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WOORD VOORAF

De uitwerking van het door de overheid geinitieerde Infor
matica Stimulerings Plan (INSP) is in de primaire agrarische sec
tor sterk tak-gericht. Voor het financieel beheer, de economische
analyse en de administratieve organisatie van de bedrijven zijn
er echter veel overeenkomsten tussen de diverse takken. Vandaar
dat de VLB en het LEI de noodzaak inzien van het ontwikkelen van
een informatiemodel op het financiële vlak dat in de primaire
agrarische sector algemeen toepasbaar is. Een dergelijk model zou
gebruikt moeten kunnen worden om bedrijfsinformatiesystemen die
in een bepaalde tak voorkomen te kunnen plaatsen, en (zo nodig)
af te stemmen met het onderdeel "begroting en realisatie van fi
nanciële resultaten". Gezien de algemene toepasbaarheid zou ge
sproken kunnen worden van een "Takdoorsnijdend Systeem".
VLB en LEI hebben een werkgroep ingesteld om een aanzet voor
zo'n takdoorsnijdend systeem te geven. Deze werkgroep bestond uit
de volgende personen: A.H. Lievaart (voorzitter), K.J. Poppe (se
cretaris), W. Bakker, N.S.P. de Groot, D.W. de Hoop, P.J. van
Meel, A. de Schiffart en D. Weelink.
Dit rapport is het resultaat van de werkzaamheden van deze
werkgroep. In het rapport wordt een model ontwikkeld dat goed
bruikbaar zou kunnen zijn om met de takorganisaties over deze
problematiek van gedachten te wisselen. Om deze gedachtenwisseling te bevorderen zal van dit rapport ook een synopsis in omloop
worden gebracht die een minder technisch karakter heeft dan het
voor U liggende rapport.
Mede door het korte tijdsbestek waarin dit rapport tot stand
moest komen, dient bedacht te worden dat dit rapport slechts als
een aanzet tot een realisatie van het "Takdoorsnijdend Systeem"
kan worden gezien. De bereikte resultaten zouden dan ook gekarak
teriseerd kunnen worden met de woorden van Sir Winston Churchill:
Now this is not the end.
It is not even the beginning of the end.
But it is, perhaps, the end of the beginning.
Desalniettemin vertrouwen wij erop dat dit rapport een nut
tige bijdrage kan leveren aan de realisatie van de doeleinden van
het INSP.

Zomer 1985
Landelijke Vereniging van Accountants- en Belastingadvies
bureaus "VLB"
Landbouw-Economisch Instituut
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SAMENVATTING

Het aanjaagproject is een onderdeel van het door de overheid
geinitieerde Informatica Stimuleringsplan (INSP). Dit project
heeft tot doel om in versneld tempo bedrijfssystemen voor de pri
maire agrarische sector te ontwikkelen. De opzet daarvan is sterk
takgericht. Een bindend element voor alle takken wordt gevormd
door de gemeenschappelijke financieel-administratieve deelsyste
men, die door VLB en LEI zijn of worden ontwikkeld.
Dit rapport geeft aan wat precies onder deze gemeenschappelijke
systemen kan worden volstaan en wat er gedaan moet worden om ze
verder te implementeren (paragraaf 1.1).
Het voor meerdere takken van de agrarische sector toepasbare
deel van het bedrijfsinformatiesysteem wordt het Takdoorsnijdend
Systeem genoemd; het richt zich op het beheer van de geldstroom
en de financieel-technische administratie. De financieel-technische administratie is veelal alleen de weerslag van de operatio
nele bedrijfsprocessen en wordt gebruikt voor ondersteuning van
beslissingen op operationeel, taktisch en strategisch niveau. Een
evaluatie van de beslissingen op de 2 laatstgenoemde niveaus kan
plaatsvinden als ook de begrotingen worden vastgelegd (schema
1 . 1 ).

De financiële administratie en het operationele bedrijfs
proces "financieel beheer" (dat zeer dicht aanligt tegen het voe
ren van de administratie) zijn takonafhankelijk. Samen met een
deel van de technische administratie (voor zover dat nodig is om
de financiële resultaten te interpreteren) vormen ze het takdoorsnijdend systeem (schema 1.2). Het gevolg van het ontstaan van
deelsystemen is een noodzaak tot standaardisatie (paragaaf 1.4).
Deze standaards liggen op velerlei terrein: ontwikkeling van
systemen, gebruik van systemen, interne processen en relaties
alsmede externe relaties.
Het takdoorsnijdend systeem wordt beschreven door er een
informatiemodel van te maken. Dit bestaat uit een proces- en een
datamodel (paragraaf 2.1). Karakteristiek voor het agrarisch be
drijf is de rol van het gezin (paragraaf 2.2.1). Binnen de be
drijf shuishouding zijn 4 functies (clusters van processen) onder
scheiden: inkoop, produktie, verkoop en financieel beheer (schema
2.3). De functies kennen 3 niveaus van besluitvorming: operatio
neel, taktisch en strategisch (paragraaf 2.2.2). Op de laatste 2
niveaus wordt het bedrijf (en gezin) veelal integraal beschouwd.
Het bij dit procesmodel behorende datamodel wordt onderverdeeld
in 2 delen, nl. de goederenstroom (schema 2.4) en de geldstroom
(schema 2.5).
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De noodzaak tot standaardisatie wordt niet alleen veroor
zaakt door het takdoorsnijdend systeem maar ook door het optreden
van externe gegevenstromen (figuur 2.6 en paragraaf 2.3). Dat ook
tussen deelsystemen standaardisatie nodig is, wordt duidelijk ge
maakt in paragraaf 2.4 aan de hand van een aantal toepassingen
van het takdoorsnijdend systeem.
Om (potentiële) subsystemen van het bedrijfsinformatiesys
teem te kunnen beschrijven en te kunnen toetsen aan gestelde (of
te stellen) standaards is een checklist ontworpen (hoofdstuk 3).
Bij de beschrijving wordt daarin aangegeven welke definities,
constanten en rekenregels gehanteerd worden. Ook aan andere stan
daards moet voldaan zijn. Om deze systemen te plaatsen in het
takdoorsnijdend systeem is een raamwerk ontworpen (schema 4.1)
waarin de functies, de besluitvormingsniveaus, het onderscheid
financieel/fysiek en de fasen prognose, realisatie en evaluatie
zijn opgenomen. In bijlage C is de ontwikkelde methodiek geïllus
treerd door deze toe te passen op een drietal bestaande systemen
(o.a. DELAR).
De boekhouding is een belangrijk bindmiddel tussen de sub
systemen van het takdoorsnijdend systeem, dat bovendien als in
forma tieprodukt uitgekristalliseerd is. De boekhouding is beperk
ter dan de administratie (paragraaf 5.1) en bestrijkt ook niet
het gehele takdoorsnijdend systeem. Ook is er een verschil tussen
boekhouding en fiscaal resp. bedrijfseconomisch verslag. De laat
ste 2 kunnen via waarderingssleutels uit de eerste worden afge
leid (paragraaf 5.2). Tabel 5.1 geeft een globaal overzicht op
geaggregeerd niveau van de informatie die benodigd is voor de
bedrijfsboekhouding. Gezien het gebruik van de boekhouding voor
de besluitvorming op strategisch en taktisch niveau bestaan er
belangrijke overeenkomsten tussen boekhouding (ex-post) en begro
ting (ex-ante) (paragraaf 5.4).
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1.

PROBLEEMSTELLING: NAAR EEN TAKDOORSNIJDEND SYSTEEM

1.1

Inleiding

Door de overheid is het Informatica Stimulerings Plan
(kortweg INSP) geinitieerd om het gebruik van informatica techno
logie op land- en tuinbouwbedrijven te stimuleren. Het in het le
ven roepen van takorganisaties en een versterkte inzet van onder
zoek, voorlichting en onderwijs spelen daarbij een belangrijke
rol. Organisatorisch gezien valt het project uiteen in een z.g.
Aanjaagproject, waarin versneld bedrijfsinformatiesystemen voor
de primaire sector en daarop afgestemde databanksystemen worden
ontwikkeld, beproefd en gecommercialiseerd, en een Onderzoeks
project waarin versneld nog te signaleren blinde vlekken in de
bestaande kennis die nodig is voor het maken geïntegreerde infor
matiesystemen worden aangevuld. Tussen de twee projecten bestaat
natuurlijk een belangrijke transfer van problemen en onderzoeks
resultaten.
Dit geheel is daarmee sterk tak-gericht. Er is echter ook
ruimte geschapen voor een bindend element, nl. de voor alle tak
ken gemeenschappelijke financieel-administratieve deelsystemen.
Hier is een rol weggelegd voor de VLB als initiatiefnemer in het
aanjaagproject (de marktsector). Het LEI heeft een zelfde functi
in het onderzoeksproject 1). Het LEI funcioneert als onderzoeks
instituut dus zowel richting VLB (voor de gemeenschappelijke
financieeladministratieve deelsystemen) als richting takorganisa
ties (voor economische aspecten van takspecifieke problemen).
Vanuit deze opdrachten hebben VLB en LEI een werkgroep inge
steld om na te gaan wat nu meer precies onder genoemde finan
cieel-administratieve deelsystemen kan worden volstaan en welke
werkwijze gevolgd zou moeten worden om deze systemen te implemen
teren.
Dit rapport bevat de bevindingen van de werkgroep. De inde
ling van het rapport is als volgt: In dit hoofdstuk worden een
aantal termen gedefinieerd en worden de financieel-administra
tieve systemen afgebakend. Deze systemen worden samengevat onder
de term "Takdoorsnijdend Systeem". In hoofdstuk 2 wordt het takdoorsnijdend systeem in detail besproken met behulp van een inf ormatiemodel.

1)

De doelstellingen van VLB en LEI zijn weergegeven in
bijlage A.

Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een checklist aangegeven
waarmee (sub)systemen kunnen worden beschreven.
In hoofdstuk 4 wordt een raamwerk aangereikt waarmee gewens
te en aanwezige systemen kunnen worden geplaatst in het takdoorsnijdend systeem. Raamwerk en checklist geven de mogelijkheid om
systemen te confronteren met de standaards van het takdoorsnijdend systeem. In hoofdstuk 5 is een begin gemaakt om de boekhou
ding te positioneren in het takdoorsnijdend systeem.
Daarnaast zijn ter illustratie drie subsystemen van het in
hoofdstuk 4 geschetste raamwerk volgens de in hoofdstuk 2 en 3
beschreven methode ingevuld. Deze invulling is als bijlage C op
genomen.
1.2

Terminologie

Een goede communicatie heeft eenduidige begrippen nodig.
Omdat in relatief jonge disciplines (zoals de automatisering) en
in projecten met medewerkers met verschillende achtergronden een
dergelijke eenduidigheid niet bijvoorbaat is gewaarborgd, bevat
deze paragraaf een kort overzicht van enkele belangrijke begrip
pen. Een uitgebreidere opsomming en toelichting is gegeven in
bijlage A.
Allereerst de begrippen model en systeem. Een systeem be
staat uit een aantal componenten die gekarakteriseerd worden door
bepaalde eigenschappen, en die onderling door relaties met elkaar
verbonden zijn. Afhankelijk van de behoefte waaraan het systeem
tegemoet moet komen, worden bepaalde eigenschappen en relaties
wel of niet tot een bepaald systeem gerekend. Voor het beschrij
ven of verklaren van reële systemen moet men beschikken over een
onafhankelijke (vereenvoudigde) afbeelding van dat werkelijke
systeem. Deze afbeelding noemt men model. Bij een model zijn er
dus in feite 2 systemen: het reële en de afbeelding; immers ook
de afbeelding (het model) is een systeem.
Een informatiesysteem is een systeem om gegevens te conver
teren in informatie. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs geautoma
tiseerd te gebeuren. Het management informatiesysteem is het ge
heel van informatiesystemen dat het management van alle noodza
kelijke informatie voorziet. Dit management heeft zowel betrek
king op de operationele als op de taktische en strategische
beslissingen.
In het INSP wordt veelal de term bedrijfsinformatiesysteem
gebruikt. Daarbij gaat het om dat deel van het management
informatiesysteem dat geautomatiseerd ("een samenhangend geheel
van informaticaprodukten en -diensten en andere voorzieningen")
is. Voor het ontwerpen van zo'n systeem wordt het bedrijf opge
deeld in belangrijke activiteiten ("processen"). Een aantal pro
cessen, die te maken hebben met financieel beheer en financiële
administratie zijn voor alle takken gelijk. Het gaat hierbij
vooral om begroting en realisatie van financiële resultaten en om
het beheer van de liquide middelen. Dit voor meerdere takken van
de primaire agrarische sector toepasbare deel van het bedrijfs
informatiesysteem noemen we het Takdoorsnijdend Systeem (TDS).
8

Tot slot een opmerking over de termen administratie, boek
houding en verslaggeving. Administreren is een ruimer begrip dan
boekhouden. Bij boekhouding gaat het alleen om de registratie en
verslaggeving van het financiële resultaat en de vermogensposi
tie. In hoofdstuk 5 zal uiteengezet worden dat er verschillende
waarderingsmethoden (bedrijfseconomisch, fiscaal) gehanteerd kun
nen worden zodat uit één boekhouding meerdere verslaggevingen
plaats kunnen vinden.
1.3

Positie van het takdoorsnijdend systeem

In deze paragraaf gaan we nader in op de plaats van de takdoorsnijdend systeem ten opzichte van het totale bedrijfsinfor
matiesysteem. Allereerst de plaats van de financieel-technische
administratie in het besluitvormingsproces op het bedrijf (schema

1.1).

