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WOORD VOORAF

Dit rapport is geschreven voor hen die betrokken zijn bij
het ontwerpen van geautomatiseerde informatiesystemen voor de
primaire agrarische sector. Voor deze systemen wordt een integra
tie van technische en financiële aspecten nagestreefd. Bovendien
worden voor alle takken van de primaire agrarische sector geüni
formeerde financiële gegevens en rekenregels noodzakelijk geacht.
Realisatie daarvan vindt plaats in het Takdoorsnijdend Systeem
(TDS).
Dit rapport beschrijft de opzet van het datamodel voor de
verslaggeving in dat Takdoorsnijdend Systeem. Daarbij ligt de na
druk op de integratie van technische en financiële aspecten ener
zijds en op een uniform model voor alle takken anderzijds. Een
verdere uniformering van definities en rekenregels alsmede een
uitbreiding van het datamodel met planning en normatieve kenge
tallen zal naar het zich laat aanzien worden bereikt in een vol
gende studie.
Dit rapport kwam tot stand door intensieve samenwerking in
een werkgroep van VLB en LEI die onder voorzitterschap stond van
D. Weelink en waarvan K.J. Poppe optrad als secretaris. Verder
maakten van de werkgroep deel uit: D.W. de Hoop, N.S.P. de
Groot, P. van Leijssen, J.G.A. Overgaauw, P. Philippens en A. de
Schiffart.
Het voorwoord van het vorige rapport, "Naar een Takdoorsnijdend Systeem", eindigde met een citaat om aan te geven dat
slechts een eerste stap was gezet op de weg naar een volledig
ontwerp van het TDS. In het laatste hoofdstuk van dit rapport
wordt geconcludeerd dat een belangrijk deel van het functioneel
ontwerp nu is ingevuld, maar dat voor een aantal zaken nog nadere
studie is vereist. Een verwijzing naar de woorden van de Britse
schrijver W. Somerset Maugham is dan ook niet misplaatst:
It is a great nuisance that knowledge can only be acquired
by hard work. It would be fine if we could swallow the
powder of profitable information made palatable by the jam
of fiction.

Februari 1986
LEI/VLB
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1.

INLEIDING

1.1

De plaats van dit rapport
Voorgaand rapport

In de zomer van 1985 publiceerden VLB en LEI het rapport
"Naar een Takdoorsnijdend Systeem". Doel van dat rapport was aan
te tonen dat er bij het ontwerpen van bedrijfsinformatiesystemen
voor land- en tuinbouwbedrijven rekening gehouden moet worden met
het feit dat een aantal processen in het financiële beheer en de
financiële administratie voor alle takken gelijk zijn. De in
meerdere takken van de primaire agrarische sector toepasbare de
len van bedrijfsinformatiesystemen werden aangeduid met de term
"Takdoorsnijdend Systeem", kortweg TDS.
Aan de hand van enkele beschouwingen over een eenvoudig pro
ces- en datamodel, alsmede over de cruciale plaats van de admini
stratie in de bedrijfsvoering werd een methode ontworpen om bin
nen het raamwerk van het TDS denkbare systemen te kunnen integre
ren. In het slothoofdstuk van voornoemd rapport werd de plaats
van de boekhouding (als bron voor de bedrijfseconomische verslag
geving en de fiscale aangiftes) aangegeven. Conclusie was dat
enerzijds de boekhouding een belangrijke plaats in het TDS in
neemt, maar dat er anderzijds aspecten van het TDS (m.n. op het
gebied van planning en evaluatie) niet door de boekhouding worden
bestreken 1).
-

Aanjaagproject: bestaande systemen

Het aanjaagproject van het INSP heeft tot doel om versneld
bedrijfsinformatiesystemen voor de primaire sector te commer
cialiseren, waarbij blinde vlekken in de kennis zoveel mogelijk
voor oplossing overgelaten worden aan het onderzoeksproject. Dit
gegeven, alsmede de indruk dat de reeds uitgekristalliseerde en
bestaande boekhoud/verslaggevingsmethoden een belangrijk deel van
de informatie-behoefte van het TDS-gebied dekken is voor VLB en
LEI aanleiding geweest om een meer gedetailleerd datamodel te
ontwerpen. Deze beslissing is mede ingegeven door het feit dat er
in de datamodellen in de takken (b.v. varkenshouderij) een sterke
behoefte bestaat aan definities en rekenregels in de financiële
sfeer. Het hier gepresenteerde datamodel is sterk gebaseerd op de

1)

Lezers die dit rapport niet gelezen hebben en niet (volle
dig) op de hoogte zijn van de gebruikte (INSP) terminologie,
worden dringend aangeraden om van dit rapport - eventueel in
de verkorte versie - kennis te nemen.
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denkbare systemen (b.v. liquiditeitsprognose en andere onderdelen
van het proces financieel beheer) op basis van dit datamodel vol
ledig realiseerbaar behoeven te zijn. Het model moet voldoende
worden geacht om de huidige systemen (boekhouding, bedrijfseco
nomische verslaggeving, fiscale aangifte, BTW-aangifte) te reali
seren. Andere denkbare systemen op het gebied van het TDS kunnen
in de toekomst in dit datamodel geïntegreerd worden.

1.2

Datamodel

In deze paragraaf wordt stil gestaan bij het begrip "data
model". Het datamodel is net als het procesmodel onderdeel van
het informatiemodel. Het procesmodel deelt het bedrijf op in pro
cessen. Daarmee worden - onafhankelijk van de organisatiestruc
tuur van het bedrijf - min of meer stabiele onderdelen van de
bedrijfsvoering opgespoord. In processen worden goederen (of
gegevens) omgezet (getransformeerd) in andere. Deze processen
kunnen wellicht door informatiesystemen ondersteund worden. Naast
de processen staan de gegevens (data). Het datamodel beschrijft
de in het bedrijf gebruikte gegevens in hun onderlinge logische
samenhang. Daarmee wordt voorkomen dat bepaalde gegevens meerdere
malen worden opgeslagen en dat deze gegevens niet gelijk gedefi
nieerd zijn. Daardoor worden bouw en onderhoud van systemen ver
gemakkelijkt.
-

Voorbeeld van een datamodel

Een datamodel bestaat uit een schema en een bijbehorende be
schrijving. Schema 1.1 geeft een indruk van het datamodel voor de
varkenshouderij, waarin zowel het gehele entiteit-type diagram is
weergegeven als een deeldiagram. Duidelijk blijkt uit deze sche
ma's de vermenging van technische zaken (b.v. voerschema) en za
ken die ook een financieel aspect hebben (b.v. voervoorraad).
Omdat dat dergelijke schema's voor de leek al vlug de ondoor
zichtigheid van elektronische bouwtekeningen beginnen te verto
nen, worden ze vaak opgedeeld in deeldiagrammen. De vakjes in het
schema worden "entiteit-typen" genoemd, wat grofweg vertaald kan
worden met "begrippen" 1). Een entiteit-type is een zaak waarover
gegevens vastgelegd worden. Dat kan een fysiek ding zijn (var
ken), of een gebeurtenis (betaling) of een geconstrueerd begrip
(rekening in boekhouding). De gegevens die van entiteiten vastge-

1)
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Naast het begrip "entiteit-type" wordt het begrip "entiteit"
gebruikt voor de concrete invulling ervan (b.v. overeenkomst
nr. 20 met firma Jansen). Analoog wordt de invulling van een
attribuut aangeduid als "attribuutwaarde". In de praktijk
worden de begrippen entiteit en entiteit-type (ten onrechte)
nog wel eens door elkaar gebruikt.

Schema 1.1

Datamodel varkenshouderij

ENTITEIT-TYPEN-OIAGRAM

Schema 1.1

(vervolg)

VARKEN
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legd worden, noemt men "attributen", grofweg "kenmerken". Van een
varken bijvoorbeeld: geboortedatum, afstamming, geslacht, I+R
nummer eet. Een entiteit-type moet uniek identificeerbaar zijn:
in dit voorbeeld wil men van elk varken gegevens vastleggen. Dat
identificeren kan met een nummer of code, maar veelal kan dat ook
met een aantal attributen, die dan "sleutel-attributen"(of iden
tificerende attributen) genoemd worden. Entiteit-typen zijn met
elkaar verbonden via relaties. Deze relaties kunnen naar één
richting optioneel (facultatief) zijn (b.v. bij een voeraflevering hoort een leverancier, maar niet bij elke (potentiële) le
verancier hoort een aflevering), en hebben een dimensie: 1 op 1,
1 op n, m op n. Naast deze dimensies kan er ook nog sprake zijn
van exclusiviteit: van meerdere relaties kan er maar één voorko
men. De wijze waarop dimensies, optionaliteit en exclusiviteit in
schema's worden weergegeven, is uiteengezet in schema 1.2.
Nog iets complexer wordt het wanneer men beseft dat ook het
aanwezig zijn van een relatie als een attribuut beschouwd kan
worden: een attribuut van de entiteit "man" zou kunnen zijn "ge
trouwd". En als we veel over die relatie willen weten (wanneer?,
op welk stadhuis?) dan kan dit attribuut ook een entiteit-type
zijn.
Om duidelijkheid en uniformiteit te bereiken moeten enti
teit-typen en attributen gedefinieerd worden 1). In het datamodel
worden in de regel alleen basisgegevens opgenomen. Alle gegevens
die daaruit kunnen worden afgeleid via rekenregels (b.v. boek
waarde) worden niet vastgelegd. Bij een informatiemodel behoort
dus ook een set gestandaardiseerde rekenregels. De gestandaardi
seerde entiteit-typen, attributen en rekenregels worden neerge
legd in de gegevenslexicon (of: data dictionary).
Entiteit-type of attribuut?
Deze achtergrond moge genoeg zijn om te begrijpen hoe een datamo
del eruit ziet, voor een goed begrip is het nog nodig iets nader
in te gaan op het verschil entiteit-type/attribuut en op het aan
tal entiteit-typen. Bij het ontwerpen van datamodellen is het
nuttig gelijksoortige zaken zoveel mogelijk in dezelfde entiteit
typen onder te brengen, omdat het geheel daardoor overzichtelij
ker wordt. Als men van machines en tractoren ongeveer dezelfde
zaken (aankoopwaarde, levensduur etc.) wil weten dan onderscheidt
men één entiteit-type, waarbij het zeer wel mogelijk is dat één
van de attributen (b.v. motorvermogen in kW) voor een aantal

1)
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De omschrijving van entiteit-typen en attributen gebeurt
vanuit het oogpunt van informatie-systemen. Het behoeven dus
geen "juridisch waterdichte" definities te zijn. Dat sluit
niet uit dat wel aangesloten moet worden op de informatie
die b.v. fiscalisten aan gegevens willen ontlenen. Hiermee
is zoveel mogelijk rekening gehouden.

Schema 1.2

Schematechniek voor het tekenen van een datamodel

Entiteit-typen en hun onderlinge relatie kunnen als volgt worden
weergegeven:

Voerleverancier

zorgt voor

voeraflevering

Dit betekent dat bij elke voeraflevering één leverancier behoort
en dat men van elke aflevering wil weten wie de leverancier was,
en omgekeerd van elke leverancier welke aflevering hij heeft ver
richt. Als er meerdere voerafleveringen per leverancier voor kun
nen komen wordt dit aangegeven door:

Voerleverancier

zorst voor

^voeraflevering

Hier is dus sprake van een 1 op n relatie.
Daarnaast kan er sprake zijn van optimaliteit: Het kan zijn dat
er voerleveranciers zijn waarover wel informatie gewenst wordt
(potentiële leveranciers) zonder dat ze ook geleverd hebben.
Niet bij elke leverancier behoort dan een aflevering. Als an
dersom bij elke aflevering wel verplicht een leverancier hoort,
ziet het schema er als volgt uit:

Tot slot de situatie waarbij bij een voeraflevering een voerle
verancier of eigen voerproduktie behoort, maar niet biede
tegelijk. Dat wordt als volgt aangegeven:

Voerleverancier
voeraflevering
Eigen voerproduktie —
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machines geen betekenis heeft. Soms is de keuze tussen attribuut
en entiteit-type arbitrair: op een veebedrijf kan levende inven
taris verkregen worden door aankoop of door aanwas; beide kunnen
entiteit-typen zijn. Bij aanwas zijn vervolgens normen nodig voor
de waardeberekening (rekenregel) van deze aanwas. De normen zou
den een attribuut kunnen zijn van het entiteit-type "aanwas". Als
er echter veel normen zijn (doordat er veel diersoorten zijn of
de normen gedifferentieerd zijn naar belastinginspectie) is het
zinvol om een apart entiteit-type "normen" te onderscheiden met
als attributen de diersoort, de inspectie (beiden sleutels) en
het normbedrag.
Toch is het onderscheid tussen entiteit-type en attribuut nog wel
eens voor discussie vatbaar, getuige Hartman: "Er zijn ons nog
geen geslaagde pogingen bekend waarbij wordt vastgesteld welke
"dingen" of "voorstellingen" in een organisatie als entiteiten
moeten worden aangewezen. (...) Vrijwel elk attribuut komt prin
cipieel in aanmerking om als entiteit te worden behandeld". Nade
re literatuur hierover is in de literatuurlijst vermeld.

