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Hoofdstuk 1 Opstartgegevens 
 
 

1. Printerset-up 
 
Indien meerdere printers aan de computer gekoppeld zijn, kan via dit programma onderdeel de juiste 
printer ingesteld worden op het programma. 
Bij een standaarduitrusting met één printer, moet er dus in dit programma onderdeel niets aangepast 
worden. 
 
 
 

2. Algemene instellingen 
 
In dit scherm kunnen enkele belangrijke aanpassingen ingesteld worden ivm de werking van het 
bedrijfsbeheer en de eventuele koppeling van gegevens afkomstig van de technische modules. 
Daarom is dit scherm, in functie van de geïnstalleerde modules, opgedeeld in TAB folders. 
 

• Bedrijfsbeheer 
 

Startmaand van de boekhouding: bij de allereerste opstart van een boekhouding moet er een startmaand 
gekozen worden. Deze is bepalend voor de verdere verwerking van de gegevens. Eénmaal het 
programma is opgestart kan de opstartmaand niet meer gewijzigd worden zonder een paswoord (contact 
opnemen met de helpdesk).  
 
Oppervlakte uitdrukken in ha vanaf: de resultaten van gewassen worden meestal uitgedrukt in 
oppervlaktematen m² of in ha. De gebruiker kan zelf in functie van de oppervlakte de keuze maken in 
welke eenheid de resultaten worden uitgedrukt. 
 
Standaard periode boekingsscherm: in het boekingscherm worden bij het aanroepen automatisch een 
aantal boekingen getoond. Hier kan ingesteld worden hoeveel maanden er standaard moeten getoond 
worden. Op snelle PC’s mag dit 12 maand zijn, op minder snelle PC’s kan er beter beperkt worden tot 2 
maand. 
 
BTW dieren: worden de dieren niet via een technische module bijgehouden dan wordt de aan- en verkoop 
geregistreerd in het bedrijfsbeheer in het onderdeel ‘Veebeheer’. Om niet steeds het BTW percentage te 
moeten invullen kan hier het standaard tarief ingevuld worden. 
 
Gewichtsaanwinst vleesvarken: de gewichtsaanwinst tussen opzet van vleesvarkens en verkoop van 
vleesvarkens die hier wordt ingegeven wordt gebruikt om om te rekenen hoeveel ‘standaardvarkens’ met 
x kg gewichtsaanwinst er worden afgeleverd. Dit aantal vleesvarkens wordt berekend en gebruikt in de 
uitslag van de boekhouding van vleesvarkens (en staat in het groen bovenaan).  
 

• Varkenshouderij 
 
Aan- en verkoop van sperma overhalen uit module varkens: door een vinkje te plaatsen wordt 
aangegeven dat de aankopen en verkopen van sperma uit de technische module varkens zullen 
overgehaald worden. 
 
Aankoop sperma: indien het veld ‘aan- en verkoop sperma overhalen uit module varkens’ aangevinkt is  
dan moet in dit veld met behulp van een keuzelijst een kost voor aankoop sperma gekozen worden 
waarop de verrekening in de boekhouding moet gebeuren. Wanneer u de sperma-aankopen in de 
technische module boekt mag u deze niet meer boeken in de bedrijfsboekhouding (anders wordt de kost 
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tweemaal geboekt). Door het invullen van ‘van boekjaar tot boekjaar’ geeft u weer van wanneer af de 
sperma-aankopen naar de boekhouding mogen worden overgedragen. 
 
Verkoop sperma: indien het veld ‘aan- en verkoop sperma overhalen uit module varkens’ aangevinkt is  
dan moet in dit veld mbv een keuzelijst een inkomst voor verkoop sperma gekozen worden waarop de 
verrekening in de boekhouding moet gebeuren. Wanneer u sperma-verkopen boekt in de technische 
module mag u deze niet meer boeken in de bedrijfsboekhouding (anders wordt de inkomst tweemaal 
geboekt). Door het invullen van boekjaar tot boekjaar geeft u weer van wanneer af de sperma-verkopen 
naar de boekhouding mogen worden overgedragen. 
 