De besluitvorming kan ingedeeld worden naar strategisch,
taktisch en operationeel niveau. Op basis van doelstellingen,
kansen en bedreigingen wordt een strategisch plan ontworpen; dat
bestaat uit een financierings-, produktie- en technisch plan. Een
nadere concretisering voor een kortere tijdsperiode vindt plaats
bij de taktische planning. Het taktisch plan (of: bedrijfsbegroting) bestaat uit een technische en een financiële begroting die
gespecialiseerd kunnen zijn per tak, teelt en/of perceel (afde
ling). Vervolgens is er het operationele niveau waar de bedrijfs
processen uitgevoerd worden. Deze processen kunnen technisch zijn
(b.v. ruwvoederwinning of beheer van duurzame produktiemiddelen)
maar ook financieel van aard zijn (b.v. doen van betalingen of
meer algemeen: het financieel beheer). Bij de uitvoering vindt
vanzelfsprekend ook een voortdurende bewaking plaats of de uit
voering volgens plan verloopt. De weerslag van de activiteiten is
terug te vinden in de administratie.
Veelal is er alleen een administratie in het operationele
vlak, maar ook is een administratie (zelfs intracomptabel) denk
baar van de strategische en taktische plannen. De administratie
kan gebruikt worden voor de bewaking in de uitvoeringssfeer
(waarbij plannen in principe niet worden bijgesteld) en voor de
evaluatie van strategische en taktische planning (waarbij de
plannen worden aangepast). Ten behoeve daarvan moeten dan prog
nose en realisatie worden vastgelegd. De evaluatie mondt uit in
acties op alle 3 genoemde beslissingsniveaus. De begrippen be
heer, bewaking en evaluatie hebben hiermee dus een verschillende
inhoud gekregen 1). In het schema is ook de rol van externe in
formatie opgenomen. Dit zal in schema 2.6 nader worden ingewerkt.
Schema 2.7 doet dat voor de relatie tussen planning, realisatie
en evaluatie.
1)

Enige discussie is mogelijk over de term bedrijfsbegroting.
In het Bedrijfseconomisch Advies (zie paragraaf 5.4) wordt
deze vooral voor strategisch plan gebezigd.
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Schema 1.1.

PLAATS VAN DE FINANCIEEL-TECHNISCHE ADMINISTRATIE IN HET
BESLUITVORMINGSPROCES VAN HET BEDRIJF

Externe informatie van o.a. Financiële instellingen, voorlichting
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Schema 1.1 geldt in principe voor elk bedrijf en is dus tak
onafhankelijk. De daadwerkelijke opstelling van taktische be
drijfsplannen is wel takspecifiek, zeker waar het gaat om concre
te bedrijfsinformatiesystemen. Dat geldt ook voor de technische
administratie. Voor het opstellen van strategische plannen geldt
dat veel minder, en voor de financiële administratie in het ge
heel niet. Ook het financieel beheer (onderdeel van de uitvoe
ring) dat zeer dicht aanligt tegen het voeren van de administra
tie (overigens ook zelf een proces) is niet takonafhankelijk. Het
Bedrijfseconomisch Advies houdt zich met name met het opstellen
van strategische plannen bezig 1). In dit rapport gaat het voor
namelijk om het gemeenschappelijke aan de zijde van het blok uit
voering: het financieel beheer en de financiële administratie,
samen het takdoorsnijdend systeem. Dit systeem is takonafhanke
lijk.
In schema 1.2 is dit gesymboliseerd weergegeven. Het tak
doorsnijdend systeem heeft betrekking op het financiële beheer en
de totale financiële administratie met een deel van de technische
Schema 1.2 Schematische voorstelling van het "takdoorsnijdend
systeem"
Landbouw/Tuinbouw

Takdoorsnijdend Systeem
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Over de relatie tussen financiële administratie en
Bedrijfseconomisch Advies worden in hoofdstuk 5 enkele op
merkingen gemaakt.
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administratie, en wel dat deel dat nodig is om de financiële ad
ministratie optimaal te gebruiken. De ligging van deze grens is
dus afhankelijk van de kennis bij de gebruiker over de samenhang
tussen financieel resultaat en technische kengetallen.
Door VLB/LEI dient het takdoorsnijdende gemeenschappelijke
kader aangegeven te worden, dat zijn raakvlakken met bedrijfsge
richte systemen zal hebben. Er is daarmee dus een samenhang
tussen alle bedrijfsinformatiesystemen die in de primaire sector
benodigd (zullen) zijn.
1.4

Eis tot standaardisatie

De samenhang tussen de bedrijfsinformatiesystemen van de
takken via het gemeenschappelijke kader van de takdoorsnijdend
systeem heeft tot gevolg dat er een noodzaak is tot standaardisa
tie.
Deze standaards liggen op de volgende gebieden:
1.
ontwikkeling van systemen;
2.
gebruik van systemen;
en zijn gericht op:
3.
interne processen en relaties van systemen die bij VLB/LEI
in gebruik zijn;
4.
de verbindingen met de systemen die buiten VLB/LEI in ge
bruik zijn.
Ad 1. bij ontwikkeling gelden afspraken inzake:
- definities van begrippen;
- methoden van ontwikkeling;
- technieken van ontwikkeling;
- totale architectuur (met inbegrip van technische stan
daards).
Ad 2. bij het gebruik van systemen is van belang:
- wijze van presentatie van uitvoer;
- wijze van interpretatie van de uitvoer;
- afspraken over het verkrijgen van invoer.
Ad 3. de interne processen en relaties vereisen afspraken over:
- synchronisatie tussen systemen;
- eenduidigheid van begrippen;
- detailleringsgraad en aggregatieniveaus.
- technische uitwisselbaarheid;
- uniformiteit inzake de wijze waarop de te onderscheiden
systemen ontwikkeld en operationeel worden gehouden;
Ad 4. de externe relaties stellen eisen inzake:
- synchronisatie tussen de systemen (extern);
- eenduidigheid van begrippen;
- detailleringsgraad en aggregatieniveaus;
- technische uitwisselbaarheid.
12

Niet al deze standaards zijn op dit moment even belangrijk.
Op het gebied van het takdoorsnijdend systeem zullen VLB en LEI
nadere voorstellen voor standaards moeten doen. Doel van dit rap
port is echter niet om standaards te ontwikkelen maar om na te
gaan wat onder het takdoorsnijdend systeem verstaan moet worden
en op welke wijze dit gemeenschappelijke deel raakvlakken heeft
met de rest van het bedrijfsinformatiesysteem.
In dit rapport zullen wel een checklist en een raamwerk ont
worpen worden om deelsystemen op het gebied van het takdoorsnijdend systeem te inventariseren en te vergelijken met de stan
daards. (Hoofdstuk 3 en 4). Waarschijnlijk is de methodiek ook
voor andere delen van de bedrijfsinformatiesystemen toepasbaar.
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2.

INFORMATIEMODEL

2.1

Inleiding

In hoofdstuk 1 heeft de werkgroep geconcludeerd dat haar
opdracht betrekking had op een takdoorsnijdend systeem voor de
primaire sector. Het daarvoor te ontwikkelen model moet dienst
baar zijn aan het vaststellen en beoordelen van de financiële
resultaten op de bedrijven in de primaire sector.
Om het kader te schetsen en voorwaarden aan te geven waar
onder het informatiesysteem van de primaire sector dient te func
tioneren is het noodzakelijk de voorkomende processen op de be
drijven in de primaire sector te definiëren en de daarbij be
horende datastromen te beschrijven. Het geheel van processen en
data is de afbeelding van het bedrijf en vormt het zogenaamde
informatiemodel.
Dit informatiemodel bestaat uit een proces- en datamodel. In
het procesmodel worden alle processen van het bedrijf beschreven
en wordt de samenhang wat betreft de informatievoorziening aange
geven, zowel tussen de processen onderling als met externe in
stanties. Groepen van processen die een onderling sterke samen
hang vertonen noemen we een functie. Door een bedrijf eerst op te
splitsen in een aantal functies en deze vervolgens verder te
detailleren in processen, krijgen we een beschrijving die van
globaal naar gedetailleerd gaat. Het andere gedeelte van het in
formatiemodel is het datamodel. Het datamodel is, evenals het
procesmodel, ook een model van het bedrijf. Het datamodel be
schrijft gegevens in hun onderlinge samenhang.
De gegevens zijn de verbindende factor tussen processen.
Door de gegevens integraal in één datamodel te beschrijven worden
in alle processen dezelfde begrippen gebruikt en worden de be
nodigde gegevens slechts éénmaal vastgelegd.
Het informatiemodel is het startpunt van het definiëren van
het informatiesysteem. Schematisch kunnen we dit als volgt weer
geven:
Schema 2.1
r
:

Relatie informatiemodel-informatiesysteem
Procesmodel

Î
i

Datamodel

«
W

Rekenregels
4>

>

r

f

Gegevensverzame
lingen
Inf ormatiesysteem

Door het proces- en datamodel voor de primaire sector te be
schrijven, kunnen het kader en de voorwaarden van het informatie
systeem worden gedefinieerd.
2.2

Het proces- en datamodel van de primaire sector

2.2.1

Het gezinsbedrijf

Een specifieke karakteristiek van de bedrijven in de pri
maire sector ten opzichte van bijvoorbeeld industriële onder
nemingen is de nauwe verwevenheid tussen bedrijfshuishouding en
gezinshuishouding. Door het inbrengen van gezinsarbeid en eigen
vermogen waar niet zondermeer een vergoeding tegenover staat is
de afhankelijkheid tussen de 2 huishoudingen groot. Dientengevol
ge beïnvloeden processen van gezin en bedrijf elkaar. Dat in de
praktijk vaak meerdere gezinshuishoudingen afhankelijk zijn van
één bedrijfshuishouding en dat er veelal ook ontvangsten (in
komsten) van het gezin van buiten het bedrijf zijn, zijn nog ex
tra complicerende factoren. De onderlinge samenhang binnen het
produktieproces kan voor het gezinsbedrijf in de primaire sector
als volgt worden weergegeven:
Schema 2.2 Onderlinge samenhangen binnen de bedrijfshuishouding
en tussen gezins- en bedrijfshuishouding

} goederenstromen

•••"•functionele relatie

Bovenstaand schema vormt de basis voor het te beschrijven
proces- en datamodel. Het schema beschrijft de onderlinge samen
hangen binnen de bedrijfshuishouding en tussen het bedrijf en het
15

gezin, de relatie met de besturing en de geld- en goederenstroom
binnen het bedrijf en tussen het bedrijf en het gezin. In het
logistiek management vindt het voorraadbeheer plaats van grond
stoffen en eindprodukten terwijl in het cash-management het be
heer van de financiële middelen plaatsvindt.
2.2.2