1.3

Werkwijze

Doel van dit rapport is om het datamodel voor het TDS, met
de daarop in paragraaf 1.1 gemaakte kanttekening, te ontwerpen.
In paragraaf 1.1 is al uiteengezet dat planning en bedrijfsvergelijking voorlopig buiten het datamodel zijn gehouden. De func
tie financieel beheer is wel zoveel mogelijk meegenomen in het
hier gepresenteerde datamodel, met dien verstande dat de systeem
grens zodanig getrokken is dat van externe documenten (facturen
e.d.) alleen de plaats in het model is aangegeven zonder dat een
beschrijving als entiteit-type is toegevoegd. De reden hiervoor
is dat de achterliggende processen (b.v. factuurcontrole) voorlo
pig als niet-automatiseerbaar worden gezien. Bij het ontwerpen
van het procesmodel zal deze opstelling opnieuw overwogen worden.
Om aansluiting te vinden bij de datamodellen in de takken is zo
veel mogelijk gewerkt met de in het INSP toegepaste methodes van
JMA (James Martin Associates). Lezers die andere methoden van in
formatie-analyse gewend zijn (zoals ISAC) zullen daarmee weinig
moeite hebben omdat ook in veel van die methodes met een verge
lijkbare vorm van gegevensanalyse wordt gewerkt. Enkele nadere
literatuur hierover is opgenomen in de literatuurlijst.
Alhoewel de methodiek van het datamodel op het eerste ge
zicht nogal af lijkt te wijken van wat er op dit moment voor
handen is aan beschrijvingen, definities en instructies van de
huidige boekhoudsystemen, is dit datamodel wel degelijk op de be
staande kennis gebaseerd. De entiteit-typen, de attributen en de
rekenregels zouden voldoende moeten zijn om een systeem te bouwen
dat de boekhouding voert en daaruit de bedrijfseconomische ver
slaggeving en de fiscale aangiftes verzorgd.
Daarvoor heeft de werkgroep VLB/LEI een schema van het data13

model en een beschrijving van entiteiten, attributen en rekenre
gels opgesteld. Ook is aangegeven hoe dit schema aansluit op de
datamodellen in de takken. Met name op het punt van de definities
en de rekenregels (hoofdstuk 5) is een verdere inventarisatie en
afstemming noodzakelijk. Eventuele verschillen dienen nader opge
lost te worden.

1.4

Indeling van dit rapport

Voor het ontwerpen van het datamodel wordt er (voorlopig)
vanuit gegaan dat de daadwerkelijke administratieve organisatie
geen restricties oplegt. Van alles dat geadministreerd zou moeten
worden, wordt aangenomen dat dat ook gebeurt. Deze fictie heeft
als voordeel dat problemen als gevolg van een imperfecte admini
stratie het beeld niet vertroebelen. Dat is niet alleen nodig
omdat het geheel ook in een perfecte administratie al complex ge
noeg is, maar ook omdat voor het ene produkt meer geadministreerd
zal worden dan het andere. Bovendien zal in elke tak (en wellicht
ook daarbinnen nog in verschillende systemen) voor een andere
administratieve organisatie worden gekozen, terwijl het TDS aan
al deze systemen onderdak moet kunnen bieden.
Op basis van die uitgangspunten wordt in de hoofdstukken 2
en 3 het datamodel besproken. De grens tussen deze hoofdstukken
heeft geen andere betekenis dan dat het onderwerp voor de lezer
iets overzichterlijker wordt gepresenteerd. Hoofdstuk 2 houdt
zich voornamelijk met de externe kant (aan- en verkoop) bezig,
hoofdstuk 3 met de interne kant. In hoofdstuk 4 worden enkele
beschouwingen gewijd aan de problematiek van de meerdere perio
des: worden tot in lengte van dagen alle data bewaard? Ook wordt
in dat hoofdstuk ingegaan op het probleem van de onvolledige
administatieve organisatie. Door beschrijving van 2 praktijksi
tuaties is getracht het geheel duidelijker te maken.
In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de rekenregels die
benodigd zijn om toepassingen te realiseren. Dit produceren van
overzichten op basis van het datamodel is in feite een (admini
stratief) proces. Daarmee wordt aangesloten bij de andere poot
van het informatiemodel, nl. het procesmodel, van het admini
streren en de verslaggeving. Hoofdstuk 6 bevat tot slot een aan
tal conclusies en gaat in op de vraag welke werkzaamheden verder
nog uitgevoerd moeten worden voor het TDS. De volledige beschrij
ving van de entiteit-typen is opgenomen in Bijlage I.
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2.

DATAMODEL: EXTERNE TRANSACTIES

2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een aanvang gemaakt met het datamodel
voor het TDS. Daarbij wordt voorlopig uitgegaan van een complete
administratieve organisatie: alle data die voor een adequate ver
vulling van de informatiebehoefte nodig zijn worden op een of an
dere wijze vastgelegd. Deze veronderstelling wordt in hoofdstuk 4
losgelaten. Onder "adequate vervulling" wordt de situatie ver
staan waarin met een hoge mate van betrouwbaarheid zonder aanvul
lende verzameling van gegevens een bruikbaar inzicht in (delen
van) resultaat en vermogen kan worden verkregen. Voordat een
beeld van zo'n complete administratieve organisatie geschetst
wordt, zal in de volgende paragraaf eerst kort ingegaan worden op
de huidige werkwijze. Daardoor wordt - m.n. voor niet administra
tief geschoolde lezers - wellicht iets meer duidelijk van het
verschil tussen de huidige praktijk en de situatie van volledige
administratieve organisatie.

2.2

De huidige administratieve organisatie

Schema 2.1 geeft een beeld van de wijze waarop nu voor veel
landbouwbedrijven de verslaggeving tot stand komt. Afhankelijk
van de kantoorautomatisering van het betrokken accountantskantoor
kan de werkelijkheid meer of minder afwijken van de gestileerde
weergave. Bij vrijwel alle systemen wordt in essentie uitgegaan
van de betalingen/geldontvangsten, waar dan via bescheiden (m.n.
facturen) de bijbehorende kosten- en opbrengstensoorten (c.q.
-plaatsen, of -dragers 1) worden bijgezocht. Via inventarisatie
1)

Kostensoorten zijn b.v. arbeid, duurzame produktiemiddelen,
veevoer, kunstmest etc. Het gaat daarbij om een indeling
ongeacht de bestemming. Bij kostenplaatsen gaat het om een
verbijzondering van de kosten, bijvoorbeeld naar de aard
van de activiteiten (administratiekosten, gebouwenkosten,
machinekosten, rundveevoer), naar de geografische plaats
(hokken, percelen) of meteen naar het produkt (intern ver
keer maar ook tarwe, tomaat). Kostendragers zijn de eindprodukten die de kosten moeten dragen (melk, tarwe, tomaat).
Omdat stuksproduktie niet veel voorkomt biedt voor de agra
rische sector de volgende begripsomschrijving voordelen: Bij
kostenplaatsen valt te denken aan percelen of kassen (afde
lingen, cellen, hokken). Daarnaast zijn hulpkostenplaatsen
(b.v. gebouwenkosten) denkbaar. Kostendragers zijn de
eindprodukten: tarwe, tomaat, mestvarkens, eieren, etc.,
hetzij in z'n totaliteit hetzij in de vorm van partijen of
koppels. Voor opbrengstendragers en -plaatsen geldt m.m.
hetzelfde.
15

wordt aanvullende informatie op balansdatum verkregen over de
voorraad goederen, debiteuren, crediteuren etc. Daardoor kunnen
vermogen en resultaat berekend worden. Enigszins oneerbiedig kan
men dit systeem dus karakteriseren als dat van de "kasboekboer".

Schema 2.1
Bescheiden

Huidige administratieve organisatie
Boeken

Verslag
geving

Bron: J.A. Kuperus: p.125.

2.3

De perfecte administratieve organisatie

De organisatie op bais van het kas/bankboek geeft alleen
adequaat inzicht in de liquiditeiten van het bedrijf. Voor vast
stelling van resultaat en vermogen zijn aanvullende inventarisa
ties en recapitulaties nodig. Naast het beeld van de "kasboekboer" kan daarom dat van de "administratieve agrariërs" gesteld
worden waarbij m.n. die inventarisaties niet meer nodig zijn. In
dat droombeeld worden niet alleen betalingen/geldontvangsten
vastgelegd maar ook de leveringen en alle overeengekomen ver
plichtingen 1). De transacties met derden kunnen dus gezien wor
den als overeenkomsten die leiden tot een levering en een beta
ling. Er wordt hier vanuitgegaan dat alle transacties met derden
zo kunnen worden beschreven, ook al is dat voor sommige (b.v. be
stellen van kunstmest, te leveren over 1 maand, te betalen max.
14 dagen lager) duidelijker dan voor andere (b.v. nuttigen van

1)
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Sommige van deze verplichtingen (z.g. PM-verplichtingen)
kunnen nodig zijn voor een toelichting op de jaarstukken:
wie op 30 december een huis koopt maar nog niet betaalt en
geleverd krijgt, heeft de volgende dag op de eindbalansdatum
verplichtingen (en rechten) uit een overeenkomst waarvan
prestatie en tegenprestatie nog moeten plaatsvinden. Dit kan
in de toelichting op de jaarstukken worden opgenomen omdat
deze verplichtingen en rechten de interpretatie van de
jaarstukken sterk kunnen beïnvloeden.

kopje koffie bij bezoek aan de landbouw-RAI). Overeenkomsten,
levering en betaling zijn er zowel bij transacties aan de inkoop
kant als aan de verkoopkant. Ze zijn niet beperkt tot goederen en
diensten maar kunnen ook betrekking hebben op louter financiële
zaken. (B.v. het aangaan van een (hypothecaire) lening of het
uitlenen van geld).
Onder de diensten worden ook de eenzijdig door de overheid
opgelegde verplichtingen tot betaling van belastingen e.d. gere
kend. Indien overeenkomsten, leveringen en betalingen allen wor
den geadministreerd dan ontstaat door simpele rekenregels inzicht
in:
aangekochte hoeveelheden 1) (a)
afgeleverde hoeveelheden
(b)
nog te leveren hoeveelheden (c) = (a) - (b)
afgerekende hoeveelheden
(d)
nog af te rekenen hoeveelh. (e) = (a) - (d)

2.4

Datamodel externe transacties

Centraal in de relatie van een bedrijf met de buitenwereld
zijn overeenkomsten. Door het aangaan van overeenkomsten worden
Produkten verkocht, leningen aangegaan, loonwerkers ingehuurd
etc. In de vorige paragraaf werd al beklemtoond dat er geen tran
sacties (leveringen, betalingen) met anderen aangegaan kunnen
worden zonder overeenkomsten. Belastingen worden geacht ook op
een overeenkomst (de aanslag) gebaseerd te zijn. Overeenkomst,
betaling en levering kunnen wel gelijktijdig plaats vinden. De
overeenkomst is dus een belangrijk entiteit-type in het datamodel
(schema 2.2). Overeenkomsten worden gesloten tussen het bedrijf
en een derde ("de andere partij"). Vooruitlopend op het volgende
hoofdstuk is in schema 2.2 het entiteit-type overeenkomst inge
perkt tot "Externe overeenkomst".
In plaats van het bedrijf is in schema 2.2 als entiteit-type
"onderneming" vermeld. Daarnaast is er ook een entiteit-type
"ondernemer en gezin"; samen vormen ze de financieel administra
tieve eenheid. Reden hiervan is dat naast het bedrijf ook de
ondernemers (b.v. van een maatschap) overeenkomsten afsluiten,
die van belang zijn voor de boekhouding. Paragraaf 2.4 gaat
verder in op deze problematiek.
Overeenkomsten kunnen zowel op de input- als de outputkant
betrekking hebben. Het onderwerp van de overeenkomst (een produkt, een lening, arbeid) wordt aangeduid met de verzamelnaam
"object" of "onderwerp". Dit om te voorkomen dat "produkt" alleen
met fysieke goederen wordt geassocieerd: objecten zijn goederen,
diensten of geld.

