaal
gebruik

Omschrijving:
Het vastleggen of het rekeningschema alleen voor - verplicht - fiscaal gebruik
wordt gehanteerd, of ook voor bedrijfseconomische doeleinden

Opmerking:
-

deze laatst genoemde optie wordt sterk aanbevolen, en zou dan ook de defaultwaarde moeten zijn

Benodigde informatie:
-

eventuele keuze van ondernemer voor exclusief-fiscaal gebruik

Rekenregel:
zie stroomschema

Opgeleverde informatie:
-

afhankelijk van de gekozen optie (zie stroomschema) een versie van GRAS
waaruit bedrijfseconomische en tussenrekeningen 1) zijn verwijderd

Stroomschema

/x

Bedrijfs-

Nee

1) Rubriek 2 en een aantal rekeningen in rubriek 4 (c.q. pro
cessen die die rekeningen muteren).
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PROCESBESCHRIJVING PROCES 12.I.A.3

Vastleggen of bedrijf BTW-plichtig is

Omschrijving:
Het vastleggen of de onderneming BTW dient af te dragen, en dus ondernemer is In
de zin van de wet OB

Benodigde informatie:
gedane keuze van de ondernemer

Rekenregel:
als onderneming niet BTW-plichtig is, verwijder dan uit GRAS de rekeningen in
rubriek 141
- als onderneming wel BTW-plichtig is, zorg dan dat de standaard btw codering
(zie figuur 4.1) beschikbaar is

Opgeleverde informatie:
-

aangepaste versie van GRAS
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PROCESBESCHRIJVING PROCES 12.I.A.4

Kiezen van administratieve organisatie

Omschrijving:
Het vastleggen van welke objecten (goederen, dientsten) voortbrenging, verbruik,
ontvangst, aflevering, overeenkomst, facturen of een combinatie van deze elemen
ten worden geregistreerd
Vooralsnog is dit proces niet uitgewerkt. Alleen de meest simpele vorm van admi
nistratie organisatie (kas/bankboek-registratie + inventarisatie) wordt gehan
teerd. Een uitzondering kan worden gemaakt voor de in- en verkopen van vee
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PROCESBESCHRIJVING PROCES 12.I.A.5

Bepalen van gewenste detailleringsgraad
rekeningschema

Omschrijving:
Het vastleggen welke detaillering men in het rekeningschema aan wenst te brengen
m.b.t. de opbrengstrekeningen/kostendragers, de codering voor geografische
plaats en de detaillering voor de andere rekeningen

Het proces valt uiteen in:
Proces 12.I.A.5.1 Bepalen van gewenste detaillering opbrengstrekeningen
Proces 12.I.A.5.2 Bepalen van gewenste codering geografische plaats
Proces 12.I.A.5.3 Bepalen van gewenste detaillering andere rekeningen

Opmerking:
het zou voorstelbaar zijn om per tak geüniformeerde subsets van het GRAS te
maken (zie ook bijlage I, fase J). Een onderzoek naar de zinvolheid daarvan
toonde aan dat dit bijna alleen consequenties heeft voor de opbrengstreke
ningen. De kostenrekeningen zijn voor vrijwel alle takken in dezelfde mate
nodig, m.u.v. voor de handliggende voorbeelden als veevoer en afschrijving
glasopstanden

109

PROCESBESCHRIJVING PROCES 12.I.A.5.1

Bepalen van gewenste detaillering op
brengstenrekeningen

Omschrijving:
Analoog aan proces 12.I.A.5

Benodigde gegevens:
-

advies accountant
bedrijfstype
wensen ondernemer

Rekenregels:
-

-

bepaal o.b.v. bedrijfstype welke opbrengstrekeningen waarschijnlijk kunnen
vervallen. (Hiertoe zouden nog GRAS-subsets voor elk bedrijfstype kunnen wor
den ontwikkeld).
bekijk overgebleven codes in rubriek 8 en laat codes vervallen of voeg reke
ningen toe door codes te verlengen, waarbij de nul (0) als verlenging niet is
toegestaan
wanneer codes erg lang worden valt te overwegen om de codes binnen rubriek 8
te hernummeren, mits het programma t.b.v. de gegevensuitwisseling met derden
een conversietabel bijhoudt
ga na of de codes van rubriek 8 tevens als code voor de kostendragers (toere
kening van kosten aan gewassen/diersoorten) kunnen fungeren. Zo niet voeg
codes voor kostendragers toe

Opgeleverde informatie:
-
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aangepast GRAS