Het procesmodel

Het procesmodel van de financieel-technische administratie
voor het agrarische bedrijf kunnen we op basis van het in 2.2.1
weergegeven schema met drie functies definiëren, te weten:
inkoop;
produktie;
verkoop.
Naast deze drie functies is het inbrengen van financierings
middelen, die het bedrijfsproces mogelijk maken, als vierde func
tie gedefinieerd:
- financieel beheer.
De reden van het apart onderscheiden van de functie finan
cieel beheer is dat veel financiële transacties en beslissingen
niet direct gekoppeld zijn aan de goederenstroom. Voorbeelden
daarvan zijn rentebetalingen, aflossingen en, meer algemeen, de
problematiek van de optimale financieringsstructuur. Ook het
betalingsverkeer kan los gezien worden van de andere drie be
drijf sf uncties: het ontvangen/bestellen van goederen levert een
betaalbaarheidsstelling op (inkopen), die vervolgens tot een be
taalopdracht aan de bank leidt (financiering) die afhankelijk kan
zijn van bijvoorbeeld de hoogte van de leverancierskorting voor
contante betaling.
Deze vier functies omvatten alle processen die zich binnen
de bedrijf shuishouding afspelen en welke nodig zijn ten behoeve
van een financieel-technische-administratie.
Per niveau van besluitvorming is sprake van een ander karak
ter van de vier gedefinieerde functies. Op het strategisch niveau
hebben zij een planmatig karakter, en zullen dan ook incidenteel
uitgeoefend worden. Voor het taktische niveau geldt dat het gaat
om meer regelmatig terugkerende processen, terwijl op het opera
tionele niveau de functies een uitvoeringskarakter hebben en in
principe continue worden uitgeoefend. In schema 2.3 wordt het
gedefinieerde procesmodel onderverdeeld naar het besluitvormings
niveau weergegeven.
De vier functies worden in het schema onderverdeeld naar
processen. De inkoopfunctie bestaat uit een orderopdracht, een
goederenontvangst, factuurontvangst en betalingsbaarstelling. Op
éénzelfde wijze zijn de produktie-, verkoop- en financiële func
tie onderverdeeld naar een aantal processen. De in de schema's
vermelde processen zijn de belangrijkste; het is geen opsomming
van alle denkbare processen.
16
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Op het operationele niveau kunnen de functies eenvoudiger
onderscheiden worden dan op het tactische niveau. Omdat op het
tactische en strategische niveau veel meer aspecten van de be
drijfsvoering beïnvloedbaar zijn worden de functies vaak in
samenhang beschouwd.
De in dit procesmodel beschreven processen zijn tijdvakge
bonden en monden uit in gegevens over stromen. Naast deze stroom
gegevens zijn voorraadgegevens nodig. Dit zijn tijdstipgebonden
gegevens. Te denken valt hierbij aan voorraden verbruiksgoederen,
kapitaalgoederen, etc. Zij dienen ter complementering van het
financieel-technische-administratieproces en kunnen tevens een
controlefunctie uitoefenen op de stroomgegevens uit het proces
model.
Naast de bedrijfshuishouding is vanwege de grote verweven
heid tussen gezin en bedrijf ook een gezinshuishouding in het
procesmodel opgenomen. Processen van uit de bedrijfshuishouding
beïnvloeden de processen in de gezinshuishouding en omgekeerd.
Ter complementering van de financieel-technische-administratie
zullen ook de goederen- en financiële stromen van de gezinshuis
houding moeten worden opgenomen.
Voor de inkoopfunctie is de gezinshuishouding van belang ten
aanzien van het privéverbruik van voorraden grondstoffen, bij het
produktieproces het verbruik van grondstoffen (b.v. gas), terwijl
bij de verkoop het handelt om privéverbruik van eindprodukten
(b.v. melk). Tenslotte brengt de gezinshuishouding vermogen in
het bedrijf (financieringsfunctie).
In schema 2.3 is de gezinshuishouding los van de bedrijfshuishouding geplaatst maar is door middel van pijlen de duidelijk
aanwezige relatie aangegeven.
2.2.3

Het datamodel

De beschreven processen monden uit in gegevens over een
goederenstroom en financiële stroom binnen het bedrijf en gezin.
Deze gegevens kunnen informatie verstrekken ten behoeve van de
financieel-technische-administratie. Hierbij staat in de meeste
gevallen tegenover een goederenstroom ook een financiële stroom.
Daar waar goederenstromen niet gekoppeld kunnen worden aan finan
ciële stromen zal met in geld gewaardeerde stromen gewerkt moeten
worden. Te denken valt hierbij aan privéverbruik van eindproduk
ten en grondstoffen, inzet van arbeidseenheden, etc.
In de schema's 2.4 en 2.5 wordt naar analogie van het pro
cesmodel de goederenstroom en financiële stroom beschreven. Ook
hier is de opsomming beperkt tot de belangrijkste data.
Op het operationele niveau wordt de gerealiseerde goederen
stroom en financiële stroom vastgelegd terwijl op tactische- en
strategisch niveau de begrote en geplande stromen worden vastge
legd.
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Schema 2.5

Data financiële stroom
Operationeel

Tactisch

Strategisch

Inkoop

Financiële voorraadmutaties
Investeringen
WIR-vorderIngen
Crediteuren

Begroting
van
Inkoop

Planning ~J

Produktie

Af schrijving/onderhoud
Calculatie rentekosten
Calculatie arbeids
kosten
Bet. arbeidskosten +
premies
Grondstofkosten
Kosten van diensten
Financiële voorraadmutaties
Calculatie aanwas

Begroting
van
Produktie

Financieel^

Af leveringskosten
Opbrengsten
Financiële voorraadmutatie eindprodukten
Debiteuren
Opbrengst diensten
Desinvesteringen
Crediteuren (WIR)
Mutatie liquide middelen

Begroting
van
Verkoop

Jesul-

Financieel
Beheer

Rente
Af lossing
Leningen
Mutatie liquide middelen

Begroting
van
Financieel
£ehe_gr

Gezin

Inkomsten (arbeid/be
Begrotfng
van
zitting)
Consumptieve uitgaven
Belastingen/premies
Krediteuren KT/LT
Debiteuren
Financiële mutatie
bezittingen
Mutatie liquide middelen
Af schrijving/onderhoud
bezittingen
Rente/af lossing
Uitkeringen
j_

\ BesluitFuncties yorming

Bedrijf s-(
j huis;
I houding

Verkoop

j
j
;
;
I
\
i
I
I

f-f

Gezins:huis: houding

taat

~~ZT~Z
PlannTng 1

1

planningsproces
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2.3

Interne en externe gegevensstromen

De gegevens voor de financieel-technische-admlnistratie kun
nen uit het bedrijf (intern) en van buiten het bedrijf (extern)
aangeleverd worden. In schema 2.6 zijn enkele mogelijkheden aan
gegeven hoe deze stromen lopen of kunnen lopen. De in het schema
weergegeven gegevensstromen voor in de toekomst mogelijke lijnen
zijn illustratief; het is zeer wel mogelijk dat ook een andere
externe organisatie zal ontstaan. Vast staat wel dat, daar de
data vanuit vele bronnen kunnen komen, die uiteindelijk op een
plaats verwerkt moeten kunnen worden, het noodzakelijk is dat er
eenduidigheid is t.a.v. de te gebruiken begrippen en t.a.v. de
technische uitwisselbaarheid.
Doordat het bedrijf in- en verkoopt, zijn er veel relaties
met toeleverende en verwerkende instellingen. De aan- en verkoop
opdrachten lopen direct tussen het bedrijf en deze instellingen.
De betalingen zullen meestal via bank of giro gaan. Het is een
mogelijkheid om sneller de data van de bank/giro en de instellin
gen naar de accountantsbureaus te sluizen via een conversiesys
teem. Het zal ook mogelijk kunnen zijn dat er bedrijven zijn die
de administratie zelf uitvoeren, eventueel op een bedrijfscomputer. De externe gegevens kunnen dan ook direct naar het bedrijf
gaan.
Ten aanzien van de produktiefunctie zijn er data die alleen
maar van het bedrijf kunnen komen, bijvoorbeeld voorraden, ver
bruik door gezin, arbeid van het gezin. Voor de omrekening van
deze goederen en diensten zijn vaak waarderingsmaatstaven nodig,
die extern aangeleverd moeten worden, bijvoorbeeld uit onderzoek.
Vanuit het onderzoek kunnen ook normen komen, die gebruikt kunnen
worden om de gerealiseerde bedrijfsresultaten tegen af te zetten.
De data en informatie, die de voorlichting en het onderzoek
gebruiken, kunnen rechtstreeks van het bedrijf komen. Het zou ook
(gedeeltelijk) aangeleverd kunnen worden via accountantsbureaus.
2.4

Toepassingen met het takdoorsnijdend systeem

Systemen die op verschillende niveaus van besluitvorming
(strategie, tactiek en operationeel) gebruik maken van de tak
doorsnijdende financieel-technische administratie zijn bijvoor
beeld:
planning:
- op strategisch niveau: bedrijfseconomisch advies, investeringsmodel(len), simulatiemodel(len), model voor optimale
financiering, model voor afweging onzekerheden;
- op tactisch niveau: begroting per bedrijf, begroting per
onderdeel, planning van de saldi's, liquiditeitsbegroting;
- op operationeel niveau: veevoederdosering;
21

Schema 2.6

Financieel-technische gegevensstromen in de agrarische sector

Toelevering/verwerking

= directe lijn.
= in de toekomst mogelijke lijnen na toestemming agrariër.
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realisatie en evaluatie (tactisch en strategisch niveau):
bedrijfseconomisch verslag, fiscaal verslag, saldibereke
ningen, technisch-economische administratie (ook wel deelboekhouding genoemd, bijvoorbeeld Delar), bedrijfsregistratiesystemen, liquiditeitsverslag (staat van herkomst en
besteding van middelen).

Een liquiditeitsbewaking gebaseerd op informatie uit de
administratie zal bij een afwijking tussen prognose en realisatie
tot actie op het operationele niveau kunnen leiden, terwijl een
begrotingsbewaking tot activiteiten op het tactische en strate
gische niveau kan leiden. Het uiteindelijke doel van deze eva
luatie is te komen tot een optimalisatie van het bedrijfseco
nomische resultaat. In schema 2.7 wordt de relatie tussen plan
ning, realisatie en evaluatie van het financieel-technische-administratiesysteem weergegeven. Een afgeleid doel is de wettelijk
opgelegde plicht een verslaggeving te voeren over de verrichte
activiteiten (fiscale verslaggeving).
Uit deze voorbeelden mag niet geconcludeerd worden dat reali
satie en evaluatie alleen op operationeel niveau plaatsvindt.
Weliswaar is de registratie een operationele activiteit, maar de
informatie wordt veelal gebruikt voor tactische of strategische
beslissingen.
Om vergelijking van kengetallen tussen de diverse takken
mogelijk te maken, zal er gestreefd moeten worden naar uniforme
ring ten aanzien van data en rekenregels. In sommige gevallen zal
uniformering van data en rekenregels niet nodig zijn. In die ge
vallen zal aangegeven moeten worden hoe vanuit die takspecifieke
data "takdoorsnijdende kengetallen" kunnen worden berekend. In
zo'n geval zijn de rekenregels takspecifiek. Ook zullen niet bin
nen elke tak alle kengetallen gebruikt worden. Dus: om te komen
tot een takdoorsnijdend systeem voor de financieel-technische
administratie moeten, zoals ook al in hoofdstuk 1 is gesteld,
standaards worden ontwikkeld. Enerzijds hebben deze standaards
betrekking op de technische uitwisselbaarheid, anderzijds ook op
de betekenis (definities) van gegevens en output. Enkele voor
beelden:
1.
zoveel mogelijk uniformering van definities van de benodigde
data;
2.
er zal een afspraak moeten komen over de periodiciteit waar
over de data ter beschikking komen (vier weken, maanden);
3.
een uniformering voor de opslag van de data lijkt gewenst;
4.
voor de berekening van takdoorsnijdende kengetallen zal, zo
veel mogelijk, gestreefd moeten worden naar uniforme reken
regels en definiëring van kengetallen;
5.
het is nuttig te streven naar een zekere uniformering in de
- presentatie van de - verslaggeving en de daarin opgenomen
kengetallen.
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Ad 1. De belangrijkste benodigde data zijn op geaggregeerd niveau
beschreven in schema 2.4 en 2.5. Voor al deze data zal de
finiëring nodig zijn.
Ad 2. In de diverse takken is tot nu toe geen gelijke periodici
teit voor de oplevering van de data. In de melkveehouderij
zijn er bijvoorbeeld 14-daagse melkafrekeningen. In de
tuinbouw is er een bedrijfsregistratiesysteem opgezet met
een 4-weekse periode-indeling. Er wordt in andere takken
vaak gewerkt met maandelijkse perioden. Bij de BTW-aangifte
is een periode-indeling van 3 maanden gebruikelijk. In de
toekomst zal de financieel-technische administratie en de
daarop gebaseerde boekhouding steeds meer gebruikt gaan
worden voor het management van het bedrijf. Een periode-in
deling waarbij de perioden goed vergelijkbaar zijn, is dan
gewenst. Er kan dan waarschijnlijk het beste gewerkt worden
met 14-daagse of 4-weekse perioden. Dit sluit echter niet
aan bij de fiscale verslaggeving en veel financieringsgegevens. Weliswaar ontstaan er bij de registratie geen
problemen als betalingsdata worden vastgelegd, maar het
converteren van ontvangsten en uitgaven naar kosten en
opbrengsten en het vergelijken van kengetallen wordt daar
door niet vereenvoudigd.
Ad 3. Voor de uniformering van de data-opslag zijn nog weinig
concrete lijnen uitgezet. Het lijkt erop dat de voorkeur
dient uit te gaan naar het gebruik van diverse bestanden;
bijvoorbeeld algemeen bedrijfsbestand, dierbestand, gewas
bestand, etc. Het is duidelijk dat de databestanden los
moeten staan van de programma's die deze data gebruiken,
zodat de databestanden onafhankelijk zijn van de ontwik
kelde of te ontwikkelen programmatuur (vergelijk bijvoor
beeld LEI-volgboekhouding en bedrijfsregistratie in de
tuinbouw).
Ad 4. Er bestaat momenteel geen voldoende overeenstemming in be
grippen en rekenregels (zie ook hoofdstuk 5 en bijlage C).
De Werkgroep heeft ook nog geen volledig overzicht van de
bronnen waarin rekenregels en kengetallen beschreven zijn.
Wel beschikt het LEI over uiteenlopende geschriften in de
ze, uiteenlopend van algemeen (hoe rekent het LEI over de
landbouw), via toelichtingen op publikaties (Bedrijfsuitkomsten van landbouwbedrijven, Financiële positie van de
landbouw) tot interne databankbeschrijvingen en boekhoudinstructies. Verder zijn er rekenregels van het Bedrijfseco
nomisch advies en een publikatie van het Proefstation voor
de Rundveehouderij (Begrippen en hun omschrijvingen, febr.
1984). Een standaardisatie zal zo spoedig mogelijk tot
stand worden gebracht.
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Schema 2.7

(

De relatie tussen planning, realisatie en evaluatie in het takdoor
snijdend systeem

^lanainS

^
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3.