1)

"Hoeveelheden" kan in deze vergelijkingen ook vervangen
worden door "waarde"/"bedragen".
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Schema 2.2

Schematische weergave datamodel -extern deel

onderne
mer en
gezin

sluit

andere
partij
L Çr

I.
onderne
ming

kan
worden
gebonden

sluit

/

/xJh

Financieel Admini
stratieve Eenheid

Externe
overeenkomst
valt uit
één in

â\
object
(onderwerp)

heeft betrek
king op één

overeen
komstregel

bestaat
uit

bestaat
uit

A
overeenge
komen
levering

A
overeenge
komen
betaling
10

wordt vol
daan door

wordt vol
daan door

A~
werkelijke
levering

A.
werkelijke
betaling
11
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Een overeenkomst kan meerdere objecten tegelijk omvatten
(b.v. in één overeenkomst wordt rundveevoer en kunstmest aange
kocht of in één overeenkomst wordt voer gekocht, geld geleend
eieren verkocht en zijn er administratiekosten 1)). De overeen
komst valt dus uitéén in 1 of meer delen: de overeenkomstregels
die over 1 object gaan. Voor de definitie van object wordt ver
wezen naar paragraaf 2.5.
Voor de overeenkomst worden zaken vastgelegd die voor de
overeenkomst in z'n geheel gelden (b.v. looptijd, leverings- en
betalingsvoorwaarden zoals korting voor contant). Zaken die spe
cifiek voor een object zijn terug te vinden in de overeenkomstregel (b.v. produkt, kwaliteit, zekerheidstelling). Een overeen
komst heeft meestal twee kanten: er wordt iets geleverd (bij een
aankoop aan het bedrijf, bij een verkoop door het bedrijf) en er
moet betaald worden (door het bedrijf of door de afnemer). Bij
één overeenkomst kunnen meerdere leveringen en/of betalingen
behoren.
Het zou mogelijk zijn om bij het opnemen van een lening de
geldontvangst als levering te zien. Alhoewel dit (in abstracto)
niet essentieel is, wordt met de volgende afspraak meer bij het
spraakgebruik aangesloten: Van levering wordt gesproken bij
fysieke objecten (goederen, arbeid, loonwerk, teeltvergunningen).
Bij geld (eventueel ook in vreemde valuta) wordt gesproken van
betalingen. Dat onderscheid maakt duidelijk dat er overeenkomsten
zijn waarbij de levering veelal niet administratief vastgelegd
wordt omdat ze moeilijk of niet als fysiek aanwezig beschouwd kan
worden: het belastingadvies, de belasting, de aangegane lening
(is slechts een reeks van overeengekomen betalingen). Dat laat
onverlet dat er in principe wel een informatiebehoefte is of er
wel geleverd is (b.v. bij het belastingadvies). Evenzo zijn er
overeenkomsten waarbij geen betalingen in geld plaats vinden: de
ondernemer spreekt met buurman af om met de één zijn machines en
de ander zijn arbeid bij beide (met gesloten beurs) de oogst bin
nen te halen. Deze optionaliteit is niet in de schema's tot uit
drukking gebracht.
Naast de overeengekomen leveringen en betalingen zijn er de
werkelijke leveringen en betalingen. Als het goed is zijn "over
eengekomen" en "werkelijk" aan elkaar gelijk 2). Een garantie
daarvoor bestaat echter niet. Vandaar dat de werkelijkheid in
aparte entiteiten is weergegeven. Een van de werkzaamheden in het
bedrijf is het (proces) controleren van de afstemming tussen
"overeengekomen" en "werkelijk". Dit proces en de daarbij ge
bruikte gegevens, zijn weergegeven in schema 2.3. Als de overeen1)

2)

In feite wordt hier bedoeld: de diensten verleend voor admi
nistratie. Of dit in deze periode kosten zijn wordt door de
rekenregels bepaald.
Er wordt hier vanuit gegaan dat werkelijke levering (door
het bedrijf) en werkelijke afname (door de afnemer) aan
elkaar gelijk zijn.
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Schema 2.3 Overeenstemming 1) in attributen van de entiteit-typen overeenkomstregel, overeengekomen en werkelijke levering resp. betaling
Entiteit-type:

Overeenkomst
regel

Attribuut:
Ondernemer en gezin
Onderneming
Andere partij
Rol andere partij
Ove re e nkoms tmome nt
Leveringsplafond
Begindatum
Einddatum
Zekerheidsstelling
Beschrijvende naam
Overeengekomen object
Overeengekomen kwaliteit
Overeengekomen valuta
soort
Overeengekomen prijs
per eenheid
Overeengekomen
leveringsmoment
Overeengekomen bedrag
Overeengekomen hoeveel
heid
Overeengekomen beta
lingsmoment
Werkelijk object
Werkelijke kwaliteit
Werkelijke valutasoort
Werkelijke prijs
per eenheid
Werkelijke leverings
moment
Werkelijke hoeveel
heid
Werkelijke beta
ling smoment
Werkelijk bedrag
1)

Overeengekomen
levering

S
S
S
S
S
X
X
X
X
X
S
S

Werkelijke

betaling
S
S
S
S
S

S
S

S
S

levering

betaling

S
S
S
S
Y

! ^

S

s
s
s
Y

> Y
» Y

X

-> Y

X

-> Y

> Y

9-+Y

)— S
-•>

X

-h X
<- X

t

X = attribuut bij entiteit-type. S = idem maar sleutelattribuut.
Y = als X, de attribuutwaarde wordt toegekend na positief uitgevallen ver
gelijking in het proces "controle" van werkelijk met overeengekomen.
Dit proces is aangegeven met de pijlen tussen X en Y.
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stemming niet aanwezig is, zal de ondernemer moeten beslissen of
hij (a) de levering/betaling weigert (retourneert) of (b) de
afwijkende zaken zonder meer accepteert of (c) in overleg met de
andere partij de overeenkomst zodanig wijzigt dat acceptatie
alsnog plaatsvindt. In dat laatste geval komt in feite een nieuwe
overeenkomst tot stand die tevens de oude ontbindt. Zo'n nieuwe
overeenkomst heeft dus veel overeenkomstregels, ni. die van de
oude overeenkomst met tegengesteld teken en die van de nieuwe.
Iets vervelender kan het worden als situatie (b) zich voordoet en
het object afwijkt van het oorspronkelijke object. Ook dan moet
er vanuit gegaan worden dat er als het ware een nieuwe overeen
komst is ontstaan zoals hierboven voor (c) beschreven is.
Uit schema 2.2 kan worden afgeleid dat er tussen werkelijk
en overeengekomen een n op 1-relatie bestaat: er kunnen dus meer
betalingen gedaan worden op 1 overeengekomen deelbetaling. In de
praktijk zal het omgekeerde ook voorkomen: meerdere overeengeko
men deelbetalingen worden in 1 keer voldaan. Dit kan worden opge
lost door de werkelijkheid (eventueel in het geschetste controle
proces) te splitsen. Bij dit alles geldt dat ook de werkelijke
betaling en levering maar op één object betrekking kunnen hebben.
In het procesmodel zal moeten worden aangegeven welke regels ge
volgd worden wanneer overeengekomen leveringen niet en werkelijke
leveringen wel worden vastgelegd. 1)
Misschien verrassend is het feit dat in schema 2.2 de fac
tuur niet is opgenomen. Dat geldt ook voor goederenontvangstbonnen, bankafschriften, geleidebrieven etc. Dat is geen toeval. De
factuur is een document dat voortvloeit uit de overeenkomst en
dat een van de partijen tot betaling maant. Het zal dus gegevens
bevatten van de overeengekomen en/of werkelijke betaling en even
tueel ook van de levering of zelfs van de overeenkomst. Facturen
(en ook de andere documenten) kunnen dus zeer nuttige informatie
opleveren om in een situatie van onvolkomen administratieve orga
nisatie delen van de informatiebehoefte in te vullen. Ook met het
oog op de interne controle kunnen facturen belangrijk zijn. Wel
moet bedacht worden dat een groot aantal overeenkomsten niet ge
factureerd wordt. In een volkomen situatie moet de ondernemer
echter weten welke verplichtingen hij aangegaan heeft. Indien no
dig moet hijzelf zijn afnemers kunnen manen tot betaling. Ingeko
men facturen moeten gecontroleerd kunnen worden. Het hier gepre
senteerde schema maakt dat mogelijk. In schema 2.4 is de plaats
van de factuur en de andere documenten weergegeven. In paragraaf
1.3 is al uiteengezet dat de systeemgrens voorlopig zodanig is
gelegd dat deze externe documenten niet in entiteit-typen zijn
vastgelegd. Verondersteld is dat de administratie ook zonder ex-

1)

Het is in dit verband ook mogelijk om de entiteit-typen 8,9,
10 en 11 allen direct met het entiteit-type overeenkomstre
gel te verbinden. Gezien de sleutelattributen is deze weer
gave zonder aanpassingen ook mogelijk.
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Schema 2.4

22

Plaats van externe documenten in datamodel

terne documenten gevoerd kan worden en dat de controle van die
documenten handmatig gebeurt. Als men dit uitgangspunt laat val
len dan ontstaan 4 nieuwe entiteit-typen die vrijwel dezelfde
attributen hebben als de entiteit-typen 8, 9, 10, 11 met dien
verstande dat voor "werkelijk" moet worden gelezen "gefactureerd"
c.q."volgens leveringsbon", e.d.
Voor een volledige beschrijving van de entiteiten en hun at
tributen wordt verwezen naar de schema's El en volgende die in
bijlage 1 van in dit rapport zijn opgenomen.

2.5

Financieel Administratieve Eenheid

In deze paragraaf wordt stilgestaan bij wat genoemd zouden
kunnen worden "de eigen partij". Voor een compleet beeld moet men
inzicht hebben in alle overeenkomsten die betrekking hebben op de
eenheid waarover gerapporteerd wordt. Voor eenmansbedrijf zijn
dat dus alle overeenkomsten van de ondernemer, zowel zakelijk als
privé; beperkt de rapportage zich tot het bedrijf en de fiscale
winst uit onderneming dan kunnen privê-overeenkomsten buiten be
schouwing blijven. Wordt echter een volledige fiscale aangifte of
(in LEI-termen:) een apart financieringsverslag gemaakt dan zijn
ook privé-gegevens nodig. Gecompliceerder wordt het bij meerdere
ondernemers, in het bijzonder als deze ook nog een apart be
drijfsvermogen onderscheiden, b.v. een maatschap of BV. Dan ont
staat een constructie met meerdere onderdelen van de Financieel
Administratieve Eenheid: de maatschap, de buiten de maatschap ge
houden eigendommen van de maten (b.v. grond en gebouwen zijn ei
gendom van de oudste maat) en de privé vermogens van de maten.
Voor die eenheden waarover gerapporteerd wordt, moet men een com
pleet beeld van de overeenkomsten (en de andere entiteit-typen)
hebben. Naast ondernemer en bedrijf kan er ook nog sprake zijn
van meerdere takken van het bedrijf (b.v. het gemengd bedrijf met
varkenshouderij en akkerbouw). Het begrip "tak" wordt hier ge
bruikt als verzamelbegrip voor (hulp)kosten (c.q. opbrengstenplaatsen en -dragers. In het meest gecompliceerde geval krijgt
men dus te maken met een grote hoeveelheid gegevens van de ge
bruiker van het systeem 1) die gegroepeerd moeten kunnen worden
naar personen, bedrijven en takken. Schema 2.5 geeft deze gecom
pliceerde situatie weer.
In de entiteit-typen is dit terug te vinden doordat stelsel
matig bij alle entiteit-typen attributen zijn opgenomen die ge
noemde groeperingen tot stand kunnen brengen. Dat is een zware
claim omdat enkele argumenten aangevoerd kunnen worden waaruit

1)

Beter zou zijn: van een financieel administratieve eenheid.
Strikt genomen zijn beide ondernemers en eventueel ook de
maatschap immers cliënt.

23

Schema 2.5

Schematische voorstelling Financieel Administratieve
Eenheid

Gegevens financieel administratieve eenheid
Met het onderstaande Venn-diagram is aangegeven dat gegevens
in de administraties van privé, de onderneming(en) en/of de
takken verschillend verwerkt worden.

*d'sf

P^rScjon^h

Voorbeelden van gegevens:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

maat 1 sluit een privé ziektenkostenverzekering af
de maatschap koopt varkensvoer aan
maat 1 wendt zijn arbeid aan in de maatschap
maat 1 en 2 spreken af de winst volgens een bepaalde sleutel
te verdelen.
maat 1 is inwonend in gezin van maat 2 en betaalt daarvoor
kostgeld
maat 2 gebruikt produkten (melk) uit de maatschap (tak 1)
maat 2 heeft grond in eigendom en stelt deze tegen pachtwaar
de ter beschikking aan de maatschap
als g) maar nu betreft het een in tak 1 gebruikte loopstal
maat 2 laat zijn gebouwen renoveren
de maatschap neemt een abonnement op een vakblad
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blijkt dat wellicht met minder gegevens volstaan zou kunnen wor
den om dezelfde informatie tot stand te brengen. Deze argumenten
zijn:
a.
Omdat een aantal overlappingen (b.v. van tak en persoon) in
concrete situaties niet voor zullen komen is een codering
denkbaar waarbij de drie attributen samengevoegd worden tot
één attribuut dat alle te onderscheiden onderdelen van de
Financieel Administratieve Eenheid aangeeft.
b.
Bepaalde objecten behoren per definitie (eventueel vastge
legd in het entiteit-type norm (zie hoofdstuk 3)) tot een
bepaalde tak of tot privé. Het lijkt dan overbodig dit nog
eens aprat op te nemen.
c.
Als eenmaal ergens is vastgelegd (b.v. in het entiteit-type
overeenkomstregel) dat een bepaald object bij een bepaald
tak behoort behoeft dat ergens anders (b.v. bij gebruik)
niet nog eens te gebeuren.
Om het geheel doorzichtig te houden, en omdat deze essen
tiële attributen anders wellicht over het hoofd worden gezien,
zijn deze argumenten geen reden geweest om de met genoemde 3
attributen (welke onderneming, welke ondernemer, welke tak)
gelegde claim te verlichten.
Het voorgaande roept de vraag op hoe het zit met de ver
werking van overeenkomsten tussen onderdelen van de FAE: de
oudste maat stelt zijn gebouw ter beschikking, de jongste arbeid;
beide nemen privé produkten af van de maatschap, de maten maken
afspraken over de winstverdeling. Deze gebeurtenissen kunnen ook
als overeenkomsten worden gezien. Veelal zal dit de eenvoudigste
oplossing zijn. We spreken dan van interne overeenkomsten. In dat
geval gaan de hiervoor genoemde argumenten niet meer op: De Fi
nancieel Administratieve Eenheid kan nu in meerdere hoedanigheden
bij de overeenkomst betrokken zijn. In schema 2.6 is dit weerge
geven. Daarbij is (gemakshalve) uitgegaan van 1 onderneming en
meerdere ondernemers. Een interne overeenkomst kan gesloten wor
den tussen de onderneming en een ondernemer plus gezin (b.v. ge
bruik eigen produkten) of tussen 2 ondernemers. In een situatie
met n ondernemingen en m ondernemers wordt in de situatie niet
wezenlijk anders maar neemt de hoeveelheid benodigde gegevens
snel toe: van elke interne transactie moet men weten welke onder
nemers en/of ondernemingen gebonden worden. Bij elke entiteit
levert dat dus n + m attributen op die vaststellen welke van de n
ondernemingen c.q. m ondernemers gebonden werd. Voor het verbruik
van produkten en de levering van arbeid is het en de levering van
arbeid is het ook denkbaar dat men dit ziet als (intern) gebruik
met de afnemende c.q. toeleverende Partij (de privé personen dus)
als kostensoort.
2.6