Verbruik medicatie overhalen uit module varkens : door een vinkje te plaatsen wordt aangegeven dat de 
verbruiken van medicamenten uit de technische module varkens zullen overgehaald worden naar de 
boekhouding. In dit geval moet de aankoop van medicamenten dat in de boekhouding gebeurt in stock 
geplaatst worden. Geef tevens aan vanaf welk boekjaar de verbruiken (stock-aanpassingen) uit de 
technische module mogen geregistreerd worden in de boekhouding. 
  
Medicatiekosten : indien het veld ‘Verbruik medicatie overhalen uit module varkens’ aangevinkt is dan 
moet in dit veld  mbv een keuzelijst een medicatiekost gekozen worden  waarop de verrekening in de 
boekhouding moet gebeuren. 
 

• Rundveehouderij 
Aan- en verkoop embryo’s overhalen uit de module rundvee:  door dit aankruisvakje aan te zetten zullen 
de aan- en verkoop van de embryo’s overgehaald worden naar de boekhouding. Vul een aan- en 
verkooprubriek in waarop je deze kosten/inkomsten in de boekhouding wenst te zien. Vul ook begin- en 
eindjaar in. 
 
Verbruik geneesmiddelen overhalen uit de module rundvee: door dit aankruisvakje aan te zetten zullen de 
medicatiekosten overgehaald worden naar de boekhouding. Vul een kostenrubriek in waarop je deze 
kosten in de boekhouding wenst te zien. Vul ook begin- en eindjaar in. 
 
Aankoop sperma overhalen uit de module rundvee: door dit aankruisvakje aan te zetten zullen de KI-
kosten overgehaald worden naar de boekhouding. Vul een kostenrubriek in waarop je deze kosten in de 
boekhouding wenst te zien. Vul ook begin- en eindjaar in. 
 

• Arbeidsregistratie 
Aan- en uit vinken van registratie-mogelijkheden:  door deze aankruisvakjes aan/uit te klikken worden de 
overeenstemmende tab-bladen in de arbeidsregistratie wel/niet getoond.  Hiemee kunnen dus onnodige 
tab-bladen verborgen worden. 
 
 
 

3. Bedrijfstakken 
 
Bij het openen van dit scherm verschijnen alle mogelijke bedrijfstakken (gewassen, dieren en 
neventakken) die kunnen opgevolgd worden in het programma. 
Bij de opstart staan al deze bedrijfstakken op ‘Uit gebruik’. 
Alle diersoorten, gewassen en neventakken die gebruikt zullen worden in het bedrijfsbeheer moeten in dit 
scherm eerst op actief geplaatst worden (vinkje aanzetten) om ze nadien te kunnen gebruiken. In de 
keuzevensters zullen alle bedrijfstakken verschijnen die op ‘Actief’ staan. 
Het vinkje plaatsen bij ‘Actief’ zal er voor zorgen dat het vinkje bij ‘Uit gebruik’ verdwijnt. 
Indien na enige tijd een bepaalde bedrijfstak wordt stopgezet dan kan op dat ogenblik het vinkje ‘Actief’ 
verwijderd worden; het vinkje ‘Uit gebruik’ kan op dat moment niet meer aangezet worden omdat de 
bedrijfstak al in het verleden gebruikt werd. Deze bedrijfstak zal dan in de keuzevensters toch nog 
vermeld worden, maar steeds onderaan en in een ander kleur. 
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Bij de gewassen staat als eenheid standaard ‘kg’ ingevuld; dit zal het meest voorkomende zijn maar kan 
eventueel gewijzigd worden zolang de bedrijfstak nog niet in gebruik is. 
 

 
 
Bij de gewassen kan je op de zwart/gele pijl klikken om standaard kenmerken per gewas in te vullen. De 
kenmerken die in dit scherm opgenomen zijn, zijn bepaald in overleg met de sector.  
Mocht na verloop van tijd blijken dat hierin tekorten voorkomen dan kunnen deze verder uitgebreid 
worden. Neem in dit geval contact op met Uw leverancier. 
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Bij de gewassen kan je op de zwart/groene pijl klikken om specifieke kosten/inkomsten te koppelen aan 
de verkoop van de gewassen.  Zo kan bvb bij de verkoop van de suikerbieten reeds een aantal vaste 
kosten gekoppeld worden.  Om de specifieke kosten/inkomsten er bij te krijgen die door CercoSoft 
voorzien zijn hoef je enkel op de BASE knop te klikken. Verschijnt er niets, wil dit zeggen dat er door 
CercoSoft geen standaard kosten/inkomsten voorzien zijn, maar met de knoppen INS , DEL , STOP en OK 
kan je de soorten kosten zelf beheren. 
 