SYSTEEMKENMERKEN VAN HET TAKDOORSNIJDEND SYSTEEM

Het in hoofdstuk 2 beschreven proces- en datamodel vormt de
basis voor het takdoorsnijdend systeem. De beschrijving van het
totale takdoorsnijdend systeem is de som van de beschrijvingen
van alle subsystemen die geacht worden onder het takdoorsnijdend
systeem te vallen (schema 1.1). Voor het totale takdoorsnijdende
systeem zal een beschrijving van de kenmerken per subsysteem
noodzakelijk zijn. In dit hoofdstuk wordt een checklist voor deze
beschrijving van de kenmerken aangegeven. Tevens biedt de check
list de mogelijkheid al aanwezig of in ontwikkeling zijnde
(sub)systemen te vergelijken met subsystemen uit het takdoorsnijdende systeem, waardoor deze systemen gepositioneerd kunnen wor
den in het takdoorsnijdend systeem.
De checklist heeft als hoofdindeling:
1.
informatiebehoefte/aard van de output;
2.
input;
3.
verwerking;
4.
output;
Ad 1.

Informatiebehoefte/aard van de output
Aard van de
output

Inf ormatie
behoef te

Inf ormatief
Operatio
neel

Tac
tisch

Strategisch

Controle
verantwoording 2)

Extern
- f iscaal
- wettelijk/niet fiscaal i
Intern 1)
- inkoop
- produktie
- verkoop
- financieel beheer
- gezin
1)
2)

i

Inclusief via dienstverlenende instanties voor de primaire
sector.
Controle en verantwoording zijn hier opgenomen om de output
te classificeren die (mede) bedoeld is om anderen een oor
deel te laten vormen over het onderwerp van de informatie
zonder dat dit voor de besluitvorming over het onderwerp van
belang is. Het gaat hierbij (i.t.t. andere auteurs) niet om
controle op voorraden en processen voor de besturing van het
bedrijfsproces maar op de controle door superieuren of om
niet-bestuurlijke informatievoorziening (aan fiscus, CBS,
ASF e.d.).
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Ad 2.
Input
-

-

-

Omschrijving

bedrijfstak
gegevenselementen:
- soort
- fysiek
- financieel
aggregatieniveau
bron van de gegevens:
- intern (bedrijf)
- extern (wie?)
periodiciteit
kwantiteiten per tijdseenheid
partiële invoer mogelijk?
wijze van invoer (batch, inter
actief, service, bedrijfscomputer)
beschrijving en definitie van de
belangrijkste elementen

Ad 3.
Verwerking
-

periodiciteit
welke middelen
rekenregels
constanten

-

lokatie en verwerking
partieel gebruik mogelijk

-

gegevensdrager bij transport input
gegevensdrager bij transport output

Omschrijving
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Ad A.
Output
bedrijfstak
-

gegevenselementen:
- soort
- fysiek
- f inancieel

-

aggregatieniveau

-

ontvanger van de gegevens:
- intern (bedrijf)
- extern (wie?)
periodiciteit

-

wijze van uitvoer:
- niet be'invloedbaar
- selectief, doch vast
- op aanvraag naar gezichthoek
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Omschrijving

4.

INTEGRATIE VAN SUBSYSTEMEN

4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt getracht tot een synthese van het
voorgaande te komen, met als doel om aan te geven hoe het takdoorsnijdend systeem van de primaire sector kan worden beschreven
en uit welke subsystemen dit takdoorsnijdend systeem bestaat met
de de daarbij behorende kenmerken.

4.2

Het takdoorsnijdend systeem

Aan de hand van het in hoofdstuk twee beschreven procesmodel
kan het takdoorsnijdend systeem voor de agrarische bedrijfshuishouding in hanteerbare subsystemen worden verdeeld. De te volgen
processen werden in schema 2.3 weergegeven.
Er zijn 4 functies en 3 besluitvormingsniveaus onderkend,
zodat er 12 modules zijn. Tevens zijn er 2 vormen van overkoe
pelende planningsniveaus aangeduid. Bij deze overkoepelende plan
ningsniveaus worden op bedrijfsniveau de 4 functies integraal be
schouwd. Het gehele systeem is dus te verdelen in 14 modules. Per
module geldt dat er een fysieke en een financiële kant aan de
medaille zit. Dit werd weergegeven in schema 2.4 en 2.5. Verder
staat voorop dat er steeds sprake moet zijn van prognose, reali
satie en evaluatie (zie paragraaf 2.4).
Het gehele takdoorsnijdende systeem wordt dus onderverdeeld
aan de hand van drie criteria:
4 functies en 3 besluitvormingsniveaus;
financieel of fysiek;
prognose, realisatie, evaluatie.
In schema 4.1 zijn de onderscheiden modules met de daarbij
behorende eisen ten aanzien van fysiek/financieel en prognose/realisatie/evaluatie weergegeven. Dit schema biedt nu de moge
lijkheid allerlei subsystemen te onderkennen.
Een subsysteem van het geheel zou bijvoorbeeld kunnen zijn:
Een systeem dat zich richt op prognose van een fysiek in
koopfacet en dat een operationeel karakter draagt.
Voorbeeld:
Een systeem dat op basis van veevoervoorraad, bestellingen
onderweg en verwacht verbruik, wekelijks een besteladvies
omtrent de samenstelling van het aan te kopen veevoer geeft.
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Schema 4.1

Raamwerk van het takdoorsnijdend systeem, ingedeeld met behulp van
genoemde criteria
u

Besluitvormingniveaus
Operationeel
f unctiegericht
-i

f ysiek i f in.
I
N
K
0
0
P

progn.

eval.

1

t

f ysiek| f in.

bedrijf sniveau 1)

fysiekj fin.

1
f ysieki f in.

1
1

1
1
1
1
1

i
l

1

t

1

\

1

1

1
i

I

i
i
i

1

i

K

real.

Î

eval.

1
1

1
1

1
i

*

1

progn.

I

i
1

i

!
1

1

!

1
1

T
I

i

1

i

i

1

!

V
R
K
0
0
P

f unctiegericht

!

f

fysiek fin.

i

—Î

E

Strategisch

bedrijf sniveau 1)

.

P
R
0
D
U

E

unctiegericht

f

I
1

i

real.

Tactisch

.
r

i
i

i
i

J

I

1

!
i

!
1

1

i

1

1

1

1

1

j

F
I !progn.
N i
A ; real.
N i
C jeval.

l
1

1
1

f

i

j

eval.

1

!

i
j

progn.
real.

L
i

i

1
i
i
i
i

i
i

1

1

1

1'
i

i
1

i

1

1

t

1
1

i

1
i

i

i

1

i
»

1
1
1

1
i

1
i

)
i

!
'
!

i

1

r~
i
t

J1

,

!
i
I

-

i
Gezirl
i
1)

30

»
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Op bedrijfsniveau worden alle 4 functies integraal beschouwd.

Na de onderverdeling dienen de systemen verder geïdentifi
ceerd te worden. Hiertoe zijn in hoofdstuk 3 de systeemkenmerken
aangegeven.
Het "gegevensstromen"-aspect dat in hoofdstuk 2.3 aangegeven
is, is in de systeemkenmerken opgenomen.
Een nadere invulling van het totale plaatje aan de hand van
verdelingscriteria en systeemkenmerken valt buiten dit kader. Aan
de hand van het gestelde kan echter ieder gewenst of aanwezig
systeem beschreven worden.
Schema 4.1 wordt als hulpmiddel aanbevolen bij de inventa
risatie van gewenste en aanwezige systemen.
Als een ieder deze systematiek en criteria en kenmerken han
teert, met inachtneming van dezelfde definities en volgorde, kan
het totale plaatje geleidelijk worden ingevuld.
De behoefte aan een nadere invulling van het totaal plaatje
zal per tak van land- en tuinbouw uitéénlopen. Aan de hand van de
wensen van de desbetreffende takorganisatie kan een keuze gemaakt
worden uit de mogelijke subsystemen (modules) als onderdeel van
het takdoorsnijdend systeem. Ook binnen een tak kan de behoefte
naar bedrijf verschillen. Overigens vormen module en informatie
systeem niet per defenitie een 1 op 1 relatie: het is zeer wel
mogelijk dat een systeem meerdere modules (subsystemen) omvat.
Een uitwerking van een aantal subsystemen wordt gegeven in bij
lage C.
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5.

SUBSYSTEEM BOEKHOUDING

5.1

Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is de opzet van het takdoorsnijdend systeem beschreven. In hoofdstuk 4 is uiteengezet dat
voor elk onderscheiden deelproces op basis van proces- en datamodel systemen ontworpen kunnen worden die in de informatiebehoefte
kunnen voorzien. Daarbij hangt het van de unieke behoefte van de
gebruiker(s) af, welke deelprocessen worden ingevuld.
Er kunnen ook systemen ontworpen worden die meerdere sub
systemen combineren of overlappen. De boekhouding is een derge
lijke systeem. In dit hoofdstuk wordt de plaats geschetst van de
boekhouding en een aantal daarvan afgeleide systemen in het takdoorsnijdend systeem. Het gaat daarbij om een beschrijving en
niet om een standaardisatie van data, rekenregels en kengetallen.
Voor het takdoorsnijdend systeem is een dergelijke standaardisa
tie wel nodig.