Object

Overeenkomsten (of beter: overeenkomstregels) hebben op ve
lerlei dingen betrekking; in dit hoofdstuk werden al voorbeelden
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Schema 2.6

Overeenkomsten binnen de financieel administratieve
Eenheid

Ondernemer
en gezin
to

sluit
k

Onderneming 2

sluit

sluit

Financieel
Administratieve
Eenheid

valt uitéén in

Aangegeven is dat een ondernemer (en gezin) één of meerdere
interne overeenkomsten (Lijn a) kan afsluiten met als tegenpartij
één of meer andere ondernemers (lijn b) of de onderneming (lijn
c). Omgekeerd kan een onderneming één of meerdere interne over
eenkomsten (lijn c) afsluiten met een of meerdere ondernemers
(lijn b; lijn a is in dat geval overbodig).
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genoemd als het bestellen van kunstmest, het kopen van een kopje
koffie, het aangaan van een hypothecaire lening, het betalen van
belasting en afsluitprovisie.
Voor een adequate bevrediging van de informatiebehoefte moet
het onderwerp van de overeenkomst worden vastgelegd, en wel op
een zodanige wijze dat in een te realiseren systeem de overeen
komsten ook gegroepeerd kunnen worden.
Dat betekent dat er een lijst van objecten (onderwerpen)
moet zijn die in de gegevensverzameling gehanteerd kan worden.
Die lijst kan in principe voor elk bedrijf anders zijn: de een
zal verschil willen maken tussen wintertarwe van het ras Arminda
en het ras Okapi. Een andere akkerbouwer heeft daaraan misschien
geen behoefte en vindt wintertarwe genoeg. En een varkenshouder
met 2 ha granen heeft misschien aan "akkerbouwprodukten" genoeg
om in zijn informatiebehoefte te voorzien. Eenzelfde redenering
gaat op voor leningen of voor materialen: water en telefoon apart
of beide algemene kosten? Bij sommige objecten zoals gebouwen,
machines en vee is het zelfs goed denkbaar dat er (b.v. in ver
band met een WIR-administratie) een informatiebehoefte is voor
gegevens over individuele dieren. Indien dat het geval is dan
zijn de individuele verschijningsvormen aparte objecten. Zou dat
niet het geval zijn dan zijn ze (b.v. bij gelijktijdige aankoop)
niet meer individualiseerbaar.
Niet alleen goederen maar ook (financiële) diensten worden
onder de objecten ondergebracht: veevoer, tomaat, loonbelasting,
accountantsdiensten, de hypothecaire lening zijn allen verscshijningsvormen van het entiteit-type "OBJECT". Liquide middelen,
debiteuren en crediteuren zijn in de regel geen object van een
overeenkomst: het zijn saldi die afleidbaar zijn uit de beta
lingen eventueel in verhouding tot de overeenkomsten. 1)
Het is niet het doel van deze studie om de meest verfijnde
indeling van object, eventueel met een codesysteem te ontwerpen.
Voor een belangrijk deel zal dat in overleg met de takken moeten
gebeuren. Wellicht dat zelfs systemen denkbaar zijn waarin de ge
hanteerde set van objecten door de gebruiker wordt gedefinieerd.
Welke objecten ook gehanteerd worden, ze zullen wel moeten
passen in de gebruikelijke indeling die in de financiële verslag
geving wordt gehanteerd. Een aanzet voor deze verslaggeving beno
digde minimumspecificatie is weergegeven in schema 2.7. Voorge
steld wordt om deze specificatie in overleg met de takken nader
uit te diepen en de posten van de specificatie nader te defi
niëren. In bijlage 2 is voor een aantal posten van de balans en
de resultatenrekening aangegeven welke informatie benodigd is en
in welke entiteit-typen deze gegevens terug zijn te vinden.

1)

Een uitzondering hierop wordt gevormd bij kwijtschelding,
schuldsanering en verlies van geld.

27

Schema 2.7

Aanzet tot minimum specificatie entiteit-type object
(willekeurige volgorde)

Specificatie

Opmerkingen

Grond in eigendom
Bedrijfsgebouwen in eigendom
incl. glasopstanden
Woningen
Machines, werktuigen, installaties
Auto's
Veestapel

stuksadministratie nodig
stuksadministratie nodig

Plantopstanden
Bloembollenkraam
Akkerbouwprodukten
Hooi
Gras
Tuinbouwprodukten
Melk
Kaas
Eieren
Boter
Veevoer

Meststoffen

Gewasbeschermingsmiddelen
Medicijnen
Zaden, plant- en pootgoed
Energie

Water
Deelnemingen
Effecten
Pacht voor grond
Pacht voor gebouwen
Huur voor grond
Huur voor gebouwen
Eigenaarslasten
Verzekeringen
Huur voor machines
Arbeid - ondernemer(s)
- echtgenote(s)
- ov. meewerkende gezins
leden
- vreemd personeel
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stuksadministratie nodig
stuksadministratie nodig
stuksadministratie nodig
soortadm. nodig i.v.m.
berekening omzet en aanwas
idem
idem
(incl. stro, pulp, snijmais e.d.)

eventuele splitsing:
krachtvoer, ruwvoer (geen
akkerbouwprodukten zijnde)
melkprodukten (geen melk)
eventuele splitsing: Na
tuurlijke mest, compost,
stikstof, fosfor, kali,
mengmest, overige

evt. splitsing brandstof
fen voor verwarming, ov.
brandstoffen en smeermid
delen, electriciteit

(incl. weidegeld)

Werk voor derden
Werk door derden
Diensten van derden

Materialen en diensten onderhoud
Kortingen

evt. splitsing:
- provisie's
- commissieloon
- dekgelden /KI
- fokvereniging
- veearts
- keuringen/plomberingen
evt. splitsing: contant,
kwantum, tarra, kwaliteit

Winstuitkeringen
Contractvergoedingen
Lening-hoofdsom
Rente
Heffingen
Subsidies

- opbrengstverhogend
- kostenverlagend
- vermogens
Belastingen - Motorrijtuigen
- Vermogens
- BTW
- IB
- Vpb
- LB
- WIR
Soc. Premies
Soc. voorzieningen
Erfenis
Schenking

Goodwill
Teeltvergunningen/quota
(Kas)
(Bank/Giro)
(Debiteuren)
(Crediteuren)

(kinderbijslag, AOW etc)

(zie voetnoot p.26)
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3.

DATAMODEL: INTERNE TRANSACTIES

3.1

Transformatie

Met de in het voorgaande hoofdstuk geschetste entiteit-typen
is een beeld verkregen van de voor het TDS benodigde data over
aan- en verkopen, en financiële transacties. Daarmee is men er
nog niet. Voor een bruikbare boekhouding moet ook het een en an
der bekend zijn over de stand van zaken rond het transformatie
proces in de onderneming: welke produkten (of beter: objecten)
zijn geproduceerd en hoe staat het met gebruik en verbruik van
inputs. Pas dan kunnen via rekenregels balans, verlies- en
winstrekening en andere overzichten gemaakt worden.
Daartoe zijn dan nog wel een aantal in de rekenregels te ge
bruiken normen nodig. Normen die vooral betrekking hebben op
waardering en afschrijvingsmethodes.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan in op de benodigde gegevens
over het transformatieproces. De interne overeenkomsten zijn al
in hoofdstuk 2 behandeld.

3.2

Datamodel interne transacties

Centraal 1) in het datamodel van het transformatieproces
(schema 3.1) staat het ge- en verbruik van produktiemiddelen
enerzijds en de voortbrenging anderzijds. Onder voortbrenging
wordt naast produktie in dit verband ook de aanwas en de aanfok
verstaan.
De twee "transformatie"-entiteit-typen (ge- en verbruik en
voortbrenging) maken (ook) deel uit van het takspecifieke deel
van het datamodel, hetgeen overigens ook kan gelden voor de
entiteit-typen in de sfeer van levering en voor de entiteit
"andere partij".
De transformatie-entiteit-typen hebben betrekking op één ob
ject (onderwerp): gebruik van arbeid, het gebruik van een voederdoseerwagen, de produktie van suikerbieten en de aanwas en -fok
bij vee. Ook hier geldt het in $ 2.6 gestelde over de definiëring
van object.

1)
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Evenals bij externe transacties is afgezien van het hanteren
van budgetten. Voor de te realiseren systemen lijkt dat een
niet te verwaarlozen versimpeling. Dat geldt ook voor het
normatief vergelijken van de uitkomsten met externe normen.

Schema 3.1

Schematische weergave datamodel - intern deel
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Schema 3.2
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Datamodel verslaglegging (dit schema is een com
pilatie van de schema's 2.4 en 3.1)

Omdat het ge- en verbruik betrekking heeft op één object
fungeert dit in de regel meteen als kostensoort 1). Veelal zal
men ook willen weten wat de kostenplaats of/en kostendrager is
van het ge- en verbruik: betrof het arbeid voor chrysant of fre
sia? Betrof het perceel 1 of perceel 2? Voor hulpkostenplaatsen
(b.v. gebouwenkosten) geldt hetzelfde. Dit zijn dus attributen
van deze 2 transformatie-entiteit-typen.
In een aantal gevallen zullen de attributen kostenplaats en
-drager ingevuld kunnen worden met een rekenregel als van het
object is vastgelegd bij welke kostendrager ze behoort: als het
object rundveebrok A is en op het betrokken bedrijf worden de
krachtvoerkosten niet per dier maar voor de hele veestapel tege
lijk in de boekhouding opgenomen dan is de kostendrager eenvoudig
uit het object afleidbaar.
In paragraaf 2.5 werd al aangegeven dat een aantal kosten/
opbrengstenplaatsen samen een tak van het bedrijf kunnen vormen.
Daarbij is het zeer wel denkbaar dat bepaalde kosten (b.v. voer)
en opbrengsten naar zeer gedetailleerde kostenplaatsen worden
uitgesplitst terwijl dat voor andere (b.v. gebouwen) niet ge
beurd.
Tot slot is in schema 3.1 het entiteit-type "norm" opgeno
men. Daarin worden allerlei normen voor waardering, afschrij
vingsmethoden e.d. opgenomen die nodig zijn om de boekhouding te
voeren. Een voorbeeld daarvan is de prijs die gehanteerd moet
worden voor de waardering van het snijmais waarvan op het gemeng
de bedrijf verbruik en produktie is geregistreerd. Mutatis mutan
dis geldt hetzelfde voor de arbeid van de ondernemer waarvan wel
de hoeveelheid is geregistreerd maar waarvan de waarde kan ont
breken.
Normen kunnen verstrekt worden door andere partijen (b.v.
een overeenkomst tot aankoop van normen op diskette van de ac
countant, of normen van de voorlichting), of kunnen verstrekt
worden door de ondernemer. Normen kunnen in een enkel geval ook
afhankelijk zijn van de ondernemer (b.v. huurwaardeforfait bij
fiscale aangifte). Deze relaties zijn vanwege hun enigszins
afwijkende karakter niet tot uitdrukking gebracht in schema 3.1.

3.3

Voorraad

Misschien verrassend is het feit dat in schema 3.1 de voor
raad niet als entiteit-type is opgenomen. De reden daarvoor is
dat de voorraad afleidbaar is door saldering van leveringen, ge-

1)

Een uitzondering hierop lijkt gevormd te worden door
gevallen waarin het verbruik in meer gedetailleerde vorm
(b.v. gas) wordt geadministreerd dan de kostensoort (b.v.
energie). Dat zou dan betekenen dat geen éénduidige lijst
van objecten wordt gehanteerd.
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of verbruik en produktie. Dit is een direct gevolg van de gehan
teerde veronderstelling over de complete administatieve organisa
tie waarin alle data aanwezig zijn om zonder aanvullende inventa
risatie een bruikbaar inzicht in resultaat en vermogen te geven.
Ook in zo'n compleet systeem zal er van tijd tot tijd geïn
ventariseerd worden. Een inventarisatie is in dat geval alleen
een middel voor interne controle: nagegaan wordt dan of de admi
nistratie in overeenstemming is met de werkelijkheid. Geconsta
teerde verschillen kunnen dan alsnog worden afgeboekt via ver
bruik (eventueel met een aparte kostenplaats). In schema 3.2 is
om deze reden de voorraad dan ook wel opgenomen.
Schema 3.2 geeft het datamodel in zijn geheel weer in een
entiteit-typenschema. De eerder besproken schema's 2.4 en 3.1
zijn hierin samengevoegd.
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4.