Als je op het boekingsscherm van de “verkoop van gewassen” zo’n verkoop van bvb. suikerbieten zou 

inbrengen verschijnt automatisch dan de knop   om de specifieke kosten/inkomsten te kunnen 
inboeken. 
 
 

4. Soorten uitgaven en ontvangsten 
 
In dit programma onderdeel zijn alle soorten uitgaven en ontvangsten die op een landbouwbedrijf kunnen 
voorkomen, ondergebracht. Via het programma onderdeel ‘Producten, kosten en inkomsten’ (zie verder) 
zullen alle soorten producten, kosten en inkomsten die op het bedrijf voorkomen, moeten ingebracht 
worden; deze producten, kosten of inkomsten moeten dan gekoppeld worden aan deze soorten uitgaven 
en ontvangsten. 
Bij de eerste opstart van het programma is het raadzaam om die uitgaven en inkomsten die niet op het 
bedrijf zullen voorkomen, uit gebruik te zetten. Zij zullen dan later in de hulplijsten niet meer voorkomen. 
Eenmaal een uitgave of inkomst gebruikt is, zal deze niet meer uit gebruik kunnen gezet worden. Wil men 
echter later een uitgave of inkomst die gebruikt geweest is, toch uitschakelen, dan kan dit door het op 
‘niet actief’ te plaatsen. Ze zullen dan later nog voorkomen in de hulpschermen, maar in een andere kleur 
en steeds onderaan. 
De soorten uitgaven en inkomsten zijn gegroepeerd volgens hun betekenis. De verzamelnaam is telkens 
geel gekleurd. 
Gele hoofdrubrieken eindigend op 00 moeten best aangevinkt blijven als één van de onderliggende wordt 
aangevinkt. 
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Het gebruik van de  knop plaatst van alle aangevinkte kostenrubrieken onmiddellijk één 
kostensoort in de rubriek “Producten, Kosten en Inkomsten”. Zo verminder je uw typwerk in de 
boekhouding bij het aanmaken van de kostenrubrieken. Enkel nog de producten moeten dan daar nog 
aangemaakt worden. 
 
 
 

5. Kenmerken 
 
Bij de aanmaak van producten (vb meststoffen, bestrijdingsmiddelen,melk,…) en bij aankoop, verkoop, 
verbruik van die producten kunnen in het boekingsscherm kenmerken ingegeven worden. Wanneer U 
sommige kenmerken op uw bedrijf nooit wenst te gebruiken kan U op volgend scherm die kenmerken 
deactiveren door een vinkje te plaatsen bij niet actief. 
 

 
 
 
Zelf kenmerken toevoegen kan niet! 
 
 

6. ASDAC TABELLEN 
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Dankzij de ASDAC SYNTAX zal het later mogelijk zijn om de opgeslagen gegevens in het programma uit te 
wisselen met allerlei instanties, zoals boekhoudkantoren, ministerie en dergelijke. Deze tabellen bevatten 
bijvoorbeeld gewassoorten, teeltmethodes, soorten substraten, soorten investeringen, enz. 
In deze tabellen zijn telkens zeer veel soorten opgenomen. Om het gebruik later in de hulplijsten te 
vergemakkelijken, kan eventueel bij de opstart van het programma, een aantal van deze soorten uit 
gebruik geplaatst worden. 
Soorten die vroeger gebruikt werden, maar nu niet meer nodig zijn, kunnen dan later eventueel op non-
actief geplaatst worden. 
 