5.2

Boekhouding versus takdoorsnijdend systeem

Boekhouden is niets meer dan het op systematische wijze re
gistreren van de gebeurtenissen in een huishouding met als doel
het vaststellen van resultaat en vermogen, waarbij de systematiek
betrekking heeft op het hanteren van een rekeningenstelsel (debi
teren en crediteren) en het daardoor registreren van verbanden
van financiële aard. Boekhouding omvat dus niet alle admini
stratie, kan op meerdere perioden betrekking hebben, en is
onafhankelijk van het toegepaste verslaggeving- en bijbehorend
waarderingsstelsel (zie ook bijlage A).
Boekhouding omvat niet alle administratie: als voorbeeld kan
gewezen worden op een vee-administratie: delen van deze tech
nische administratie (b.v. aantal dieren naar soort en leeftijd)
maken ook deel uit van de (kwantitatieve component van de) boek
houding, maar ook de registratie van afstamming, eventuele ziek
tes e.d. is wel een administratie maar maakt geen deel uit van
het takdoorsnijdend systeem en dus ook niet van de boekhouding.
Daarnaast omvat een financieel-technisch-administratiesysteem ook
gegevens die geen deel uitmaken van de boekhouding. Een voorbeeld
daar zijn de gegevens die bij de bedrijfseconomische boekhouding
worden verstrekt omdat ze voor de interpretatie en evaluatie on
misbaar zijn maar die niet direct aan financiële gegevens zijn
gekoppeld. Een voorbeeld daarvan is het maaipercentage in de
melkveehouderij, of het suikerpercentage in de akkerbouw.
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Er is een globale lijst gemaakt van dergelijke gegevens die
momenteel in een aantal bedrijfseconomische verslagen van het LEI
worden gepresenteerd. Deze is opgenomen in bijlage B. Een uit
breiding van deze lijst behoort tot de mogelijkheden en kan in
bepaalde gevallen zinvol zijn.
Ook bepaalde financiële gegevens (b.v. overzicht van te be
talen belastingen) kunnen een onderdeel van het takdoorsnijdend
systeem zijn zonder dat ze noodzakelijkerwijze onderdeel vormen
van de boekhouding.
Er is in principe maar één bedrijfsboekhouding. Het onder
scheid fiscaal/bedrijfseconomisch heeft geen betrekking op de
boekhouding zelf maar op de wijze van verslaggeving en de daarbij
gehanteerde waarderingsregels. Figuur 5.1 brengt dit in beeld. De
spraakverwarring die hieromtrent bestaat, wordt veroorzaakt door
dat in het fiscale verslag kwantitatieve gegevens veel minder
voorkomen dan in het bedrijfseconomisch verslag, waardoor de aan
de boekhouding gestelde eisen lager zijn. Overigens kan geconsta
teerd worden dat in een aantal fiscale verslagen in toenemende
mate kwantitatieve gegevens worden opgenomen.
Figuur 5.1 De plaats van de boekhouding ten opzichte van ver
slaggeving
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De (bedrijfs)boekhouding heeft betrekking hebben op ex-postgegevens (de realisatie). Er is echter een sterke samenhang met
de begroting die over ex-ante-gegevens rapporteert.
Als voorbeeld van dat laatste kunnen bedrijfseconomische advies
programma's genoemd worden die balansen en resultatenrekeningen
voor toekomstige perioden berekenen. Voor het bedrijfsmanagement
is het noodzakelijk dat er voor ex-post en ex-ante gegevens ge
werkt wordt met eenzelfde systeem van verslaggeving. Uniformering
is dan ook noodzakelijk.
De bedrijfsboekhouding omvat het gehele bedrijf en is dus
niet op één functie (b.v. inkoop) of een onderdeel van het ge
mengde bedrijf (b.v. varkenshouderij) gericht. Dergelijke regis
tratiesystemen en deelboekhoudingen vertonen wel sterke verwant
schap met de bedrijfseconomische verslaggeving en kunnen een on
derdeel van de boekhouding uitmaken.

5.3

De boekhouding nader bekeken

Tabel 5.1 geeft aan welke informatie voor de boekhouding
nodig is. Van elke balanspost en elke post in de resultatenreke
ning is nagegaan welke informatie nodig is. Daarbij heeft de
werkgroep zich gebaseerd op het bedrijfseconomische verslag, om
dat dit uitgebreidere eisen stelt aan de boekhouding dan de fis
cale aangifte. De benodigde waarderingen (normen) zijn apart aan
gegeven omdat deze niet uit de boekhouding maar uit daaraan ge
koppelde waarderingsmodules gehaald kunnen worden (figuur 5.1).
In tabel 5.1 is geen uitspraak gedaan over de mate van de
taillering. Veel posten worden in de praktijk gedetailleerd weer
gegeven (b.v. liquide middelen splitsen in kas en bank). Dit
speelt in het bijzonder bij de kosten en opbrengsten, waar een
vergaande onderverdeling wordt toegepast om de kosten toe te re
kenen aan de verschillende produkties .
Het op dit moment niet nodig te weten welke splitsingen in
de praktijk allemaal worden aangebracht, te meer daar deze split
singen sterk bedrijfstakafhankelijk zijn.

Bij tabel 5.1 is uitgegaan van de informatiebehoefte voor
een bepaalde periode. Als een bedrijf meerdere periodes in admi
nistratie is zal het beginsaldo van periode t ontleend kunnen
worden aan het eindsaldo van de periode t-1. In de tabel is veel
al ook het eindsaldo van de periode als informatiebehoefte opge
nomen; weliswaar kan dit gedurende de periode ook berekend worden
maar uit het oogpunt van interne controle is een inventarisatie
aan het eind van de periode (tenzij het om erg korte periodes
gaat) noodzakelijk. Tabel 5.1 heeft vooral betrekking op het be
drijfsproces. Dat betekent dat van alle informatie tevens vast
moet staan of ze betrekking heeft op het bedrijf of op activi-
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Tabel 5.1

Globaal overzicht van de informatie die benodigd is
voor de bedrijfsboekhouding 1)
Opmerkingen

BALANS
Activa
Onroerend goed (grond,
gebouwen en glasopstanden)
beginstand
- investeringen
- desinvesteringen
- waarderingen
- afschrijvingen
- eindstand
investeringspremies
eigendom/pacht/huur
oppervlakte
Levende inventaris (veestapel,
plantopstanden, veldinventaris)
b.v. veestapel 2)
- beginstand
aankopen
verkopen
- geboortes
- slacht/sterfte/rooien
- aanwas/aangroei
- eindstand
- waarderingen
leeftijd
- doel (mest/fok)
investeringspremies
(o.a. WIR)
Ov. inventaris (werktuigen,
installaties)
- beginstand
aankopen
verkopen/buiten gebruikstelling
eindstand
waardering
- afschrijvingsmethode

f
f
f
x
x
f
f
x
x

zie ook ov. inventaris

incl. bloembollenkraam
qf
qf
qf
qf
qf
qf
qf
x
x
x

bij onvoldoende
detaillering

-

1)
2)

f
qf
qf
qf
qf
x
x

incl. afschrijvings
pet, leeftijd, rest
waarde

f = geldsbedrag; q = hoeveelheid; x = ander gegeven.
Nog afchecken voor varkens, pluimvee, boomgaard, plantops tanden.
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Tabel 5.1

(le vervolg)
Opmerkingen

Voorraden
- beginstand
- eindstand
- waarderingen
Transitoria/vorderingen
- beginsaldo
- eindsaldo
- waardering
Effecten
- beginstand
eindstand
- aan-/verkopen
- waardering
Liquide middelen
- beginsaldo
- eindsaldo
Ov. middelen (veelal buiten
bedrijf) o.a. onverdeelde
boedels
Passiva
Eigen vermogen
- beginstand
- mutaties
- eindstand
Egalisatie investeringspremie
beginstand
- claims
- vrijval
- eindstand
Voorzieningen
- beginstand
- mutaties
- eindstand
- waardering
Lang lopende schulden
beginstand
- eindstand
- rente pet.
- looptijden
- verstrekte zekerheden

qf
qf
x

qf
qf

naar kostensoort/investeringen

qf

qf

qf

pm

f
f
f

opnames, winst

f
f
f
f
f
f
f
x
f
f
x
x
x

f = geldsbedrag; q = hoeveelheid; x = ander gegeven.
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Tabel 5.1 (2e vervolg)
Opmerkingen
Kort lopende schulden
- beginstand
eindstand
- waardering

f
f
X

EXPLOITATIEREKING
bedrijf sopbrengsten

detaillering: zie
kosten

-

omzet

qf

-

aanwas
evt. overige bedrijfs
opbrengsten

qf

Kosten
- gedetailleerd naar soort
en evt. toerekening
- waardering

f

hoeveelheid heef t
meerdere componenten:
aantal koeien en kg
melk/koe bijvoorbeeld
b.v. bijschrijving
ledenrekening
coöperaties

qf
X

Winstverdeling
af spraken

X

f = geldsbedrag; q = hoeveelheid;

X =

o.a. pachtbasis, be
rekend loon, berekende
rente

ander gegeven.
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teiten buiten het bedrijf (privé). Daarbij moet rekening gehouden
worden met de eisen die het bedrijfseconomisch verslag en fiscale
aangifte stellen aan de splitsing van de rekenig "privé".
Van elke post moet bekend zijn of en zo ja in welke periode
ze leidt tot een mutatie in de liquiditeiten. Als dit bekend is
zijn liquiditeitsoverzichten (bijvoorbeeld in een staat van her
komst en besteding van middelen) afleidbaar uit de boekhouding.
Dit geldt c.p. ook voor de begroting.

5.4

Toekomst versus realiteit

De in de voorgaande paragrafen geschetste relatie tussen de
boekhouding en het takdoorsnijdend systeem geeft aan dat er nu al
een systeem bestaat dat - wellicht na enkele aanpassingen - kan
fungeren als bindmiddel tussen de op specifieke functies, plan
ningsprocessen of bedrijfsonderdelen gerichte subsystemen. Van
daar dat de werkgroep het nuttig vindt een aantal opmerkingen te
maken die de inpassing van de huidige boekhouding in het takdoor
snijdend systeem kunnen bespoedigen.
Er bestaan verschillen in definiëring van data, de ge
bruikte rekeningen(stelsels), woordgebruik, wijze van presentatie
van de gegevens en de definiëring van rekeningen en kengetallen.
Naar de mening van de werkgroep zou op dit terrein de noodzaak
tot harmonisatie onderzocht moeten worden. Zoals ook al in hoofd
stuk 4 uiteen is gezet dienen vanuit deze harmonisatie standaards
te worden opgesteld voor het takdoorsnijdend systeem en daarmee
aan de uit de subsystemen aangeleverde informatie.
Dit geldt niet alleen voor het huidige gebruik binnen de be
drijfseconomische en fiscale verslaggeving maar ook van de af
stemming tussen ex-post en ex-ante gehanteerde rekeningenstelsel,
presentatie, definiëring, e.d. Deze dienen ook terug te vinden te
zijn in de verslaggeving zodat evaluatie vergemakkelijt wordt.
Als voorbeeld daarvan noemen we de begroting volgens het Be
drijf sEconomisch Advies (BEA) - een bedrijfsbegroting op strate
gisch en/of tactisch niveau.
Het gaat hier om een activiteit van de voorlichting (in
samenwerking met de CAD's/proef stations), waarvan gebruik wordt
gemaakt door bedrijven die overwegen (belangrijke) wijzigingen
aan te brengen in bouwplan, arbeidsbezetting, oppervlakte cul
tuurgrond, mechanisatie en/of gebouwen. Het gebruik door een in
dividueel bedrijf is incidenteel. Het resulteert in een begroting
van (optimale) activiteiten, en de bijbehorende kosten en op
brengsten, eventueel aangevuld met een overzicht van financiering
en liquiditeit voor (een) toekomstige periode(n).
Momenteel wordt voor de voorlichtingsdienst het BEA gecom
puteriseerd, waarbij begrippen en werkwijze over de takken heen
worden geharmoniseerd.
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Alhoewel het gebruik door een individueel bedrijf veelal in
cidenteel is en de berekeningen veelal een normatief karakter
hebben, verdient het toch aanbeveling dat de output van BEA en
van het bedrijfseconomische verslag zoveel mogelijk geharmoni
seerd zijn. Dit komt zowel de opstelling van het BEA (aanpassing
aan individuele bedrijfsomstandigheden) als de begrotingsbewaking
ten goede. Deze afstemming zal vooral betrekking moeten hebben op
de definiëring van termen, rekeningen, kengetallen, woordgebruik
en presentatie.
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Bijlage A
Doelstellingen van betrokken organisaties
De VLB is een landelijke vereniging van Accountants- en Belastingadvies
bureaus, die het beroep van Accountant-Administratieconsulent uitoefenen, en die
voortkomen uit, en hoofdzakelijk gericht zijn op de primaire sector. Op pagina
81 van INSP-rapport zijn de doelstellingen omschreven:
Accountancy:

- beoordeling en inrichting van een doelmatige administratieve
organisatie;
- controle van de gevoerde administratie en het opstellen van
jaarrekeningen;
- het verzorgen van en assisteren bij de verwerking van de admi
nistraties, in de agrarische sector, toegespitst op bedrijfs
economische analyse, bedrijf sboekhoudingen, technisch-economische deelboekhoudingen, interne- en externe bedrijfsvergelijking;
- financiële en bedrijfseconomische begeleiding en advisering.
Belastingzaken: - het verzorgen van diverse belastingaangiften op basis van een
fiscale verslaggeving;
- fiscale/juridische begeleiding en advisering;
- het verzorgen van bezwaar- en beroepsprocedures.
Bij de uitvoering van deze taak zijn de bureaus gebonden aan de tuchtregelen van de Vereniging en van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten.
Te zamen met de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulent
(NOVAA) en het Nederlands Instituut van Registeraccountant (NIVRA) vormt de
Vereniging het gezicht van het Nederlandse Accountantswezen.