MEERDERE PERIODEN EN INCOMPLETE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden een tweetal complicaties besproken
bij het in de voorgaande hoofdstukken besproken datamodel. Tot nu
toe is uitgegaan van 2 vereenvoudigingen:
de administratie heeft betrekking op 1 periode
er is sprake van een complete administratieve organisatie
In dit hoofdstuk zullen deze vereenvoudigingen achtereen
volgens ongedaan worden gemaakt.

4.2

Meerdere perioden

Verslaggeving vindt altijd plaats over een periode, en wel
een periode die korter is dan de levensduur van het bedrijf. Zou
dat niet zo zijn dan was het eenvoudig omdat de winst- en vermo
gensberekening dan alleen bestaat uit het vergelijken van de
geldhoeveelheden aan het begin en het einde van de levensduur.
Bij verslaggeving over een deelperiode van deze levensduur
moet er aansluiting zijn bij de verslaggeving over voorgaande
perioden. Voor de informatiebehoefte betekent dat dat in principe
alle gegevens over voorgaande perioden bewaard moeten blijven.
Voor gegevens over verschijningsvormen van entiteit-typen die nog
aanwezig zijn in het bedrijf is dat duidelijk: van een nog be
staand gebouw zal men de aankoopwaarde etc. nog beschikbaar moe
ten hebben 1). Het wordt anders wanneer de entiteiten verdwenen
zijn en de fiscale verplichting tot bewaren vervallen is. Dan is
het zeer de vraag of men nog behoefte heeft aan gedetailleerde
informatie over die oude periodes. Via een administratief proces
"opschonen" zou de hoeveelheid gegevens beperkt kunnen worden.
Een bijkomende optie zou kunnen zijn dat de over die periodes
gemaakte balansen, resultatenrekeningen en andere overzichten
worden bewaard. Als zodanig zijn dit dus aparte entiteit-typen.
Een andere optie is dat de gegevens per entiteit-type per
object (b.v. alle werkelijke leveringen van voer) gesaldeerd wor
den over de periode. Het resultaat van zo'n saldering wijkt dan
niet af van de inhoud van de betrokken data met uitzondering van
de waarde van het attribuut "moment".

1)

Er zijn uitzonderingen denkbaar: het is de vraag of de in
formatiebehoefte van een melkveehouder zo ver gaat dat hij
de melkgift per koe per dag wil kennen van nu aanwezige die
ren in het verleden.
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Een zelfde opmerking geldt voor resultaten die berekend zijn
als tussentijdse informatie in een periode; een voorbeeld: als
een bedrijf een volledig bedrijfseconomisch verslag per jaar
maakt en per maand een overzicht in de saldo-sfeer dan zal er ook
behoefte aan zijn om die maandelijkse resultaten te bewaren. Ook
voor deze tussentijdse resultaten moeten er entiteit-typen zijn.
Deze entiteit-typen zijn sterk afhankelijk van de output van te
realiseren processen, en staan dus los van het primaire datamodel. Om die reden zijn deze entiteit-typen niet in de schema's
opgenomen.
4.3

Onvolledige administratieve organisatie

In de voorgaande hoofdstukken werd het datamodel beschreven
voor de situatie waarin de daadwerkelijke administratieve organi
satie geen restricties oplegt aan het bieden van overzichten
zonder noodzakelijke inventarisatie. Deze complete administra
tieve organisatie houdt in dat zonder aanvullende verzameling van
gegevens een bruikbaar inzicht in resultaat en vermogen kan wor
den gegeven. In dit "droombeeld van de administratieve agrariër"
zijn geen aparte inventarisaties nodig om gemengde rekeningen te
splitsen in resultaat- en balansposten.
Al bij het formuleren van deze aanname werd gesteld (par.
2.1) dat de werkelijkheid anders zal zijn. In de rest van dit
hoofdstuk zal worden ingegaan op de consequenties hiervan. In de
volgende paragraven gebeurt dat door twee cases te beschrijven.
Daaraan vooraf gaan een aantal algemene opmerkingen.
Het is theoretisch te verdedigen om de informatiebehoefte
niet afhankelijk te stellen van de administratieve organisatie.
Informatiebehoefte is informatiebehoefte, of daar nu door een
geautomatiseerd systeem in voorzien wordt of niet. Praktisch
gesproken ligt het wat genuanceerder. Allereerst is de informa
tiebehoefte afhankelijk van wat technisch mogelijk is. Soms is
dit verband zelfs zo sterk dat het technisch mogelijke de infor
matiebehoefte bepaalt (men spreekt dan van technology push). Ver
volgens dient bedacht te worden dat de gekozen of te kiezen admi
nistratieve organisatie (ook) een kosten/baten afweging is rond
de informatiebehoefte. Dit leidt tot de conclusie dat de infor
matiebehoefte voor vrijwel elke ondernemer weer anders bepaald
zal zijn; het lijkt logisch te veronderstellen dat dit consequen
ties heeft voor de betrokken datamodellen.
Het hiervoor besproken datamodel houdt in belangrijke mate
al rekening met die consequenties. Via de entiteit-typen object
en financieel administratieve eenheid alsmede de attributen
kosten/ opbrengstenplaats c.q. -dragers kan de detaillering van
het systeem worden bepaald.
Voorzover het besproken model geen rekening houdt met een
meer beperkte informatie-behoefte van sommige ondernemers of be
drijven zou het model aangepast kunnen worden. Deze aanpassing
zou bereikt kunnen worden door voor die situatie een geheel nieuw
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datamodel te ontwerpen. Die werkwijze wordt sterk afgeraden. Een
werkwijze die minder tijdrovend is en minder kans op afwijkingen
met de situatie van een volledige administratie met zich mee
brengt is de volgende: Geef in het schema van het ontworpen datamodel aan welke entiteit-typen vervallen. Vervolgens moet één en
titeit-type worden toegevoegd, nl. "geïnventariseerde voorraad".
Per object geeft deze aan hoeveel per balansdatum aanwezig is,
waardoor per saldo de overige mutaties berekend kunnen worden,
als tenminste ook de betalingen worden vastgelegd met het object
waarop ze betrekking hebben. Voor objecten waarvoor de admini
stratieve organisatie compleet is, heeft het entiteit-type "geinventariseere voorraad" geen betekenis. Het is niet nodig om nog
andere nieuwe entiteit-typen (b.v. facturen en factuurregels) te
definiëren omdat de daarbij behorende attributen overeenkomen met
al in andere entiteit-typen gedefinieerde attributen. Wel zou
overwogen kunnen worden om de attributenkosten-c.q. opbrengsten
plaats/dragers toe te voegen aan het entiteit-type "werkelijke
betaling" wanneer deze informatie gewenst wordt en niet via de
objectcode vastgelegd kan worden. Voor de vergelijkbaarheid van
de datamodellen is het beter om alleen vast te leggen dat b.v. de
factuur de bron is voor de vastlegging van een attribuut dan een
heel nieuw entiteit-type te onderscheiden. Ook uitbreiding (on
derhoud) van deze systemen wordt eenvoudiger als in eerste in
stantie uitgegaan wordt van het complete model. Dit laat natuur
lijk onverlet dat in een systeem deze gegevens wel kunnen worden
ingevoerd via een gebruikersvriendelijk formaat, getiteld fac
tuur. De volgende cases mogen dat verduidelijken.

4.4

Onvolledige administratieve organisatie: de kasboekboer

Het ligt voor de hand om als eerste voorbeeld van onvolle
dige administratieve organisatie de in paragraaf 2.2 als "kas
boekboer" geschetste huidige situatie te behandelen.
Schema 4.1 geeft aan dat in dat geval in eerste instantie
alleen gegevens bekend zijn over de werkelijke betalingen. Bij de
vastlegging van deze betalingen wordt echter ook vastgelegd wat
het object van de betaling is geweest. Vaak gebeurt dat in een
tabellarisch kasboek of via een code-kolom aan de hand van de
facturen. Zonodig wordt ook vastgelegd of het bedrijfs- of privégegevens betreft. Gegevens over overeenkomsten, leveringen, produktie, ge- en verbruik en de andere partij worden niet vast
gelegd. Deze entiteit-typen geven daarmee enerzijds aan welke
informatie men mist en anderzijds tot welke informatiebehoefte
dat leidt op balansdatum:
*

*

Zijn er overeengekomen betalingen waar nog geen werkelijke
betalingen tegenoverstaan (inventarisatie crediteuren/
debiteuren).
Zijn er overeengekomen leveringen die nog niet afgewikkeld.
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Schema 4.1

Datamodel verslaglegging bij huidige administratieve
organisatie
FAE

zijn door werkelijke leveringen (inventarisatie nog te
ontvangen/leveren goederen)
*
Zijn er voorraden produkt/produktiemiddel (inventarisatie
saldo van produktie, verbruik en werkelijke levering)
*
Zijn er diensten of produkten ge- en verbruikt die nog niet
tot opbrengstverantwoording hebben geleid (inventarisatie
onderhanden werk en transitorische posten)
*
Zijn er verplichtingen aangegaan die noch tot levering noch
tot betaling hebben geleid?
De gegevens die voortvloeien uit deze inventarisaties kunnen
als een aparte entiteit in het entiteit-type "geïnventariseerde
voorraad" worden vastgelegd. Voor het toepassen van de rekenre
gels wijkt dit niet af van vastlegging in één van de genoemde en
titeit-typen (b.v. produktie en gebruik) met dien verstande dat
men dan de sommatie van deze entiteit-typen anders moet interpre
teren.
Het huidige codesysteem (het is misschien beter hier in
meervoud te spreken) is (zijn) de gekozen detailleringsgraad van
de objecten en kosten/opbrengstenplaatsen en -dragers die onder
scheiden worden.

4.5

Onvolledige administratieve organisatie: toegerekende kos
ten in de akkerbouw

Als tweede casus beschrijven we een systeem waarbij de in de
voorgaande paragraaf beschreven situatie voor een akkerbouwer
wordt aangevuld met een registratie door de ondernemer van het
verbruik en van een aantal vlottende produktiemiddelen (kunst
mest, gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaad en pootgoed) en van de
produktie 1).
Door de registratie van produktie en verbruik is inventari
satie van deze objecten in theorie niet meer nodig. Alleen voor
interne controle zal nog incidenteel nagegaan worden of de voor
raad "in de boeken" (c.q. "op de diskette") gelijk is aan de
werkelijke voorraad, waarna eventuele verschillen worden afge
boekt. Bij de registratie van gebruik zal de kostendrager en des
gewenst de kostenplaats (het perceel) worden vastgelegd. De regi
stratie van verbruik en produktie gebeurt in hoeveelheden. De
voor een systeem van saldo-berekeningen benodigde prijzen kunnen
vervolgens afgeleid worden uit de geregistreerde historische
prijzen bij de betalingen. Ook kunnen de prijzen uit de normen
worden afgeleid (vervangingswaarde, intern verkeer pootgoed, niet
verkochte produktie).
Op deze wijze zijn de financiële administratie en takspecifieke zaken (produktie, verbruik) geïntegreerd.
1)

Lezers van het rapport "Naar een takdoorsnijdend systeem"
zullen hierin het in Bijlage Cl beschreven ZLM-systeem her
kennen, zij het zonder de normatieve budgettaire aspecten.
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5.

REKENREGELS

5.1

Inleiding

Voor het produceren van een bedrijfseconomisch verslag of
een fiscale aangifte is kennis van uitsluitend gegevens niet
voldoende. Er zijn ook rekenregels nodig om uit de gegevens
andere gegevens en kengetallen af te leiden. Strikt genomen zijn
deze rekenregels wel onderdeel van het informatiemodel maar niet
van het datamodel. De regels behoren tot de administratieve
processen. Deze processen (b.v. "waarderen" of: "berekenen van
fiscale winst") gebruiken de oorspronkelijke gegevens zowel om
nieuwe gegevens als om overzichten te maken.
De in dit hoofdstuk besproken rekenregels hebben dan ook
bovenal een illustratief karakter. In de volgende paragraaf
laten we een aantal rekenregels voor het berekenen van balans
waarden de revue passeren. Vervolgens komen het waarderen en de
afgeleide kengetallen aan de orde.

5.2

Enkele rekenregels voor balanswaardering

Uitgaande van de volledige administratieve organisatie zijn
de rekenregels voor het bepalen van balansposten eenvoudig.
Balansposten zijn in feite voorraadbegrippen en daarvoor gaat het
z.g. "badkuipmodel" op: de voorraad op een tijdstip T is afhanke
lijk van de toevoer en de afvoer in de periode tot T. De rekenre
gels zoals die zijn vermeld in schema 5.1 zijn dan ook slechts
variaties op dit algemene thema, dat ook al in par. 2.3 werd
toegelicht. In een meer-perioden model worden de in schema 5.1
genoemde regels niet complexer. Ook dan wordt de vooraad gevormd
door het saldo van alle bij- en afboekingen in het verleden. Des
gewenst kan met aansluiten bij de balans aan het begin van de
periode en vervolgens de bij- en afboekingen vanaf dit moment
verwerken.
Als de administratieve organisatie niet volledig is en er
een entiteit-type "geïnventariseerde voorraad" is, dan behoeven
de rekenregels in ieder geval niet gebruikt te worden om de hoe
veelheid op de balansdatum te bepalen. Eventueel zijn de rekenre
gels nog nodig om de bijbehorende prijs af te leiden.