PROCESBESCHRIJVING PROCES 12.I.A.5.2

Bepalen van gewenste codering voor geogra
fische plaats

Omschrijving:
Analoog aan proces 12.I.A.5

Benodigde gegevens:
-

wensen ondernemer

Rekenregel:
bepaal voor welke geografische plaatsten (hokken, kassen, percelen) op
brengsten- en kosteninformatie gewenst wordt geacht

Opgeleverde informatie:
overzicht van codes voor onderscheiden geografische plaatsen, met stamgegevens per geografische plaats

Noot: Indien een bouwplan of huisvestingsplan beschikbaar is, dan zou een 1 op 1
relatie bekend kunnen zijn tussen geografische plaats en kostendrager
("perceel C = tarwe") zodat de daadwerkelijke invoer tot 1 van beide be
perkt kan blijven. Zie hierover verder in paragraaf 4.6

JIJ

PROCESBESCHRIJVING PROCES 12.I.A.5.3

Bepalen van gewenste detaillering andere
rekeningen

Omschrijving:
Analoog aan proces 12.I.A.5

Benodigde gegevens:
-

wensen ondernemer
advies accountant

Rekenregel:
bekijk de codes in de rubriek 1-7 en 9 en laat naar behoefte codes vervallen
of voeg rekeningen toe door codes te verlengen, waarbij de nul (0) als ver
lenging niet is toegestaan

Opgeleverde informatie:
-

J J2

aangepast GRAS

PROCES 12.1.D.1

Berekenen bedrijfseconomische rentekosten

Omschrijving:
Het berekenen van de vermogenskosten die ontstaan door het in activa geïnves
teerde vermogen in een bepaalde periode op basis van bedrijfseconomische uit
gangspunten

Deelprocessen zijn:
-

Proces
Proces
Proces
Proces
Proces
Proces
Proces

12.I.D.1.1
12.I.D.1.2
12.I.D.1.3
12.I.D.1.4
12.I.D.1.5
12.I.D.1.6
12.I.D.1.7

Berekenen
Idem over
Idem over
Idem over
Idem over
Idem over
Idem over

van bedrijfseconomische rentekosten over grond
gebouwen, glasopstanden en installaties
pachtersinvesteringen
grondverbetering
levende have
gewassen
werktuigen en machines
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PROCES 12.I.D.1.1

Berekenen bedrijfseconomische rentekosten over grond

Omschrijving:
Zie 12.1.D.1, toegepast op grond in eigendom

Benodigde gegevens:

-

rentepercentage (NGRONDRENTE)
bedrijfsecononomische waarde van de grond in eigendom (getaxeerde actuele
verkoopprijs als onverpacht object met agrarische bestemming), aan begin van
de periode (beginbalans: waarde grootboekrekening 0210)
periode waarover rente moet worden berekend, in dagen

Rekenregel:
-

berekende rentekosten grond = bedr.econ. waarde * NGRONDRENTE * periode/365

Opgeleverde gegevens:
-

journaalpost: 4246
berekende rente grond
A/4981 tegenboekingsrekening berekende rente

Literatuur:
LEI-mededeling 131
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PROCES 12.I.D.1.2

Berekenen van bedrijfseconomische rentekosten over gebouwen,
glasopstanden en installaties

Omschrijving:
Zie 12.1.D.1, toegepast op gebouwen in eigendom, glasopstanden en installaties

Benodigde gegevens:
rentepercentage (NGEBRENTE)
bedrijfseconomische waarde van de gebouwen, glasopstanden en installaties in
eigendom, aan het begin van de periode (beginbalans).
De bedrijfseconomische waarde wordt bepaald door historische aankoopprijs te
vermeerderen met de herwaadering en te verminderen met de afschrijving (zie
proces 12.1.E waarderen). Voor oude gebouwen kan de waarde ook geschat worden
(zie proces 12.1.E)
- periode waarover rente moet worden berekend, in dagen

Rekenregel:
berekende rentekosten gebouwen, glasopstanden en installaties = bedr.econ.
waarde * NGEBRENTE * periode/365

Opgeleverde gegevens:
journaalpost: 4242
4243
4244
A/4981

berekende rente gebouwen
berekende rente glasopstanden
berekende rente installaties
tegenboekingsrekening berekende rente

Literatuur:
LEI-mededeling 131

Idem voor:
rente pachtersinvesteringen
rente grondverbetering
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PROCES 12.I.D.1.4

Berekenen van bedrijfseconomische rentekosten over de gewas
sen

Omschrijving:
Zie 12.1.D.1, voor gewassen

Benodigde gegevens:

-

oppervlakte van de gewassen (bouwplan)
rentenorm per gewas per jaar per ha (NGEWASRENTE)
periode waarover rente moet worden berekend, in dagen

Rekenregel:
-

berekende rentekosten gewassen = (oppervlakte per gewas * NGEWASRENTE) *
periode/365

Opgeleverde gegevens:
journaalpost:
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4731 berekende rente omlopend vermogen marktbare gewassen
4775 berekende rente omlopend vermogen voedergewassen
A/4981 tegenboekingsrekening berekende rente

PROCES 12.1.E.1.