 
 
 
 

7. Link technische modules 
 
Naast het bedrijfsbeheer kan het Ceres programma technische programma’s bevatten (waar de dieren 
technisch opgevolgd worden, en waar tevens ook aan- en verkoopregistraties van die dieren gebeuren). 
Worden de aan- en verkopen geregistreerd in die technische module, dan worden deze niet meer 
ingevuld in de module van de bedrijfseconomische boekhouding. Het is dankzij deze link dat de gegevens 
die geregistreerd worden in de technische module, automatisch zullen mee opgenomen worden in het 
bedrijfsbeheer op het moment van “Uitrekenen boekhouding” 
Zo zal een aan- of verkoop van dieren, die geregistreerd wordt in de technische module, niet meer 
ingevuld hoeven te worden in het bedrijfsbeheer. 
Op het scherm technische modules, zijn alle diersoorten vermeld die via een technisch programma 
kunnen bijgehouden worden.  
Naast elke diersoort dat technisch wordt opgevolgd, moet dan de bijpassende diersoort vanuit het 
bedrijfsbeheer worden aangevuld. 
Zo zal bijvoorbeeld voor een gesloten varkensbedrijf, dat met de technische module werkt, naast de 
namen ‘beren, zeugen, biggen, opfokzeugen, vleesvarkens’ de bijpassende benaming uit de boekhouding 
moeten gekozen worden via de hulpschermen. Voor de overige diersoorten wordt er dan geen link 
gelegd. 
 
Per link die gelegd wordt moet een begin- en eindjaar ingesteld worden. Als beginjaar kiest men het jaar 
waarin de boekhouding voor het eerst aan de technische module gekoppeld wordt, het eindjaar stellen we 
in op bvb 9999. Bij stopzetting van een technische module moet het eindjaar aangepast worden. 
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Heeft u geen technische module van bvb. de varkens, dan moet je de linken van de varkens ook niet 
invullen. De aan- en verkoop van die varkens gebeuren dan in de boekhouding onder [Boekhouding – 
Veebeheer]  
 
 

8. Omzetting produkten en kosten 
 
Door de jaren heen kunnen (vanwege oude versies of foute invoer) bepaalde produkten in het Ceres 
programma ingebracht zijn onder een foute produkt- of kostensoort. 
 
Zo kan je bvb foutief "Ammoniaknitraat" als "Bestrijdingsmiddel" hebben ingebracht. 
 
Eénmaal je boekingen hebt uitgevoerd op dat produkt of kost, kan je de soort  (niveau 2) niet meer 
wijzigen. 
 
In het onderdeel "Omzetten produkten en kosten" is het juist de bedoeling om zulke "typfouten" weer 
recht te zetten. 
 
Het is enkel de bedoeling om in de kolom "Niveau2" de juiste soort aan te duiden. 
 

 

 
 
Eventueel kan een filter ingevuld worden om uit de soorten meststoffen te kunnen kiezen, maar je mag 
ook onmiddellijk "Kunstmest" invullen bij Niveau2. 
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Er kan ook de eenheid en een omrekeningsfactor ingevuld worden.  Ook niveau 3  (indien van toepassing) 
kan ingevud worden. 

Indien de wijzigingen zijn doorgevoerd moet je op  klikken 
 
 

9. Produkten samenvoegen 
 
De bedoeling van dit programma-onderdeel is om twee produkten tot 1 produkt samen te voegen. 
De ervaring leert dat indien gezocht wordt naar een produkt en dat niet onmiddellijk wordt gevonden, 
nogal gauw een tweede produkt wordt aangemaakt wat eigenlijk reeds hetzelfde is van wat reeds in de 
basisgegevens aanwezig was. 
Zo kan énzelfde produkt twee keer in de basisgegevens aanwezig zijn. 
bv    
Referentie Naam 
PYRA Pyramin 
7626/B Pyramin WG 
 

 
Neem dus vooreerst voldoende reservecopiën alvorens deze bewerking uit te voeren.  Controleer de 
inventarissen van de produkten achteraf indien alles vlot is verlopen.  Bij de omzetting mag je geen 
foutmeldingen tegenkomen. 
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Hoofdstuk 2 Basisgegevens 
 

1. Adressenbeheer 
 
Bij elke aan- en verkoop wordt in het programma de bijhorende leverancier of klant gevraagd. Op die 
manier is het mogelijk om later aan- en verkooplijsten per persoon op te vragen. 
In de arbeidsregistratie kunnen de taken eventueel opgevolgd worden tot op personeelsniveau. 
In dit programma onderdeel is het mogelijk om alle gegevens van klanten, leveranciers of personeel te 
verzamelen. 
Bij het openen komt een leeg werkblad op het scherm. 