5.3

Het waarderingsprobleem

In schema 5.1 zijn meerdere malen bij de rekenregels voor de
waardebepaling de begrippen "prijs" c.q. "norm per eenheid"
gebruikt. Deze begrippen kunnen in bijna alle rekenregels als
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Schema 5.1

Enkele rekenregels voor de balans

1. Grond
waarde = oppervlakte x prijs per eenheid
oppervlakte = aankoop - verkoop
prijs per eenheid = aankoop of norm
2. Materiële vaste activa (gebouwen, glasopstanden, machines,
installaties e.d.)
waarde = (hoeveelheid x aanschafprijs x indexcijfer) - af
schrijving
of waarde = hoeveelheid x waarderingsnorm
hoeveelheid = aankoop - verkoop
afschrijving = afschrijvingspercentage x waarde x ouderdom
of een ander systeem van afschrijving
3. Plantopstanden, veestapel, bloembollenkraam
waarde = hoeveelheid x waarderingsnorm
of waarde = hoeveelheid x aanschafprijs x indexcijfer - af
schrijving (analoog aan 2)
4. Goodwill
waarde = aankoopbedrijf - afschrijving
5. Ledenrekening/deelneming
waarde = bijschrijvingen (storting) - betalingen
6. Voorraad goederen
waarde = hoeveelheid x prijs per eenheid
prijs per eenheid = aankoopprijs of norm
hoeveelheid = aankoop - verkoop - verbruik - uitval + voort
brenging
7. Voorraad eindprodukt
waarde = hoeveelheid x prijs per eenheid
hoeveelheid = voortbrenging - verkoop - verbruik
prijs per eenheid = verkopen of norm
8. Leningen
waarde = aangegane leningen - aflossingen
9. Veldinventaris
waarde = oppervlakte x norm
of waarde = verbruik x aankoopprijs voor betrokken
kostenplaats na (bepaalde produktie-)datum (immers bij een
produktie langer dan 12 maanden is er een aanwasberekening)

41

synoniem worden gebruikt. Het hangt van de gebruikte waar
deringsmethode af of werkelijke aankoopprijzen en verkoopprijzen
(bij het waarderen van eindprodukten) worden gebruikt of dat men
voor bepaalde objecten een vervangingswaarde laat prevaleren
boven historische prijzen. Bij gebruik van het vervangingswaarde
stelsel zal een aantal waarderingen via normen plaats vinden. De
prijzen zijn dan in het entiteit-type "norm" terug te vinden; ook
is denkbaar dat daarin niet met absolute prijzen maar indexcij
fers of met verdere rekenregels wordt gewerkt. Een voorbeeld van
dat laatste zou zijn: "waardeer het voer op de eindbalans op ba
sis van vervangingswaarde welke afgeleid kan worden uit de aan
koopprijzen in de laatste 8 weken".
Op deze wijze is het TDS zeer flexibel: het datamateriaal
kan zowel gebruikt worden voor bedrijfseconomische als fiscale
verslaggeving. Voor zover ooit nog andere waarderingsconcepten
(ijzerenvoorraad, lifo etc.) in zwang raken kunnen ook deze wor
den toegepast op dezelfde gegevens. Hooguit zullen andere normen
nodig zijn.

5.4

Afgeleide kengetallen

In het voorgaande zijn rekenregels aan de orde geweest die
de waarde van bepaalde objecten berekenen en daarmee ook de re
sultaten op die objecten. Deze rekenregels behoren zo sterk tot
de essentie van het boekhouden dat, afgezien van de in de vorige
paragraaf genoemde waarderingsmethoden, weinig verschil van in
zicht zal bestaat over de inhoud van deze rekenregels.
Anders ligt dat met de afgeleide kengetallen. Daaronder
worden sommeringen verstaan over de afzonderlijke objecten heen.
Hebben de tot nu toe besproken afgeleide waarden een horizontaal
karakter (d.w.z. ze beperken zich tot één object) bij de afge
leide kengetallen gaat dat niet meer op. Verschillende objecten
worden samengenomen: een aantal objecten vormen samen de vaste
activa. Alle activa vormen de debetzijde van de balans. Bepaalde
kosten noemt men variabel en vormen met de opbrengsten het saldo.
Andere noemt men "buitengewoon" etc. Beeldend zou gesproken kun
nen worden van een "vertikaal karakter". De rekenregels voor deze
afgeleide kengetallen berusten voor een groot gedeelte op afspra
ken.
Wat dat betreft lijken ze op de waarderingsregels. Voor een
groot gedeelte kunnen de afspraken ondergebracht worden in tabel
2.5. B.v. behoort de melktank tot de installaties of de machines?
Andere regels zullen nog expliciet moeten worden geïnventari
seerd. Een voorbeeld: wordt een negatief saldo van de giro gesal
deerd met een positief saldo op de bankrekening? Overigens lijkt
de codificatie van deze rekenregels niet alleen van belang voor
(externe) standaardisatie. Ook voor berekening van een juiste
fiscale winst e.d. moeten zulke regels worden vastgelegd.
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6.

HOE VERDER?

In het uitvoeren van automatiseringsprojecten kan een aantal
fasen worden onderscheiden: 1).
*
*

*

*

*

Vooronderzoek waarin te automatiseren probleemgebieden in de
informatievoorziening worden gesignaleerd.
Definitiestudie, waarin bestaande bedrijfsprocessen worden
bestudeerd, en doelstellingen voor verdere ontwikkeling wor
den geformuleerd
Functioneel ontwerp waarin een blauwdruk van het totale
systeem wordt gemaakt. Alle eisen die aan de te gebruiken
gegevens worden gesteld moeten bestudeerd worden en daarvan
moet de logische gegevensstructuur worden vastgesteld. Pro
cesbeschrijvingen dienen te worden opgesteld, in relatie
met te gebruiken apparatuur en menselijke interactie met het
systeem.
Technisch ontwerp waarin nader gedetailleerd, eventueel per
subsysteem de specificaties voor het programmeren worden
opgesteld.
Programmeren, testen, invoering en beheer.

Als de eerder gepubliceerde INSP-studies en het rapport
"Naar een Takdoorsnijdend Systeem" als vooronderzoek resp. defi
nitiestudie aangemerkt kunnen worden, dan is de vraag of dit rap
port als een functioneel ontwerp kan gelden. Dat is niet het ge
val. Het rapport kan gezien worden als een inventarisatie van de
eisen die moeten worden gesteld aan de gegevens en een weergave
van de logische gegevensstructuur die daarin kan worden aange
bracht. Een gedetailleerde beschrijving van de in de financiële
administratie gebruikelijke processen (zoals berekenen van af
schrijvingen of saldi, opstellen btw-aangifte, fiscale winstbe
rekening etc) ontbreken nog. Legt men dit rapport naast bestaande
checklisten dan valt op dat verder de specificatie van de beno
digde apparatuur en beschouwingen over interactie tussen mens en
machine ontbreken. De reden daarvoor zal duidelijk zijn: bij het
TDS gaat het om een beschrijving van een "conceptueel systeem"
dat op korte termijn waarschijnlijk niet in volledige vorm zal
worden geïmplementeerd op de landbouwbedrijven zelf. Slechts be
paalde delen zullen - afwisselend van de behoefte van de takken daadwerkelijk en samen met technische gegevens in systemen worden
ondergebracht.
1)

De hier genoemde fasen zijn ontleend aan SDM (Systems Deve
lopment Methodology) anno 1985 en worden hier alleen illus
tratief gebruikt; De JMA-methodiek hanteert deze fasen onder
deze benamingen niet. Zie b.v. het in de literatuurlijst
genoemde artikel van H. Oudshoorn
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Het TDS heeft dus vooral een functie als "prototype": een
raamwerk waaruit naar believen delen kunnen worden overgenomen om
samen met technische informatie in een systeem te worden onder
gebracht terwijl gelijktijdig de samenhang binnen de financiële
informatie gewaarborgd blijft. Deze functie mag dan de reden zijn
dat beschouwingen over hardware buiten beschouwing kunnen blij
ven, er komt iets anders voor terug: de zorg over de uniformi
teit. De tot nu toe gepresenteerde opzet van het TDS laat - met
name via de te kiezen detailleringen voor de entiteit-typen "ob
ject" en "tak" - de gebruiker nog erg vrij in de manier waarop
hij zijn verslaggeving inricht. Dat is een voordeel voorzover het
de acceptatie van het TDS door deze grote gebruikersvriendelijk
heid vergroot. Het is echter een onweerlegbaar nadeel voor de
externe bedrijfsvergelijking. Vandaar dat aan dit datamodel ook
nog een geüniformeerde set normen, rekenregels en een codering
voor het entiteit-type "object" moet worden gehangen. Gebruikers
- of beter ontwerpers van op het TDS gebaseerde subsysteem - heb
ben dan de (af te raden) mogelijkheid om van de uniforme uit
gangspunten af te wijken tegenover de (gewenste) mogelijkheid
zich te conformeren aan algemeen aanvaarde uitgangspunten. Een
bijkomend voordeel is dat - ook al zou men qua uitgangspunten
afwijken - daarmee de verzamelde data niet zondermeer waardeloos
worden gemaakt voor gebruik in de bedrijfs-economische verslag
geving of fiscale aangifte. Doordat de verschillen zich veelal
zullen bevinden in de toegepaste normen en rekenregels blijven
door de wel uniforme administratieve organisatie de basisgegevens
ook daarvoor bruikbaar.
Dit alles overziend leidt dat tot de volgende eindconclusie
c.q. aanbeveling: Het in het rapport gepresenteerde datamodel
vormt een belangrijk onderdeel van het functioneel ontwerp voor
het TDS, met dien verstande dat het gebruik van planning en/of
externe normatieve cijfers buiten beschouwing is gelaten. Het
model dient nog te worden uitgebreid met een beschrijving van de
boekhoudkundige en financieel-administratieve processen. Daarmee
zou het functioneel ontwerp als afgerond kunnen worden beschouwd.
Vanuit het oogpunt van standaardisatie door de takken heen dienen
echter ook de normen, rekenregels en (in overleg met de takken)
de invulling van het entiteit-type "object" en de attributen
opbrengsten- en kostenplaats/dragers te worden vastgelegd.
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Bijlage 1

BESCHRIJVING VAN ENTITEIT-TYPEN
De in het datamodel verslaggeving onderscheiden entiteiten (schema 3.2) zijn op
de volgende pagina's nader beschreven. Deze beschrijving bestaat uit een om
schrijving (of definitie) en uit een lijst van bijbehorende attributen, die zo
nodig ook nader zijn omschreven of toegelicht. Attributen die onderstreept zijn,
identificeren de individuele verschijningsvormen van een entiteit-type. (z.g.
sleutelattributen). De entiteit-typen zijn als volgt genummerd:
El E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10EllE12E13E14E15El6-

Ondernemer en gezin
Onderneming
Ondernemingsproduktietak
Andere partij
Interne overeenkomst
Externe overeenkomst
Overeenkomstregel
Overeengekomen levering
Werkelijke levering
Overeengekomen betaling
Werkelijke betaling
Object
Werkelijk ge- en verbruik van een object
Werkelijke voortbrenging van een object
Norm
Geïnventariseerde voorraad
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Entiteit-typebeschrljving El: Ondernemer en gezin

Omschrijving: Natuurlijk persoon die alleen of samen met anderen (een deel van)
de onderneming(en), en eventueel daarin te onderscheiden ondernemingsproduktietakken, uitoefent. Ondernemer(s) en onderne
mingen) vormen samen de Financieel Administratieve Eenheid (FAE),
zijnde de eenheid waarover gerapporteerd wordt.

Attributen:
Naam, Adres, Woonplaats (NAW)
geboortedatum (indien 2 gelijknamige ondernemers met zelfde adres dan is dit ook
sleutelattribuut)
Titulatuur
Voornamen
Voorletters
Voorvoegsels
Naam
Straat en huisnummer
Postcode - plaats
Gemeente
Telefoon privé
Telefoonnummer bedrijf
Telexnummer
Postadres
Postcode + plaats postadres
Banknamen
Banknummers
Gironummers
Geboortedatum
Geboorteplaats
Huwelijksdatum
Overlijdensdatum
Burgelijke staat
Samenwoningsvorm
Testament ja/nee
Geslacht
Opleiding
Huwelijksontbindingsdatum
Huwelijksontbindingsreden
Verzekeringsvorm ziektekosten
Naam echtgenote (-noot)
Aantal kinderen
Namen kinderen
Geboortedata kinderen
Belastinginspectie
Fiscaal nummer
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Entiteit-typebeschrijviiig E2: Onderneming
Omschrijving: Uit de Financieel Administratieve Eenheid af te zonderen deel dat
een bedrijf (op winstgerichte activiteiten) uitoefent, met een ei
gen fiscale of juridische status. Als onderneming worden o.a. aan
gemerkt: de eenmanszaak, de BV, de maatschap, het buiten de maat
schap gehouden bedrijfsvermogen van een maat etc. (Zie schema 2.5)

Attributen:
Naam
Straat en huisnummer
Postcode/plaats
Gemeente
Telefoonnummer bedrijf
Telefoonnummer
Postadres
Postcode/woonplaats
Banknummer(s)
Banknamen
Gironummer(s)
Rechtsvorm
Volledige naam
Oprichtingsdatum
Beëindigingsdatum
Doel/bedrijfsomschrijving
Fiscale oprichtingsdatum (alleen voor rechtspersonen)
Stamrechtverplichting
Ingangsdatum stamrecht
Pensioenverplichting directeur (alleen NV, BV)
Nummer handelsregister (alleen rechtspersoon)
Kamer van koophandel vestigingsplaats
Aantal firmanten
Perfect datum voor overeenkomst passeren bij notaris
Maatschappelijk kapitaal (alleen N.V, B.V.)
Geplaatst kapitaal (idem)
Gestort kapitaal (idem)
Jaarvergadering (idem)
Stemovereenkomst (idem)
Statutaire vestigingsplaats (alleen rechtspersonen)
Aantal bestuursleden (idem)
Aantal commissarisen (alleen N.V., B.V.)
Aantal aandeelhouders (idem)
Aantal directeuren (idem)
N.A.W. deelnemingen (alleen rechtspersonen)
Bedrag deelnemingen (idem)
Belastinginspectie
Fiscaalnummer
Firmanummer bij belastingdienst
Ondernemingsnummer loonbelasting
Bedrijfsvereniging
Inschrijfnummer kamer van koophandel
0B-nummer
Stamnummer Vpb
Meitellingsnummer
PVC nummer (prov. voedsel commissaris)
PVS nummer (prod, voor siergewassen)
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Entiteit-typebeschrijving E3: Ondernemingsproduktietak

Omschrijving: Een verzameling van kosten- en opbrengstenplaatsen die door een
bepaalde mate van onderlinge samenhang als een apart onderdeel van
de onderneming zinvol onderscheiden kan worden.