Berekenen van bedrijfseconomische arbeidskosten voor de
gezinsarbeid

Omschrijving:
Het berekenen van de arbeidskosten die ontstaan door het aanwenden van on(der)betaalde gezinsarbeid in een bepaalde periode, op basis van bedrijfseconomische
uitgangspunten

Dit proces valt uiteen in:
12.I.E.1.1
12.I.E.1.2
12.I.E.1.3

Berekenen van bedrijfseconomische arbeidskosten voor de onder
nemers)
Berekenen van bedrijfseconomische arbeidskosten voor de meewerkende
partner(s)
Berekenen van bedrijfseconomische arbeidskosten voor de overige mee
werkende gezinsleden
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PROCES 12.I.E.1.1. Berekenen van bedrijfseconomische arbeidskosten voor de
ondernemer

Omschrijving:
Zie 12.1.E.1, voor de ondernemer(s)

Benodigde gegevens:
-

alleen bij rekenregel A:
- norm CAO uurloon (NCAOUUR)
- aantal uren uitvoerende arbeid per ondernemer, zoals geregistreerd onder
de hoeveelheidscomponent van rekening 411. Voor de definitie van uit
voerende arbeid zie aldaar.
norm validiteit per ondernemer (NVALIDE.FAE)
(+ bedrijfstype i.v.m. NCAOUUR?)
alleen bij rekenregel B:
- norm CAO jaarloon (NCAOJAAR)
lengte periode, in dagen

Rekenregel A:
berekende arbeidskosten ondernemer = NCAOUUR * NVALIDE * H(411.FAE)

Rekenregel B:
-

berekende arbeidskosten ondernemer = NCAOJAAR * periode/365

Rekenregel A heeft de voorkeur boven B

Opgeleverde gegevens:
journaalpost: 411.FAE berekende arbeidskosten ondernemer
A/2150 tegenboekingsrekening berekende arbeidskosten
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PROCES 12.I.E.1.2. Berekenen van bedrijfseconomische arbeidskosten voor de mee
werkende partner(s)

Omschrijvlng:
Zie 12.1.E.1, voor de meewerkende partner(s)

Benodigde gegevens:
-

-

-

alleen bij rekenregel A:
- norm CAO uurloon (NCAOUUR)
- aantal uren uitvoerende arbeid per meewerkende partner (FAE), zoals gere
gistreerd onder de hoeveelheidscomponent van rekening 4120.FAE
- norm validiteit (NVALIDE.FAE)
alleen bij rekenregel B:
- norm CAO jaarloon (NCAOJAAR)
- lengte periode, in dagen
bij beide rekenregels:
betaalde arbeidskosten meewerkende partner, zoals geregistreerd onder de
waardecomponent 4120.FAE

Rekenregel A:
-

berekende arbeidskosten meewerkende partner = NCAOUUR * NVALIDE.VN *
H(4128.FAE) - W(4128.FAE)

Let op: FAE-subcode dient de partner te identificeren i.v.m. validiteit die per
soonsgebonden is

Rekenregel B:
-

berekende arbeidskosten meewerkende partner = (NCAOJAAR * periode/365) W(4128.FAE) (mits full-time)

Rekenregel A heeft de voorkeur boven B
Opgeleverde gegevens:
-

journaalpost: 4128.FAE
A/2150

berekende arbeidskosten meewerkende partner
tegenrekening berekende arbeidskosten
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PROCES 12.I.E.1.3. Berekenen van bedrijfseconomische arbeidskosten voor de
overige meewerkende gezinsleden

Omschrijving:
Zie 12.1.E.1, voor de overige meewerkende gezinsleden

Benodigde gegevens:
-

alleen bij rekenregel A:
norm CAO uurloon (NCAOUUR)
aantal uren uitvoerende arbeid per overig meewerkend gezinslid, zoals
geregistreerd onder de hoeveelheidscomponent van rekening 4138.FAE
norm validiteit per gezinslid (NVALIDE.FAE)
alleen bij rekenregel B:
norm CAO jaarloon (NCAOJAAR)
lengte periode, in dagen
bij beide rekenregels:
- betaalde arbeidskosten overige meewerkende gezinsleden, zoals geregis
treerd onder de waardecomponent op rekening 4131.FAE