Het doel van de Stichting "Landbouw-Economisch Instituut" is volgens arti
kel 3 van de statuten "het bevorderen van kennis van bedrijfseconomische en
sociaal-economische verschijnselen en vraagstukken, betrekking hebbende op of
van betekenis zijnde voor de Nederlandse landbouw en visserij in de ruimste zin
of daarmede enigerlei wijze verband houdende". Een ruim geformuleerd doel dus,
en het LEI heeft dan ook een breed werkterrein. Dat is ook wel nodig, omdat in
Nederland het overgrote deel van het economisch onderzoek in de agrarische sec
tor is geconcentreerd binnen dit ene instituut. Dit in tegenstelling tot het
technische onderzoek, dat is verdeeld over een reeks van instituten.
Het LEI richt zich op de analyse en ondersteuning van het beleid op ver
schillende niveaus; van de individuele ondernemer tot het georganiseerde be
drijfsleven en de overheid op nationaal en zelfs internationaal niveau.
Begrippenkader
Omdat er de behoefte aan naamgeving voor concrete systemen is en anderzijds
ieder gebaat is bij een zuivere definiëring, is het nodig een aantal begrippen
eenduiding vast te leggen.
Een SYSTEEM is een verzameling objecten, gekarakteriseerd door bepaalde
eigenschappen die onderling door relaties met elkaar verbonden zijn. Een MODEL
is een onafhankelijke afbeelding van een systeem dat gebruikt wordt om informa
tie te verkrijgen over dat systeem.
Een INFORMATIESYSTEEM is een systeem voor het al dan niet met automatise
ringshulpmiddelen bewaren en bewerken van gegevens met het doel om op aanvraag
of volgens regels informatie te verstrekken 2).
GEGEVENS zijn zodanig geformuleerde weergave van feiten of ideëen, dat zij
kunnen worden overgedragen of bewerkt door één of ander proces.
INFORMATIE zijn de in een zodanige vorm bewerkte gegevens dat deze beteke
nis hebben voor de ontvanger en van werkelijke of veronderstelde waarde zijn bij
het nemen van beslissingen.
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Het informatiesysteem verstrekt informatie over het transformatiesysteem en
de omgeving, na bewerking van de gegevens, aan het besturingssysteem dat beslui
ten neemt.
In het TRANSFORMATIESYSTEEM (of produktiesysteem) vindt de daadwerkelijke
omzetting plaats van produktiemiddelen (input) in produkten (output).
De besluitvorming wordt naar drie niveaus ingedeeld: strategisch, tactisch
en operationeel 4).
STRATEGISCHE beslissingen spelen op langere termijn en hebben te maken met
toekomstige activiteiten of doelen van de organisatie.
TACTISCHE beslissingen vertalen de algemene beleidslijnen naar concrete
doel- of taakstellingen op korte termijn.
OPERATIONELE beslissingen hebben te maken met uitvoeringszaken, waarbij
gezorgd wordt dat het transformatiesysteem in het heden functioneert.
Het onderscheid tussen korte en lange termijn is gradueel en hangt ondermeer
samen met de mogelijkheden tot en de snelheid van herziening van de beslissin
gen 5).
Het logistiek management houdt zich bezig met de goederenstroom, de fysieke
kant van het bedrijfsgebeuren en het cash-management met de financiële keerzijde
hiervan. Een goede afstemming van beide takken is van structureel belang.
Een MANAGEMENT-INFORMATIESYSTEEM is nu een geheel van informatiesystemen
ten behoeve van:
uitvoering van de dagelijkse operationele zaken;
tactische planning en beslissingsprocessen;
strategische lange-termijn-planning en bepaling van doelstellingen 3).
Of anders geformuleerd: Een management-informatiesysteem is een georganiseerde
methode om elk managementniveau van alle maar niet meer dan de noodzakelijke
informatie te voorzien, welke informatie wordt gebruikt voor het afleggen van
verantwoording, het begeleiden van "dagelijkse" (operationele) bedrijfsprocessen
en het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van plannen zodanig dat deze informatie
wordt verstrekt op het moment dat de manager het nodig heeft en in een vorm
welke aansluit bij zijn begrip alsmede een systeem, dat actie stimuleert.
"Management-informatiesysteem" is een begrip dat vooral in de literatuur van
begin 70-er jaren opduikt: de nadruk ligt op het onderscheid tussen 3 soorten
processen: strategie, tactiek en de uitvoering 6).
Een BEDRIJFSINFORMATIESYSTEEM is een samenhangend geheel van informaticaprodukten en -diensten en andere voorzieningen, met als functie:
het systematisch behandelen van gegevens en het verschaffen van informatie
ten behoeve van de bedrijfsvoering.
Bij de huidige stand van de informaticatechnologie is het mogelijk ten be
hoeve van individuele boeren en tuinders bedrijfsinformatiesystemen van
goede kwaliteit te ontwikkelen, die:
betaalbaar zijn;
zinvol kunnen worden ingezet bij de bedrijfsvoering;
een positief effect kunnen hebben op de bedrijfsresultaten en
plezierig zijn in het gebruik.
Daarvoor is het wel nodig de boer of tuinder en diens bedrijfsbelang als
uitgangspunt te nemen 7).
Een onderdeel van dit bedrijfsinformatiesysteem is het TAKDOORSNIJDEND
SYSTEEM. Het takdoorsnijdend systeem (TDS) is dat deel van de in de primaire
landbouw (incl. tuinbouw) bruikbare bedrijfsinformatiesystemen dat niet takspecifiek maar voor meerdere takken van landbouw toepasbaar is; het richt zich
daarmee m.n. op het beheer van de geldstroom en de financieel-technische admini
stratie.
Essentieel aan een besturingssysteem is dat het niet kan functioneren
alleen op basis van geregistreerde en tot informatie verwerkte gegevens. Er is
een norm ter vergelijking nodig. Het verschil tussen norm en geregistreerde ge
gevens leidt al dan niet tot besluitvorming.
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Deze norm kan binnen het bedrijf zelf tot standkomen, vanuit een der drie
besluitvormingsniveaus• Verder kan de norm uit een vergelijking met historische
gegevens uit het bedrijf resulteren, dan wel uit een begrote extrapolatie. Ook
kan de norm uit de omgeving afgeleid worden: uit bedrijfsvergelijking (extern
geaggregeerd) dan wel uit instellingen die zich op onderzoek richten.
Een ander aspect ten behoeve van de naamgevingen is het begrip administra
tie 8).
ADMINISTREREN (ook wel: bestuurlijke informatieverzorging) is het syste
matisch verzamelen, vastleggen, verwerken van gegevens, gericht op het verstrek
ken van informatie ten behoeve van het besturen, doen functioneren en het be
heersen van een huishouding en ten behoeve van de verantwoordingen die daarover
moeten worden afgelegd 10).
Hier zijn drie functies te onderscheiden:
een informatie-;
verantwoordingsen een controlefunctie.
Tevens is de informatie gericht op de gehele besluitvorming, dus alle drie
niveaus.
BOEKHOUDEN is een beperkter begrip en is erop gericht om een zo juist, be
trouwbaar en nauwkeurig mogelijk verslag te geven van de vermogenspositie van
een bedrijf op een moment en van de financiële resultaten over een tijdvak,
waarbij voor de verslaggeving verschillende waarderingsstelsels gehanteerd kun
nen worden.
De middelen waarmee men het informatiesysteem doet functioneren, kunnen ook
sterk bepalend zijn 6):
BATCH-GEWIJZE VERWERKING is het verwerken in deelhandelingen waarbij muta
ties groepsgewijs worden verwerkt.
INTERACTIEF is een verwerking waarbij een dialoog tussen gebruiker en
systeem mogelijk is en die meestal gepaard gaat met post-voor-post ver
werking.
DECENTRAAL/gedistribueerd is een verwerking zo dicht mogelijk bij het
transformatieproces gelokaliseerd waarbij bepaalde onderdelen van het
verwerkingsproces of ondersteunende activiteiten centraal gelocaliseerd
zijn:
Service-bureaus:
de verwerking vindt plaats op een qua tijd en plaats gescheiden plek door
een in verwerking voor derden gespecialiseerde instantie.
Een laatste aspect bij de naamgeving is de gerichtheid van de te leveren
informatie. Deze kan technisch gericht zijn, financieel of bedrijfseconomisch.
TECHNISCH:
gericht is een systeem dat zich hoofdzakelijk richt op de fysieke kant van
het transformatiesysteem en dus ook op het logistiek een operationeel
management.
FINANCIEEL:
hier is het systeem vooral gericht op de tegenwaarde van de fysieke kant,
de geldwaarde en de geldstroom.
BEDRIJFSECONOMISCH:
het systeem is hier gericht op het rendement van het transformatiesysteem,
men probeert een optimum te bereiken tussen minimale input en maximale out
put en alle factoren die dit be'invloeden tracht men te traceren.
Het FISCALE aspect is een beperkte afgeleide van het voorgaande.

Naamgeving
Op basis van het voorgaande wordt het mogelijk om een meer eenduidige en
duidelijke naamgeving van systemen en gebruik van begrippen te bereiken. Hierbij
moet meer dan tot dusver bescheidenheid betracht worden, omdat bij hantering van

42

bovenstaande definities namen als bedrijfsbeheerssysteem, bedrijfsmanagementsysteem, managementinformatiesysteem, deelboekhouding, volgboekhouding e.d., er
sprake is van een vlag die de lading niet dekt.
Bij de naamgeving dient de naam het aspect aan te duiden waarop de gelever
de informatie zich het meest richt. Hierbij is de keuze uit:
1) Informatie of gegevens
2) Strategisch, tactisch, operationeel
3) Transformatlesysteem: universeel of bedrijfstakgebonden
4) Goederenstroom of geldstroom
5) Norm:
- vanuit welk besluitvormingsniveau
- historisch intern
- begrote extrapolatie
- bedrijfsvergelijkend
- onderzoek
6) Administratie: voor drie functies en voor drie besluitvormingsniveaus
7) Boekhouden: conform definitie
8) Technisch, financieel, bedrijfseconomisch, fiscaal
9) Periodiciteit: continu of over langere tijdvakken (in verband met strate
gisch, tactisch, operationeel)
10) Middelen: batch, interactief, decentraal, centraal, bedrijfscomputer, ser
vice, on-line, etc.
Noten:
Literatuur:
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Ir. J.M. van den Burg,
Voorstudie Aanjaagproject, 1985, pag. 5.
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Prof.Dr. H.J. van der Schoeff,
Leiding en organisatie van het bedrijf, 1965, pag. 60.
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Werkgroep Informatiemodel Melkveehouderij,
Informatiemodel melkveehouderij, 1985.

10.

R.W. Starreveld,
Bestuurlijke informatievoorziening dl I, 1977, pag. 7.
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Bijlage B. Opsomming van een aantal gegevens die bij de bedrijfseconomische
boekhouding worden gebruikt, zonder dat ze direct met financiële
gegevens zijn gekoppeld
Gegeven

Opmerkingen

Algemeen
- standaardbedrijfseenheden (sbe)
- bewerkingseenheden
- volwaardige arbeidskrachten
- mensjaren

niet voor tuinbouw
alleen tuinbouw

Akkerbouw
- suikergehalte suikerbieten
- onderwatergewicht fabrieksaardappelen
Melkveehouderij
- grootvee-eenheden
- vetgehalte melk
- eiwitgehalte melk
- percentage wintermeik
- weken melk in klasse I
- weken melk in klasse II
- weken melk in klasse III + IV
- oppervlakte gemaaid voor hooi
- oppervlakte gemaaid voor kuilvoer
- oppervlakte gemaaid voor grasdrogen
- oppervlakte gemaaid voor vers voer
Varkenshouderij
- gewicht afgeleverde biggen
- gewicht van big bij opleggen
- aantal geclassificeerde varkens
- aantal geclassificeerde in klassen E+I
- geslacht gewicht afgeleverde mestvarken
Plu imve ehoud e r i j
slachtkuikens:
- lengte mestperiode
- duur leegstand
- gestorven kuikens in week 1, 2, 3, 4, e.v.
- hokoppervlakte
legpluimvee:
- eigewicht
Tuinbouw
- jaar bedrijf sovername
- situatie voor O.B.
- m2 glas
- teeltplan:
- zaai-/pootdatum
- bron plantgoed
- ouderdom plantgoed
- oogstdatum
- vorm CO2
- wijze van grondontsmet ten
- capaciteit hete lucht
- verwarmingswijze
- grond/substraat
- wijze van bewerken (snoeien, sorteren, e.d.)
Paardenhouderij, schapenhouderij, stierenmesterij,
kalvermesterij, fruitteelt, champignonbedrijven
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incl. in-/uitscharen

P.M.