Attributen:
Naam van de ondernemingsproduktietak
Ondernemingsnaam
Oprichtingsdatum
Beëindigingsdatum
Volledige naam

P.m. Van de kosten- en opbrengstenplaatsen moet vastgelegd worden of ze tot een
bepaalde tak behoren, en zo ja welke.
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Entiteitsbeschrijving E4: Andere partij

Omschrijving: De partij waarmee door een onderdeel van de Financieel Administra
tieve Eenheid een overeenkomst wordt gesloten en die zelf geen
deel uit maakt van de Financieel Administratieve Eenheid. Vreemd
personeel, de fiscus en de bedrijfsvereniging hebben ook de status
van "andere partij".

Attributen:
Naam
Adres
Woonplaats
Naam contactpersoon (vertegenwoordiger)
Telefoonnummer
Giro/bankrekeningnummer
Datum van opname gegevens (voor beoordeling actualiteit)
Persoonlijke gegevens benodigd van vreemd personeel voor fiscus en bedrijfs
vereniging (nader te inventariseren)
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Entiteit-typebeschrijving E5: Interne overeenkomst

Omschrijving: Een verzameling van afspraken tussen onderdelen van de FAE over de
onderlinge levering en/of betaling van goederen, diensten (incl.
arbeid) of geld.

Attributen:
Ondernemer en gezin N.A.W.
en/of: Onderneming - naam

(deze 2 attributen kunnen meerdere keren voorkomen,
zie par. 2.6)
Ondernemingsproduktietak (indien in dit stadium al bekend)
Overeenkomstmoment (moment en zonodig tijdstip waarop overeenkomst gesloten wordt)
Leveringsplafond overeenkomst
Ingangsdatum overAfloopdatum overeenkomst
Beschrijvende naam
Zekerheidsstelling
Leveringsvoorwaarden (nader te splitsen)
Betalingsvoorwaarden (nader te splitsen)
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Entiteit-typebeschrijving E6: Externe overeenkomst

Omschrijving: Een verzameling van afspraken met een andere partij over de
levering en/of betaling van goederen, diensten (incl. arbeid) of
geld aan of door een van de onderdelen van de FAE.

Attributen:
Ondernemers en gezin - N.A.W. (naam adres woonplaats)
of: Onderneming naam
Ondernemingsproduktietak (indien in dit stadium al bekend)
Andere partij - N.A.W.
Rol van de andere partij (in de overeenkomst, b.v.: leverancier, afnemer etc).
Overeenkomstmoment (moment en zonodig tijdstip waarop overeenkomst gesloten
wordt)
Leveringsplafond overeenkomst
Ingangsdatum overeenkomst
Afloopdatum overeenkomst
Beschrijvende naam
Zekerheidsstelling
Leveringsvoorwaarde (n) (nader te splitsen)
Betalingsvoorwaarden (n) (nader te splitsen)
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Entiteit-typebeschrijving E7: Overeenkomstregel

Omschrijving: De afspraak over levering en/of betaling van één goed/dienst/geld.

Attributen:
Ondernemer en gezin N.A.W.
en/of: Onderneming - naam
Ondernemingsproduktietak (indien al bekend)
Andere partij-n.a.w.
Rol andere partij (zie overeenkomst)
Overeenkomstmoment (zie overeenkomst)
Overeengekomen objectcode (een voor de FAE zinvolle omschrijving van het te
leveren produkt)
Overeengekomen kwaliteit (kwaliteit die te leveren object moet hebben)
Leveringsplafond (maximaal te leveren hoeveelheid)
Begindatum (datum waarop overeengekomene van kracht wordt)
Einddatum (datum waarop overeengekomene eindigt)
Zekerheidsstelling (gestelde onderpand b.v.: borg, hypotheek etc.)
Beschrijvende naam
Overeengekomen valutasoort
Overeengekomen prijs per eenheid
Leveringsvoorwaarden (nader te splitsen)
Betalingsvoorwaarden (nader te splitsen)
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Entiteit-typebeschrijving E8: Overeengekomen levering

Omschrijving: Afspraak wanneer welke hoeveelheid als (deel)levering (afge
leverd wordt.

Attributen:
Ondernemer en gezin - N.A.W.
en/of: Onderneming - naam
Ondernemingsproduktietak (indien al bekend)
Andere partij - n.a.w.
Rol andere partij (zie overeenkomst)
Overeenkomstmoment (zie overeenkomst)
Overeengekomen objectcode (zie overeenkomstregel)
Overeengekomen kwaliteit (zie overeenkomstregel)
Overeengekomen leveringsmoment (moment waarop levering of deellevering plaats
moet vinden)
Overeengekomen hoeveelheid (hoeveelheid die afgesproken is te leveren, incl.
eenheid (m3, kg))
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Entiteit-typebeschrijving E9: Werkelijke levering

Omschrijving: een aan of door de FAE gedane levering.

Attributen:
Ondernemer en gezin - n.a.w.
en/of: Onderneming - naam
Ondernemingsproduktietak (indien al bekend)
Andere partij-n.a.w.
Rol andere partij
Werkelijke objectcode
Werkelijke kwaliteit (kwaliteit van geleverde object)
Werkelijk leveringsmoment (moment waarop levering heeft plaats gevonden)
Werkelijke hoeveelheid (hoeveelheid die werkelijk geleverd is)
Overeenkomstmoment (later in te vullen, zie schema 2.3)
Overeengekomen objectcode (idem)
Overeengekomen kwaliteit (idem)
Overeengekomen leveringsmoment (idem)
Overeengekomen hoeveelheid (idem)
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Entiteit-typebeschrijvliig E10; Overeengekomen betaling

Omschrijving: Afspraak wanneer welk bedrag als (deel-)betaling dient te worden
voldaan.

Attributen:
Ondernemer en gezin - n.a.w.
en/of: Onderneming - naam
Ondernemingsproduktietak (indien al bekend)
Andere partij-n.a.w.
Rol andere partij
Overeenkomstmoment (zie overeenkomst)
Overeengekomen objectcode (zie overeenkomstregel)
Overeengekomen kwaliteit (zie overeenkomstregel)
Overeengekomen betalingsmoment (moment waarop betaling of deelbetaling plaats
moet vinden)
Overeengekomen betaalwijze
Overeengekomen valuta (munteenheid (f, ECU, DM, Bfr, $, etc.) waarin betaling
plaats moet vinden)
Overeengekomen bedrag (bedrag dat als betaling of deelbetaling plaats moet
vinden)
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Entiteit-typebeschrijving Ell: Werkelijke betaling

Omschrijving: een aan of door de FAE gedane betaling

Attributen:
Ondernemer en gezin - n.a.w.
en/of: Onderneming - naam
Ondernemingsproduktietak (indien al bekend)
Andere partij-n.a.w.
Rol andere partij
Werkelijke objectcode
Werkelijk betalingsmoment (moment waarop betaling heeft plaatsgevonden)
Werkelijk betalingsbedrag (bedrag van de betaling)
Werkelijke valutasoort (munteenheid waarin betaald is)
Werkelijke prijs per eenheid
Betaalwijze (kas, bankrekeningnummer, gironummer)
Overeenkomstmoment (later in te vullen zie schema 2.3)
Overeengekomen valutasoort (idem)
Overeengekomen prijs per eenheid (idem)
Overeengekomen betalingsmoment (idem)
Overeengekomen bedrag (idem)
Overeengekomen objectcode (idem)
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Entitelt-typebeschrijving E12; Object

Omschrijving: Alle zaken die onderwerp kunnen zijn van overeenkomst, voort
brenging, ge- of verbruik waarbij de mate van aggregatie van deze
zaken in relatie met de kwaliteit bepaald is door de zinvolheid
ervan voor de Financieel Administratieve Eenheid.

Attributen:
Objectcode (nader geharmoniseerd vast te stellen)
Omschrijving
Eenheid (kg, m3, etc.)
Technische specificaties

57

Entiteit-typebeschrijving E13: Werkelijk ge- en verbruik van een object

Omschrijving: Het aantal meetbare werkeenheden van een object dat in het produktie proces wordt aangewend.

Attributen:
Objectcode (nader - geharmoniseerd - vast te stellen)
Meetmoment (tijdstip waarop verbruik gemeten wordt, dus niet de periode waarover
gemeten wordt omdat die te bepalen is uit interval tussen 2 momenten)
Kostenplaats (geografische plaats zoals hok, perceel, kas)
Kostendrager (eindprodukt of partij/koppel dat de kosten moet dragen)
Hulpkostenplaats (verbijzondering van kosten naar soort van activiteiten,
b.v. gebouwenkosten)
Hoeveelheid
Technische specificaties (takspecifiek)
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Entiteit-typebeschrijving E14: Werkelijke voortbrenging van een object

Omschrijving: Het aantal meetbare eenheden van een object dat in het produktieproces is voortgebracht. Aanwas en aanfok worden ook tot de
voortbrenging gerekend.

Attributen:
Objectcode
Meetmoment (zie werkelijk ge- en verbruik)
Opbrengstplaats (geografische plaats zoals hok, perceel, kas)
Opbrengstdrager (eindprodukt of partij/koppel dat de kosten en opbrengsten
draagt; nodig i.v.m. bijprodukten)
Hoeveelheid
Technische aspecten (takspeciflek)
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Entlteit-typebeschrljving E15: Norm

Omschrijving: Gegeven dat nodig is om volgens richtlijnen tot eenduidige
waardering of groepering van objecten te komen.

Attributen:
Objectcode
Verstrekker van de norm n.a.w. (b.v. ondernemer, accountant, LEI, IMAG etc.)
Begin geldigheidsduur van de norm
einde geldigheidsduur van de norm
Ondernemer en gezin - n.a.w. (waarvoor de norm geldt, b.v. Fiscale Oudedagsreserve)
Aard van de norm (b.v. restwaarde, afschrijvingsmethode, econ. levensduur,
prijs-index, verrekenprijs, groeperingskenmerk)
Hoeveelheid/bedrag
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Entiteit-typebeschrijviiig E16: Geïnventariseerd voorraad

Omschrijving: De omvang, gemeten in hoeveelheden en/of in waarde, waarin een
object of een groep van objecten op een bepaald moment (veelal de
balansdatum) aanwezig is (z.g. technische voorraad) of waarover de
FAE prijsrisico loopt (z.g. economische voorraad). Voorraden kun
nen zowel betrekking hebben op goederen en geld als op veldinventaris, debiteuren, crediteuren, vooruitbetaalde kosten etc.