Rekenregel A:
-

berekende arbeidskosten overige meewerkende gezinsleden » NCAOUUR *
NVALIDE.VN * H(4138.FAE) - W(4131.FAE)

Rekenregel B:
-

berekende arbeidskosten overige meewerkende gezinsleden = (NCAOJAAR *
periode/365) - W(4131.FAE) (mits full-time)

Opgeleverde gegevens:
journaalpost: 4138.FAE
A/2150

]20

berekende arbeidskosten overige meewerkende gezinsle
den
tegenboekingsrekening berekende arbeidskosten

Bijlage 4

ENTITEITBESCHRIJVING: NGRONDRENTE - rentepercentage grond

Entiteittype:
norm

Attributen:
-

objectcode : 4981
verstrekker: LEI
begin geldigheidsduur: 1980 en eerder
einde geldigheidsduur:
ondernemer en gezin: alle (sub)administraties
aard van de norm: NGRONDRENTE
hoeveelheid: 2,5%

Opmerking: mag alleen worden gebruik in proces 12.I.D.1.1

ENTITEITBESCHRIJVING: NGEBRENTE - rentepercentage gebouwen

Entiteittype:
-

norm

Attributen:
-

objectcode : 4981
verstrekker: LEI
begin geldigheidsduur: zie tabel
einde geldigheidsduur: zie tabel
ondernemer en gezin: alle (sub)administraties
aard van de norm: NGEBRENTE
hoeveelheid: zie tabel

Opmerking: mag alleen worden gebruik in proces 12.1.D.I.2

Tabel:
begin geldigheidsduur:
1 mei 1985
1 mei 1986
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hoeveelheid:
6,5%
6,0%

ENTITEITBESCHRIJVING: NGEWASRENTE - rente omlopend vermogen gewassen

Entiteittype:
norm

Attributen:
-

objectcode : 4981
verstrekker: LEI
begin geldigheidsduur: zie tabel
einde geldigheidsduur: zie tabel
ondernemer en gezin: alle (sub)administraties
aard van de norm: NGEWASRENTE (gewascode)
hoeveelheid: zie tabel, in fl. per ha per jaar

Opmerking: mag alleen worden gebruik in proces 12.I.D.1.4

Tabel:
Rentekosten in fl. per ha per jaar naar gewascode en periode
gewas

wintertarwe
etc

datum
1 mei 1986
x

1 mei 1987
x

etc

ENTITEITBESCHRIJVING: NVALIDE - norm validiteit

Entiteittype:
norm

Beschrijving:
-

geeft aan in welke mate de betrokken persoon uitvoerende werkzaamheden kan
verrichten (arbeidsgeschiktheid)

Attributen:
-

objectcode : 41
verstrekker: ondernemer
begin geldigheidsduur: ondernemers opgave
einde geldigheidsduur: ondernemers opgave
ondernemer en gezin: FAE-code
aard van de norm: NVALIDE
hoeveelheid: een percentage tussen 1 en 100%, default-waarde: 100%

Opmerking: mag alleen worden gebruikt in proces 12.1.E.1
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ENTITEITBESCHRIJVING: NCAOÜUR - norm CAO-uurloon

Entiteittype:
norm

Attributen:
-

-

objectcode : 41
verstrekker: LEI/projectgroep normen VLB o.b.v. CAO-gegevens Landbouwschap
begin geldigheidsduur: zie tabel
einde geldigheidsduur: zie tabel
ondernemer en gezin: alle (sub)administraties
aard van de norm: NCAOUUR
hoeveelheid: zie tabel

Opmerking: mag alleen worden gebruik in proces 12.1.E.1

Tabel:
begin geldigheidsduur:
1 mei 1985
1 mei 1986

• hoeveelheid:
27,
etc
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ENTITEITBESCHRIJVING: NCAOJAAR - norm CAO-jaarloon

Entiteittype:
-

norm

Attributen:
-

objectcode : 41
verstrekker: LEI/projectgroep normen VLB o.b.v. CAO-gegevens Landbouwschap
begin geldigheidsduur: zie tabel
einde geldigheidsduur: zie tabel
ondernemer en gezin: alle (sub)administraties
aard van de norm: NCAOJAAR
hoeveelheid: zie tabel

Tabel:
begin geldigheidsduur:
1 mei 1985
1 mei 1986
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hoeveelheid:
f 50.000
etc.
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