Bijlage C. Toepassingen

In hoofdstuk 3 en 4 is een raamwerk en een checklist ontworpen om delen van
het takdoorsnijdends systeem te kunnen beschrijven- Daarnaast is aangegeven dat
het takdoorsnijdend systeem werkt met een geharmoniseerd begrippenkader. Tech
nische systemen zullen daaraan moeten voldoen om van koppeling te kunnen spre
ken.
De werkgroep heeft het zinvol geacht om - voordat het geharmoniseerd be
grippenkader wordt vastgelegd - een aantal toepassingen van het ontwikkelde
raamwerk en bijbehorende checklist uit te werken. Dit werd niet alleen nodig ge
acht als validatie op de eigen werkzaamheden, maar ook ter verduidelijking van
de abstracte beschrijving in het rapport.
In deze bijlage zullen een drietal systemen worden beschreven. Als eerste
is gekozen voor een systeem waarin begroting, registratie en evaluatie centraal
staan. Daartoe is een saldo-registratie voor de akkerbouw beschreven. Dit sys
teem ligt geheel in het financiële vlak. Op de grens van technische en finan
ciële systemen ligt het bedrijfsregistratlesysteem in de tuinbouw. Als voorbeeld
is het bedrijfsregistratlesysteem voor de glastuinbouw beschreven, waarbij de
nadruk is gelegd op de interface tussen technisch en financieel. Tot slot is als
aansluiting bij het informatiemodel voor de melkveehouderij DELAR beschreven.
Alle 3 de beschreven systemen liggen in het tactische vlak. Op strategisch ni
veau had het Bedrijfseconomisch Advies beschreven kunnen worden, maar dit is
dermate omvangrijk dat het raadzamer leek hierover met enkele opmerkingen in
hoofdstuk 5 te volstaan.

C.l

Begrote en werkelijke saldi in de akkerbouw

C.l.l

Inleiding

In deze bijlage wordt een bedrijfsregistratlesysteem voor de akkerbouw be
schreven, waarbij de boer begrote en werkelijke saldi met elkaar confronteert.
Als voorbeeld voor deze beschrijving heeft het bij de accountantsunie van de ZLM
in (experimenteel) gebruik zijnde systeem voor ogen gestaan. Daarmee is niet ge
zegd de nu volgende beschrijving daarvan een juiste weergave is 1).
In de volgende paragrafen volgt eerst een introductie in het systeem, ver
volgens een beschrijving volgens de in het rapport ontwikkelde methodiek.
C.l.2

Introductie van het systeem

In de akkerbouw is inzicht in de saldi per ha gewas belangrijk voor opti
malisatie van het bedrijfseconomisch resultaat. Door toetsing van de gereali
seerde saldi aan normen (begroting, bedrijfsvergelijking) kan inzicht verkregen
worden in de sterke en zwakke kanten van de gewassen op een bedrijf waardoor in
een volgend jaar de teelthandelingen of het bouwplan gewijzigd kunnen worden. In
de praktijk is geconstateerd dat het éénmaal per jaar presenteren van gereali
seerde saldi weliswaar een belangrijke bijdrage levert aan dit inzicht maar dat
een confrontatie van begroting en realisatie op meerdere momenten in het jaar
een grotere economische bewustheid teweeg kan brengen.
Om deze meer regelmatige confrontatie tot stand te brengen is het volgende
systeem denkbaar: In de wintermaanden 2) bezint de ondernemer zich op zijn
bouwplan voor het komende jaar. Daarbij geeft hij expliciet aan welke opbreng
sten en toegerekende kosten hij verwacht per gewas (en desgewenst per ras en
perceel). Deze verwachtingen kan hij ontlenen aan de realisatie in de voorgaande
jaren of aan
1)
2)

Daarvoor was de kennis van het systeem bij de werkgroep en de tijd voor af
stemming met de ZLM te gering.
We gaan even voorbij aan de meerjarenproblematiek (2-jarige gewassen, het
al gezaaid zijn van wintergraan).
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Tabel C.l
Inf ormatiebehoef te: intern-produktie
Aard van de output: informatief-operationeel/tactisch
Input
Bedrijfstak: akkerbouw
Gegevenselementen: - soort: opbrengsten, toegerekende kosten, saldi, zowel
begroot als werkelijk;
- fysiek: van alle kosten en opbrengsten ook kwantiteiten;
- aggregatieniveau: naar gewas en desgewenst naar perceel
en/of naar ras. Cijfers per jaar;
Bron van de gegevens:
- Intern:
gerealiseerde cijfers uit registratie door boer. Geen controle met
kas/bankboek. Begrote cijfers van boer, zoniet dan extern;
- Extern:
Begrote cijfers van Consulentschap, tenzij de boer ze verstrekt.
Normen voor rente omlopend vermogen per gewas: PAGV. De boer zal
gegevens over prijzen vaak ontlenen aan facturen leveranciers/af
nemers.
- Periodiciteit: 3x per jaar (winter: begroting/zomer:verbruiken/november:
opbrengsten).
Kwantiteiten per tijdseenheid:
- gemiddeld 600: (6 gewassen x 2 rassen/percelen x (10 kostenposten + 2 opbrengstposten) x 2 (prijs en volume) x 2 (begroting + re
alisatie) + 10 stamgegevens)
Partiële invoer mogelijk: Ja, als ponsconcept vol is vindt inboeking plaats.
Wijze van invoer:

ponsconcepten worden door ondernemer bijgehouden en op
accountantskantoor verwerkt (service).

Opsomming van belangrijkste elementen:
- opbrengsten, hoofdprodukt, bijprodukt, toegerekende kosten, meststofkosten,
kosten zaaizaad en pootgoed, kosten bestrijdingsmiddelen, kosten werk door
derden, rente omlopend vermogen, ha, perceel, tijdsperiode: 1 jaar.
Verwerking
Periodiciteit : 3 x per jaar.
Welke middelen: computer, software.
Rekenregels: toegerekende kosten = meststof kosten + kosten zaaizaad en poot
goed + kosten bestrijdingsmiddelen + diverse directe kosten + werk
door derden + rente omlopend vermogen.
Saldo = opbrengsten - toegerekende kosten.
Constanten : geen.
Locatie van verwerking: accountantsbureau.
Partieel gebruik mogelijk: een aantal gewassen (c.q. indeling naar ras/perceel)
en kwantiteiten kunnen weggelaten worden.
Gegevensdrager transport input : papier (ponsconcept).
Gegevensdrager transport output: papier (rapport).
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Tabel C.l

(vervolg)

Output
Bedrijfstak: akkerbouw
Gegevenselementen: - soort: begrote en werkelijke opbrengsten, toegerekende
kosten en saldi alsmede een nieuw (voorgedrukt) ponscon
cept;
- fysiek: van alle kosten en opbrengsten, kwantiteiten, mits
ingevoerd;
- financieel: alle kosten en opbrengsten.
- aggregatieniveau: per ha gewas, per ras en per perceel,
aggregatie per ras, gewas en bedrijf. Bij
meer dan 5 beschikbare waarnemingen van
andere bedrijven wordt groepsgemiddelde
af gedrukt.
Ontvanger gegevens:
intern: ondernemer;
extern: accountant, bedrijfsvoorlichter (na toestemming ondernemer), leden
van studieclub (op verzoek ondernemer),
periodiciteit: 3 x per jaar.
Wijze van uitvoer: vast, maar selectief voor wat betreft opnemen van verge
lijkend groepsgemiddelde.
-Schema C.l

Besluitvormingniveaus
Operationeel
f unctiegerlcht
f yslek t fIn.

Tactisch
functie
gericht

bedrijf snlveau 1)

f yslek fIn. f yslekj f in

Strategisch
functie
gericht
f yslek, fin.

bedrijf snlveau 1)
f ysleki f in

real.
eval.

progn.

real.

I

eval.

progn.
real.

eval.

progn.
real.

3ezi!

L_

1)

Op bedrijfsniveau worden alle 4 functies integraal beschouwd.
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externe normen (b.v. van het Consulentschap) 1). In een studieclub zouden deze
begrotingen besproken kunnen worden (bedrijfsvergelljklng). Gedurende het teelt
seizoen registreert de boer de gemaakte kosten (per gewas, ras en perceel) en de
opbrengsten, beide in hoeveelheden en prijzen. Tijdens en na het teeltseizoen
worden deze gegevens (computermatig) verwerkt en worden overzichten van begro
ting en werkelijkheid aan de ondernemer verstrekt, die ook voor bedrijfsvergelijking geschikt zijn.
C.1.3

Beschrijving voor het takdoorsnijdend systeem

De plaats van het beschreven systeem in het raamwerk van het takdoorsnijdend systeem is de volgende: het gaat om de functie produktie. Er vindt geen re
gistratie plaats van de inkopen of van de verkopen maar alleen van het verbruik
van produktiemiddelen alsmede van de opbrengsten 2). Voor de produktiefunctie
wordt zowel de planning, de realisatie en de evaluatie bestreken. Het geheel
speelt zich af op tactisch niveau: bij gegeven inzet van grond, arbeid en machi
nes worden de resultaten geoptimaliseerd (schema C.l).
Het systeem bevat zowel fysieke als financiële elementen. De fysieke ele
menten zijn echter zo hard nodig bij de interpretatie van de financiële resul
taten dat het gehele systeem tot het takdoorsnijdende moet worden gerekend.
In tabel C.l is aangegeven hoe de in hoofdstuk 3 opgenomen checklist voor
dit systeem kan worden ingevuld. De tabel maakt duidelijk dat aan de hand van
het raamwerk en de checklist zeer snel de relevante elementen van een ontwikkeld
of nog te ontwikkelen systeem geïnventariseerd kunnen worden. Door de elementen
af te zetten tegen het takdoorsnijdend systeem kan daarna nagegaan worden of de
definities van de input en output (incl. de periode) met elkaar in overeenstem
ming zijn. Voor zover dat het geval is, is het aanvaardbaar het systeem te
brandmerken als subsysteem van het takdoorsnijdend systeem. Dan kunnen (als dat
op basis van de gegevens over de samenstelling van de input doelmatig wordt ge
acht) gegevens uit het subsysteem overgenomen worden in het bindmiddel van het
takdoorsnijdend systeem: de bedrijfseconomische boekhouding. Dat betekent dat in
dit geval b.v. overeenstemming moet bestaan over de definitie van "saldo" (b.v.
in- of exclusief werk door derden?) of van iets triviaals als consumptieaard
appelen (in- of exclusief afgekeurde pootaardappelen?). Uit de plaats van het
systeem in het raamwerk wordt ook duidelijk waarover dit systeem geen informatie
geeft: de inkopen en verkopen. Dat betekent dat voorraden periodiek geïnventari
seerd moeten worden en dat integratie van dit deel "management accounting" met
de financial accounting zal leiden tot b.v. een kostenpost "(blijkbaar) niet
toegerekende meststoffen". Na integratie van het subsysteem met de bedrijfseco
nomische verslaggeving zou men wellicht kunnen besluiten om de vastlegging van
b.v. kwantiteiten en soorten meststoffen in de rest van de boekhouding achter
wege te laten.
C.2

Bedrijfsregistratie glastuinbouw

C.2.1

Inleiding

De afgelopen jaren is er bij de tuinders een groeiende belangstelling voor
het registreren en vergelijken van bedrijfsgegevens. Om de uniformiteit in dit
registreren te bevorderen is door het georganiseerde bedrijfsleven, met name de
NTS, en de voorlichting een bedrijfsregistratiesysteem ontwikkeld waarbij de
meest relevante gegevens worden vastgelegd. Het registreren biedt de tuinder de
1)
2)