Attributen:
Objectcode
Meetmoment (balansdatum)
Aard van de voorraad (technisch of economisch)
Hoeveelheid
Waarde per eenheid
Waarde
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bijlage 2. Confrontatie van posten op balans en resultatenrekening
met de entiteit-typen van het datamodel

Het opgestelde datamodel dient als basis voor het opstellen van balans
en resultatenrekening. Ter controle van het ontworpen datamodel op vol
ledigheid is aan de hand van de benodigde gegevens per balans/verliesen winstpost nagegaan in welke entiteit-type(n) de benodigde gegevens
worden vastgelegd. Vanwege het feit dat attributen in de entiteit-typen
als sleutelattributen gebruikt kunnen worden, zijn de gegevens die
nodig zijn voor balans en resultatenrekening ook uit verschillende
entiteit-typen afleidbaar. In bijlage 1 zijn de genoemde entiteit-typen
nader omschreven en worden de attributen per entiteit-type opgesomd.
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BALANSPOSTEN
I. IMMATERIELE ACTIVA

GOODWILL.PATENTEN.VERGUNNINGEN
Benodigde gegevens

in entiteit-type

Opmerkingen

object
datum verkrijging
aankoopprijs
waarde

overeenkomstregel
werkelijke levering
werkelijke betaling
norm

bijv. patent roos
dd mm jj

eenheid
onderneming
tak
prive

object
overeenkomstregel
overeenkomstregel
overeenkomstregel

de rekenregels ter bepaling
van de waarde op een moment
zoals index,afschrijvingsterm.
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II. MATERIELE ACTIVA

GROND

Benodigde gegevens

in entiteit-type

Opmerkingen

object
ligging/locatie
juridische status
aankoophoeveelheid
aankoopprijs per eenh
eenheid
aankoopdatum
andere partij
aankoopkosten
afschr term.
verkoophoeveelheid
verkoopprijs per eenh
verkoopdatum
waarde
techn zaken
onderneming
tak
prive

overeenkomstregel
overeenkomstregel
overeenkoms tregel
werkelijke levering
werkelijke betaling
object
overeenkomstregel
externe overeenkomst
werkelijke betaling
norm
werkelijke levering
werkelijke betaling
overeenkomstregel
norm
object
overeenkomstregel
overeenkomstregel
overeenkomstregel

bijv weiland
noodzakelijk voor waardering
bijv pacht,lease,eigendom

bijv m2,ha,rr
dd mm jj
bijv eigenaar van pachtland
geactiveerd op de bal.
afschr. van aankoopkosten

index,vervangingswaarde,norm
kwal,lengte/breedte

GEBOUWEN,MACHINES,INVENTARIS
Benodigde gegevens

in entiteit-type

object
juridische status
andere partij
aankoopdatum
bouwjaar
aankoophoeveelheid
aankoopprijs per eenh
aankoopkosten
eenheid
waarde
verkoophoeveelheid
verkoopprijs per eenh
verkoopdatum
investeringspremie
onderneming
tak
prive
techn. zaken

overeenkomstregel
overeenkomstregel
externe overeenkomst
overeenkomstregel
overeenkomstregel
werkelijke levering
werkelijke betaling
werkelijke betaling
object
norm
werkelijke levering
werkelijke betaling
overeenkomstregel
overeengekomenbetaling
overeenkomstregel
overeenkomstregel
overeenkomstregel
object
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Opmerkingen

ine buitengebruikstelling

VEE STAPEL,PLANTOP STANDEN,BLOEMBOLLENKRAAM
Benodigde gegevens

in entiteit-type

object

overeenkomstregel/
werkelijke voortbrenging
werkelijke voortbrenging/
overeenkomstregel
werk. voortbrenging
object
norm
werkelijke levering
overeengekomen betaling
overeenkomstregel
werkelijke levering
overeengekomen betaling
overeenkomstregel
ge/verbruik
overeenkomstregel/overeengekomen
overeenkomstregel/overeengekomen
overeenkomstregel/overeengekomen
overeenkomstregel/overeengekomen
object

geboortedatum/aanplantdatum
prod hoeveelheid
eenheid
waarde per eenh
aankoophoeveelheid
aankoopprijs
aankoopdatum
verkoophoeveelheid
verkoopprijs
verkoopdatum
uitval/verbruik
inv.premie
onderneming
tak
prive
techn zaken

Opmerkingen

betaling
betaling
betaling
betaling
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III. FINANCIËLE ACTIVA

LEDENREKENING/DEELNEMINGEN
Benodigde gegevens

in entiteit-type

object
andere partij
bijmutatie bedrag
datum
afmutatie bedrag
datum
waarde
onderneming
tak
prive

overeenkomstregel
externe overeenkomst
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werkelijke betaling
werkelijke betaling
norm
overeenkomstregel
overeenkomstregel
overeenkomstregel

Opmerkingen

IV. VLOTTENDE ACTIVA

VOORRADEN MATERIALEN,GRONDSTOFFEN,HULPSTOFFEN

Benodigde gegevens

in entiteit-type

object
kwaliteit
bijmutatie hoeveelheid
prijs
datum
afmutatie hoeveelheid
prijs
datum
waarde
onderneming
tak
prive

overeenkomstregel/voortbrenging
,,
,,
indien niet in object
werkelijke levering/voortbrenging
werkelijke betaling/norm
werkelijke levering/voortbrenging
ge/verbruik
norm
rekenregels
ge/verbruik
norm
overeenkomstregel

Benodigde gegevens
object
eenheid
bijmutatie hoevh.
prijs
datum
afmutatie hoevh.
prijs
datum
waarde
onderneming
tak

Opmerkingen

VOORRAAD HALFPRODUKTENC HANDELSVEE,VELDINVENTARIS
ONDERHANDEN WERK)
in entiteit-type
Opmerkingen
voortbrenging
object
voortbrenging/werkelijke levering
norm/werkelijke betaling
werkelijke levering
werkelijke levering/verbruik
werkelijke betaling/norm
werkelijke levering/verbruik
norm
voortbrenging
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VOORRAAD GEREED PRODUKT
Benodigde gegevens

in entiteit-type

object
kwaliteit
bijmutatie hoevh
prijs
datum
afmutatie hoevh
prijs
datum
waarde
bedrijf
tak

voortbrenging
voortbrenging
voortbrenging
norm
voortbrenging
levering
norm/werk bet
voortbrenging
norm

Opmerkingen

VORDERINGEN OP HANDELSDEBITEUREN
Benodigde gegevens

in entiteit-type

object
andere partij naw
bijmutatie bedrag
datum
afmutatie
bedrag
datum
waarde
onderneming
tak
prive

overeenkomstregel
externe overeenkomst
overeengekomen betaling
overeengekomen betaling
werkelijke betaling
werkelijke betaling
norm
overeenkomstregel
overeenkomstregel

Opmerkingen

OVERIGE VORDERINGEN
Benodigde gegevens

in entiteit-type

object
andere partij naw
bijmutatie bedrag
dd
afmutatie
bedrag
dd
waarde
onderneming
tak
prive

overeenkoms tregel
overeenkomst
overeengekomen betaling
overeengekomen betaling
werkelijke betaling
werkelijke betaling
norm
overeenkomstregel
overeenkomstregel
overeenkomstregel

68

Opmerkingen

EFFECTEN
Benodigde gegevens

in entiteit-type

object
bijmutatie

overeenkomstregel
werkelijke levering
werkelijke betaling
werkelijke levering
werkelijke levering
werkelijke betaling
werkelijke levering
norm
overeenkomstregel
overeenkomstregel
overeenkomstregel

afmutatie

waarde
onderneming
tak
prive

hoevh
bedrag
dd
hoevh
bedrag
dd

Opmerkingen
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LIQUIDE MIDDELEN(SPAARREKENING)
Benodigde gegevens

in entiteit-type

Opmerkingen

object
andere partij naw
bijmutatie bedrag
dd
afmutatie
bedrag
dd
looptijd
vervaldatum rente
onderneming
tak
prive

overeenkomstregel
externe overeenkomst
werkelijke betaling
werkelijke betaling
werkelijke betaling
werkelijke betaling
overeenkomstregel
overeenkomstregel
overeenkomstregel
overeenkomstregel
overeenkomstregel

spaarrek nr

VRIJE LEDENREKENING
Benodigde gegevens

in entiteit-type

object
andere partij naw
bijmutatie bedrag
dd
afmutatie bedrag
dd
onderneming
tak
prive

overeenkomstregel
externe overeenkomst
werkelijke betaling
werkelijke betaling
werkelijke betaling
werkelijke betaling
overeenkomstregel
overeenkomstregel
overeenkomstregel

Opmerkingen

KAS,BANK,GIRO
Benodigde gegevens

in entiteit-type

Opmerkingen

object
andere partij
bijmutatie bedrag
dd
afmutatie bedrag
dd
onderneming
tak
prive

overeenkomstregel
externe overeenkomst
werkelijke betaling
werkelijke betaling
werkelijke betaling
werkelijke betaling
overeenkomstregel
overeenkomstregel
overeenkomstregel

bankrek nr
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V. SCHULDEN

KORTLOPENDE SCHULDEN
Benodigde gegevens

in entiteit-type

object
ingangsdatum
andere partij naw
bijmutatie bedrag
dd
afmutatie
bedrag
dd
looptijd
rentevoet
gestelde zekerheden
bedrijf
tak
prive

overeenkomstregel
overeenkomstregel
externe overeenkomst
werkelijke betaling
werkelijke betaling
werkelijke betaling
werkelijke betaling
overeenkomstregel
overeenkomstregel
overeenkomstregel
overeenkomstregel
overeenkomstregel

Opmerkingen

71

LANGLOPENDE SCHULDEN
Benodigde gegevens

in entiteit-type

object
andere partij
oorspronkelijkbedrag/
leningsplafond
ingangsdatum
bijmutatie bedrag
dd
afmutatie
bedrag
dd
onderneming
tak
prive
looptijd
rentevoet
aflossingsverplichting
aflos.gsverpl volg.jaar
gestelde zekerheden
bezwaren/niet bezwaren
achterstelling

overeenkomstregel
externe overeenkomst
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Opmerkingen

overeenkomstregel
overeenkomstregel
werkelijke betaling
werkelijke betaling
werkelijke betaling
werkelijke betaling
overeenkomstregel
overeenkomstregel

overeenkomstregel
rekenregel
overeenkomstregel
overeenkomstregel
overeenkomstregel

VOORZIENINGEN
Benodigde gegevens

in entiteit-type

object
ingangsdatum
bij/afmutatie
waarde
onderneming
tak
prive

interne overeenkomst
interne overeenkomst
norm
norm
norm

Opmerkingen

interne afspraken
interne afspraken

73

VERLIES EN WINSTPOSTEN

OPBRENGSTEN
benodigde gegevens

in entiteit-type

object
hoeveelheid
kwaliteit
eenheid
datum
prijs per eenh
opbrengstplaats
opbrengstdrager
onderneming
tak
prive

voortbrenging
voortbrenging
voortbrenging
object
voortbrenging
overeengekomenbetaling/norm
voortbrenging
voortbrenging
voortbrenging
voortbrenging
interne overeenkomst

opmerkingen
bijv tomaat AA
indien niet in o!

kas 1

AANWAS
benodigde gegevens

in entiteit-type

object
hoeveelheid
waarde
bijmutatie hoevh
prijs
dd
afmutatie
hoevh
prijs
opbrengstplaats
opbrengstdrager
onderneming
tak
prive

voortbrenging
voortbrenging
norm
werkelijke levering
overeengekomen betaling
werkelijke levering
werkelijke levering
overeengekomen betaling/norm
voortbrenging
voortbrenging
voortbrenging
voortbrenging
interne overeenkomst

opmerkingen

OVERIGE OPBRENGSTEN
benodigde gegevens

in entiteit-type

object
hoeveelheid
prijs
datum
opbrengstplaats
opbrengstdrager
onderneming
tak
prive

overeenkomstregel/werkelijke
werkelijke levering
overeengekomenbetaling/norm
werkelijke levering
overeenkoms tregel/werkelijke
overeenkomstregel/werkelijke
overeenkomstregel/werkelijke
overeenkomstregel/werkelijke
overeenkomstregel/werkelijke
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opmerkingen
betaling

betaling
betaling
betaling
betaling
betaling

benodigde gegevens

EIGEN ARBEID
in entiteit-type

object
kenmerken
hoeveelheid
prijs
datum
eenheid
kostensoort
kostenplaats
kostendrager
onderneming
tak
prive

onderneming/gezin
onderneming/gezin
verbruik
normen/overeengekomen bet
verbruik
object
verbruik
verbruik
verbruik
verbruik
verbruik
interne overeenkomst

opmerkingen

gegevens over

eventueel via
kostensoort in
verbruik

VREEMDE ARBEID
benodigde gegevens

in entiteit-type

opmerkingen

object
kenmerken
kwaliteit
hoeveelheid
datum
eenheid
prijs
kostensoort
kostenplaats
kostendrager
onderneming
tak
prive

overeenkomstregel
andere partij
overeenkomstregel
verbruik/overeengekomen levering
verbruik/overeengekomen levering
object
overeengekomenbetaling/normen
verbruik
verbruik
verbruik
verbruik
verbruik
interne overeenkomst

75

GROND STOFFEN,HULP STOFFEN
benodigde gegevens

in entiteit-type

object
hoeveelheid
datum
prijs
kostensoort
kostenplaats
kostendrager
onderneming
tak
prive

verbruik
verbruik
verbruik
overeengekomenbet/normen
verbruik
verbruik
verbruik
verbruik
verbruik
interne overeenkomst

benodigde gegevens

DIENSTEN DOOR
in entiteit-type

object
hoeveelheid
prijs
datum
kostensoort
kostenplaats
kostendrager
onderneming
tak
prive

overeenkomstregel
werkelijke levering
overeengekomenbetaling
werkelijke levering
verbruik
verbruik
verbruik
verbruik
verbruik
interne overeenkomst
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opmerkingen

eventueel via
kostensoort in ver
bruik

opmerkingen

ZAAD-.PLANT-.POOTGOED
benodigde gegevens

in entiteit-type

object
hoeveelheid
prijs
datum
kostensoort
kostenplaats
kostendrager
onderneming
tak
prive

overeenkomstregel/produktie
verbruik
overeengekomen betaling/normen
verbruik
verbruik
verbruik
verbruik
verbruik
verbruik
interne overeenkomst

opmerkingen

77

benodigde gegevens

object
waarde
datum(periode)
kostensoort
kostenplaats
kostendrager
onderneming
tak
prive

AFSCHRIJVINGEN
in entiteit-type

opmerkingen

object
normen
interne overeenkomst
verbruik
verbruik
verbruik
verbruik
verbruik
interne overeenkomst

RENTE
benodigde gegevens

in entiteit-type

object
bedrag
datum(periode)
kostensoort
kostenplaats
kostendrager
onderneming
tak
prive

object/overeenkomstregel
normen/werkelijke betaling
werkelijke betaling
gebruik/werkelijke betaling
gebruik/werkelijke betaling
gebruik/werkelijke betaling
gebruik/werkelijke betaling
gebruik/werkelijke betaling
interne overeenkomst/werkelijke betaling

78

opmerkingen
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