Bij het ophalen  kan men in het selectiescherm bijvoorbeeld de letter V  invullen; op die manier 
komen enkel de personen op het scherm die beginnen met de letter V. 

Om nieuwe personen toe te voegen klikt men op het icoontje ‘nieuw’  of F2. 
Er verschijnt een detailscherm waarop alle gegevens van de betreffende persoon kunnen ingevuld 
worden, zoals naam, adres, gemeente, telefoonnr, GSM, faxnr, e-mail adres, enz. 
 
Interessant om in te vullen is het veld ‘Standaard’. Dit bestaat uit 2 delen: 

* uit een lijst kan een standaard productensoort, kostensoort of inkomstensoort gekozen worden, 
die normaal gezien aan deze persoon gekocht of verkocht wordt. Bijvoorbeeld: bij de 
voederhandelaar kan hier als standaardwoord ‘krachtvoeders’ ingevuld worden. 

* dit omvat een lijst met alle producten, kosten en inkomsten die op het bedrijf kunnen aangekocht 
of verkocht worden. Er kan dus eveneens een standaardproduct, standaardkost of 
standaardinkomst aan een bepaalde persoon gekoppeld worden. Bijvoorbeeld: bij de 
elektriciteitsmaatschappij zullen we de kost ‘elektriciteit’ plaatsen. Bij de zuivelfabriek zullen we de 
inkomst ‘melk’ plaatsen. 

 
Op deze manier zullen we later bij het registreren van de aankoopfacturen en verkoopfacturen heel wat 
tijd kunnen uitsparen, omdat er niet moet gezocht worden naar de juiste producten, kosten of inkomsten. 
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Eenmaal een klant, leverancier of personeelslid in het programma gebruikt is, zal deze niet meer kunnen 
geschrapt worden. Om te vermijden dat deze dan toch nog in de keuzelijst verschijnt, kunnen we de 
persoon op ‘niet actief’ plaatsen.  
 
Tevens kan aan elk adres maximaal drie codes toegekend worden. Op deze codes kan worden 
geselecteerd in de grid van het adressenbeheer. Voorbeelden kunnen zijn; code F voor familie, code W 
voor wanbetaler,… 
 
 
In een tweede TAB folder kunnen eventueel personeelsgegevens opgeslagen worden. Dit zal vooral 
interessant zijn wanneer er veel met seizoenarbeiders gewerkt wordt. 
 

 
 
Om de referentie van een klant/leverancier te wijzigen, moet men dubbelklikken in de grid op de 
gewenste klant/leverancier. In het detailscherm tikt men een nieuwe referentie; het programma vraagt 
een bevestiging of de wijziging mag doorgaan. 
 
 
 

2. Producten, kosten en inkomsten 
 
In dit onderdeel worden alle producten (meststoffen, voeders, mazout, …), kosten (elektriciteit, water, 
verzekeringen,…) en inkomsten (premies, werk voor derden,…),  die op het bedrijf van toepassing zijn 
aangemaakt; ze vormen de basis voor het invullen van een bedrijfsboekhouding. 
 
Let op ! 
* Dieren en teelten die aangekocht of verkocht worden komen niet onder deze rubriek, zij zijn reeds 

aangemaakt onder ‘Bedrijfstakken’. 
* Bestrijdingsmiddelen hoeven niet handmatig te worden aangemaakt. Daar bestaat een 

menuonderdeel “Import bestrijdingsmiddelen” voor. 
 
Hoe meer gegevens hier worden ingebracht, des te gedetailleerder ook de boekhouding zal kunnen 
worden ingevuld. 
Het is dan ook van het grootste belang dat deze gegevens heel zorgvuldig worden ingebracht. 
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op de tabfolder Algemeen worden volgende gegevens gevraagd: 
• referentie: dit is een afkorting van 6 letters of cijfers van het in te brengen product, kost of 

inkomst. 
• Naam: een zo goed mogelijke omschrijving van het product, de kost of de inkomst. 
• Soort: dit moet in 2 delen worden ingevuld; een eerste deel bestaat uit een grove onderverdeling 

van de productensoorten, de kostensoorten of inkomstensoorten. In een tweede deel kan men 
dan het product, de kost of de inkomst aan een meer verfijnde groepering toekennen. Deze 
toekenning tot een bepaalde soort is zeer belangrijk voor een latere goede werking van het 
programma. 