In het ZLM-systeem wordt het laatste zelfs dwingend opgelegd.
Aan de inkoopkant is dat duidelijk. De boer houdt bij hoeveel middel hij
verspuit per ha aardappelen en niet hoeveel er in de bestrijdingsmiddelenkast blijft staan tot volgend jaar. Dit geldt ook voor de verkoopkant:
niet verkochte opbrengsten die volgend jaar voor pootgoed worden gebruikt
of karwijzaad waarmee nog enkele jaren wordt gespeculeerd, worden toch tot
de opbrengsten gerekend. We gaan ervan uit dat niet wordt bijgehouden of
opbrengsten ook ontvangsten zijn. Zou dat wel zo zijn dan wordt impliciet
ook een deel van de functie financieel beheer geregistreerd.
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Tabel C.2
Informatiewbehoefte: intern-produktie
Aard van de output : informatief-operationeel/tactisch
Input:
Bedrijfstak: glastuinbouw
Gegevenselementen: - soort: alle glastuinbouwgewassen.
- fysiek: algemene bedrijfsgegevens (b.v. aantal afdelingen
met technische kengetallen (hoogte, breedte);
- algemene teeltgegevens (plantmateriaal, enz.);
- teeltomstandigheden (licht, temperatuur);
- verbruik gewasbeschermingsmiddelen;
- arbeidsuren per dag per week per handeling;
- gasverbruik;
- electriciteitsverbruik;
- opbrengsthoeveelheden;
- financieel: - opbrengsten;
- gaskosten;
- kosten kunstmeststoffen;
- kosten organische meststoffen;
- kosten potgrond;
- kosten gewasbescherming/behandeling;
- overige toegerekende kosten (zelf
specif iceren);
- betaalde lonen, loonbelasting, sociale
lasten;
- electriciteitskosten;
- overige algemene kosten (zelf specificeren);
- ontvangsten/uitgaven;
- aggregatieniveau: per gewas/partijnummer/per afdeling/per
bedrijf.
Bron van de gegevens:
intern: gerealiseerde verbuiken (opbrengsten/kosten);
extern: jaarkosten DPM, rentetarief grond.
Periodiciteit: dag/week/periode/jaar.
Kwantiteit per tijdseenheid: afhankelijk van eigen detaillering.
Partiële invoer mogelijk
: Ja, zie hiervoor:
wijze van invoer: - hoofdzakelijk handmatig (boek);
- ponsconcept accountantskantoren;
- interactief computer.
belangrijke elementen: opbrengsten, fysieke verbruik en kosten.
Verwerking
Periodiciteit: dagelijks (handmatig) de meeste gegevens. Enkele gegevens op
periode-basis, kwartaalbasis accountantskantoren (tuinder zelf
dagelijks registreren);
Middelen: - registratieboek;
- computer-softwarebedrijf;
- ponsconcepten accountantskantoren.
Rekenregels: optellen/af trekken/delen, etc., b.v. berekening saldo).
saldo = opbrengst - toegerekende kosten.
Constanten : geen.
Lokatie : bedrijf, accountantskantoren.
Partieel gebruik: specificatie naar gewas, afdeling enz. zelf te kiezen dus Ja.
Gegevensdrager input : terminal, papier (boek, ponsconcept).
Gegevensdrager output: scherm, papier.
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Tabel C.2

(vervolg)

Output
Bedrijfstak: Glastuinbouw:
gegevenselementen: gewassen;
fysiek
: zie invoer;
- financieel
: zie invoer;
- aggregatieniveau: - per gewas, afdeling, bedrijf naar keuze;
- via accountantskantoren kan groepsgemiddelden worden ver
kregen voor bedrijfsvergelijking;
ontvanger: - intern bedrijf ;
- extern: accountant, studieclubs (groepsgemiddelde) voorlichting;
periodiciteit: naar keuze via eigen bedrijf accountantsbureau (per kwartaal);
- uitvoer: vast.
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mogelijkheid om meer van zijn bedrijf te weten te komen en zijn uitkomsten te
vergelijking met andere bedrijven. De bedrijfsregistratie maakt onderdeel uit
van de "bedrijfsvoering" die in haar geheel de bedrijfsbegroting, bedrijfsregis
tratie en bedrijfsvergelijking omvat.
C.2.2

De bedrijfsregistratie in de glastuinbouw

In de glastuinbouw wordt veel aandacht besteed aan het registreren van be
drijfsgegevens. Deze bedrijfsgegevens omvatten zowel technische als financiële
data. Het doel van deze registratie is een beter inzicht te verwerven in be
drijf sgebeuren en vergelijking mogelijk te maken. Hiertoe is een bedrijfsregistratiesysteem ontwikkeld dat hand- of computermatig kan worden toegepast. Be
dri jf sregistratie is de basis voor de bedrijfsvergelijking die binnen bijvoor
beeld gewasgroepen van de NTS plaatsvindt en voor vergelijking tussen afdelin
gen/gewassen op het bedrijf. Als belangrijkste elementen van het bedrijfsregis
tratiesysteem kunnen we onderscheiden de algemene bedrijfsgegevens, teeltgegevens, teeltomstandigheden, fysieke verbruiken verbruiken arbeid, gas, electriciteit, opbrengsten, kosten voor voornoemde verbruiken en de financiële opbreng
sten. Het geheel van opbrengsten en kosten mondt uit in een saldo waarna vervol
gens met een aantal normatieve kostenposten het ondernemersoverschot kan worden
berekend.
De opzet van het registratiesysteem is zodanig dat in eerste instantie met
een beperkte invulling kan worden volstaan terwijl ook de mate van splitsing
naar gewas/teelt/afdeling zelf kan worden gekozen. Het ligt aan de tuinder hoe
gedetailleerd en hoe "grof" of "fijn" hij zijn gegevens vastlegt. Bedrijfsver
geli jking zal dan tot deze registratie beperkt blijven.
C.2.3

De bedrijfsregistratie in het takdoorsnijdend systeem

De bedrijfsregistratie omvat zowel een technische als financiële registra
tie van gegevens. Vooral het technische gedeelte omvat gegevens welke op basis
van de huidige kennis niet direct noodzakelijk zijn voor de interpretatie van de
financiële resultaten. Gesteld kan worden dat de bedrijfsregistratie ligt op het
grensvlak van de technische administratie en het takdoorsnijdend systeem. De
registratie van financiële en technische gegevens welke deel uitmaken van het
takdoorsnijdend systeem vindt plaats op het tactische niveau bij de functie produktie.
Inkoop- en verkoopfuncties, door voorraadadministratie, worden niet in het
registratiesysteem opgenomen. Er vindt alleen een verbruiks/produktieregistratie
plaats van opbrengsten en kosten in de vorm van fysieke hoeveelheden en finan
ciële grootheden. Alleen de realisatie en evaluatie zijn opgenomen, waarbij dan
de evaluatie beperkt blijft tot vergelijking van de realisatie met andere be
drijven en tussen onderscheiden gewassen/afdelingen. Een evaluatie van begro
ting versus realisatie vindt vooralsnog niet plaats.
Bedrijfsregistratie in relatie tot het bindmiddel van het takdoorsnijdend
systeem: de bedrijfseconomische boekhouding
De bedrijfsregistratie biedt t.a.v. de bedrijfseconomische boekhouding een
aantal aanknopingspunten. T.a.v. de gerealiseerde verbruiken, opbrengsten en
kosten kan een koppeling worden gelegd tussen bedrijfsregistratie en boek
houding. Door het ontbreken van voorraden grondstoffen, eindprodukt, die via de
in— en verkoopfunctie verlopen en het ontbreken van de financieringsfunctie
vormt de bedrijfsregistratie een beperkt deel van het totale takdoorsnijdende
systeem. Het gebruik van begrippen dient tevens afgestemd te worden op andere
systemen. Als voorbeeld dient het begrip ondernemersoverschot. Door alleen uit
te gaan van bijvoorbeeld gerealiseerde (verkochte) opbrengsten en kosten (uit
gaven) kan geen ondernemersoverschot worden berekend zoals dat nu in de be
drijfseconomische verslaggeving geschiedt. Het hanteren van dit begrip in de
bedrijfsregistratie leidt tot verwarring en dient afgestemd te worden tussen het
takdoorsnijdend systeem en het bedrijfsregistratiesysteem.
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C.3

Deeladministratie rundveehouderij (DELAR)

C.3.1

Inleiding

De laatste jaren heeft de voorlichting het systeem DELAR ontwikkeld 1) als
een eenvoudig systeem van bedrijfsbegeleiding. Het systeem beperkt zich tot de
rundveehouderij, en met name tot de bedrijfsaspecten die op korte termijn ver
anderd kunnen worden. Het gaat vooral om opbrengsten, voerkosten, andere varia
bele kosten en de graslandbenutting. Het systeem is operationeel en werkt op
jaarbasis. Kosten voor de deelnemer: f 250,- à f 350,-.
C.3.2

Introductie van het systeem

Door de boer worden de gegevens ingevuld in z.g. opnameboeken (verstrekt
via de voorlichting) die aan het eind van de periode door 4 accountantskantoren
verwerkt worden. Het gaat om gegevens over o.a. veeslag, beweidingssysteem,
voedervoorraden, veestapel, gemaaide oppervlakte, bemesting, veldperiode, op
brengsten melk en vee, kosten van voer, veearts en loonwerk. De gegevens worden
veelal ook in hoeveelheden genoteerd. De resultaten (in kengetallen) kunnen
vergeleken worden met interne resultaten van voorgaande jaren, met resultaten
van andere bedrijven en met normatieve kengetallen.
C.3.3

Beschrijving voor het takdoorsnijdend systeem

De plaats van DELAR in het takdoorsnijdend systeem is aangegeven in tabel
C.3 en in schema C.3. In het systeem vindt een registratie van inkopen en in
zekere zin ook van verkopen (melk, vee) plaats, maar de nadruk ligt op de produktie. Aangezien er geen prognoses worden gemaakt ligt het gebruik op het ge
bied van registratie en evaluatie, met als doel de ondersteuning van het be
drijfsbeheer op tactisch niveau. Het systeem bevat zowel fysieke als financiële
elementen.
In tabel C.3 is aangegeven hoe de in hoofdstuk 3 ontworpen checklist kan
worden ingevuld. Daarbij is niet gestreefd naar een volledige opsomming en be
schrijving van de gegevenselementen en de rekenregels. Het systeem is daarvoor
te complex.
Wel maakt de tabel duidelijk dat er veel overlappingen zijn tussen DELAR en
het takdoorsnijdend systeem. Anderzijds zijn er elementen (b.v. de ontwatering)
die bij de huidige inzichten als technisch moeten worden geclassificeerd. In
hoeverre gedeelten van DELAR daadwerkelijk als onderdeel van het takdoorsnijdend
systeem kunnen worden opgevat is ook hier afhankelijk van de in DELAR resp. het
takdoorsnijdend systeem gehanteerde definiëring van kengetallen en gebruikte
rekenregels.

1)
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Deze beschrijving is mede gebaseerd op een artikel van Ing. A.G. Hengeveld
(PR) in Boer en Tuinder dd. 18 april 1985.

Tabel C.3
Informatiebehoefte: intern-inkoop
intern-produktie
Aard van de output : informatief-operationeel/tactisch
Input
Bedrijfstak: rundveehouderij
Gegevenselementen 1): - soort: veeslag, beweidingssysteem, grondsoort, ontwate
ring, oppervlakte, grondgebruik, voedervoorraden, vee
stapel, gemaaide oppervlakte, veldperiode, bemesting,
opbrengsten melk, opbrengsten veeverkopen, kosten ruwvoer, krachtvoer, kunstmelk, jongvee-opfok, uitscharen
voor vee, kunstmest, veearts, fokkers, loonwerk;
- fysiek: vee, grond, voer, melkproduktie, kunstmest;
- aggregatieniveau: vee per dier, grond en veeslag per
groep dieren, voer per soort per periode, melkproduktie
per periode, kunstmest per soort en per periode;
Bron van de gegevens:
Intern: verzameld door boer. Geen controle met kas/bank.
- Extern: gegevens andere bedrijven van service-bureau. Normen van PR/LEI. De
boer zal gegevens deels ontlenen aan documenten van leveranciers en
afnemers.
- Periodiciteit: 1 keer per jaar. Boer voert regelmatige administratie.
Kwantiteiten per tijdseenheid: 2.000 aanslagen per jaar.
Partiële invoer mogelijk: nee.
Wijze van invoer: batch, service.
Beschrijving belangrijkste elementen 1): zie hierboven.
Verwerking
Periodiciteit :
Welke middelen:
Rekenregels
:
Constanten
:

(half)jaarlijks.
computer (IBM S36), software.
complex 1).
veel, in het bijzonder voor omrekening en aanvulling 1).

Locatie van verwerking: 4 accountantsbureau.
Partieel gebruik mogelijk: nee.
Gegevensdrager input : opnameboek (papier).
Gegevensdrager output: papier.
Output
Bedrijfstak: rundveehouderij
Gegevenselementen 1): - soort : als input + kengetallen;
- fysiek: idem.
- aggregatieniveau: per bedrijf. Vergelijking met normen
voor eigen bedrijf en met andere bedrijven;
Ontvanger gegevens:
-

intern: ondernemer;

-

extern: R.L.V.D. (voorlichter).

Periodiciteit
: jaarlijks.
Wijze van uitvoer: vast, niet selectief en niet op aanvrag naar gezichtshoek.
1)

Vermeld zijn alleen de belangrijkste elementen ter indicatie; een volledige
beschrijving van DELAR is hier niet beoogt en zou veel omvattender zijn.

53

Schema C.3
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