• Standaardbestemming: producten, kosten en inkomsten die steeds aan eenzelfde bedrijfstak 
toegekend worden, kunnen best direct een standaardbestemming meekrijgen. Dit zal vooral het 
geval zijn voor krachtvoeders en zaden. Zo kunnen bijv. kalverkorrels standaard toegekend 
worden aan jongvee, of kan wintertarwezaad toegekend worden aan het gewas wintertarwe.  
Voor bepaalde producten is het soms beter om geen standaardbestemming toe te kennen, bijv. 
sproeistoffen in het geval deze door de landbouwer zelf gesproeid worden. In dit geval zal niet 
steeds alle aangekochte sproeistof verbruikt worden op het perceel. Het is dus belangrijk dat 
aankoop en verbruik twee aparte boekingen zijn. 

• Eenheid: er kan gekozen worden uit een vaste lijst met eenheden. 
• Omrekening in kg: 1 eenheid is gelijk aan: dit kan bijv. gebruikt worden voor vloeibare 

meststoffen, waarbij aankoop en verbruik gebeurt in liter, maar waarbij de procentuele 
samenstelling gebaseerd is op de gewichten.  
Voorbeeld : bij vloeibare stikstof gebruiken we als eenheid ‘liter’ en bij de omrekening schrijven 
we bijvoorbeeld ‘1,39 kg’. 

• Stock: Naast het veldje stock wordt de huidige stock berekend. Deze wordt gerekend sinds de 
laatste invenvenaris, met alle boekingen van aankoop, verkoop verbruik, interne bewegingen 
enz… 

• Minimum en maximumprijs: door het ingeven van een minimum en een maximumprijs per 
eenheid, wordt er later in de boekhouding een permanente controle gedaan bij de aankopen en 
verkopen van producten, zodat verhandelen aan abnormale prijzen onmogelijk wordt. 

• Nr Correspondent: om het verzamelen van gegevens naar bepaalde boekhoudkantoren 
mogelijk te maken kan het zijn dat dit nummer moet ingevuld worden. Dit moet gebeuren in 
afspraak met het boekhoudkantoor.  

• BTW %: bij elk product of kost kan een standaard BTW tarief ingevuld worden, zodat dit later 
niet meer hoeft te gebeuren bij de aan- en verkoopfacturen. Dit zal eveneens zorgen voor 
werkbesparing. 

• Onderverdeling: dit is voorlopig enkel in te vullen voor krachtvoeders, nevenproducten.  
• Actief: producten die niet meer gebruikt worden, kunnen op niet actief geplaatst worden, zodat 

ze later niet onnodig in de keuzelijsten voorkomen. Het is immers zo dat reeds gebruikte 
producten niet kunnen geschrapt worden in het programma. Producten, kosten of inkomsten die 
op ‘Niet actief’ geplaatst zijn worden in de keuzescherm steeds onderaan geplaatst en in een 
andere kleur. 

• Uit gebruik: in het programma worden er standaard een aantal producten, kosten en inkomsten 
ingevuld. Wil men deze niet gebruiken dan kunnen deze op ‘Uit gebruik’ gezet worden. Eenmaal 
in gebruik is ‘Uit gebruik’ zetten niet meer toegelaten, dan moet ‘Actief’ afgezet worden om aan 
het programma te melden dat het product, de kost of de inkomst niet meer gebruikt zal worden. 

• Link detail boekingsscherm: bij de registratie van bepaalde verkopen moeten er soms extra 
kosten/inkomsten geregistreerd worden zoals promotiekosten, residubepalingen, … (Momenteel 
enkel melk en suikerbieten en vleesvarkens in de varkensmodule). Bij kosten en inkomsten die 
moeten gekoppeld worden aan een verkoop van deze producten moet hier een vinkje geplaatst 
worden. 
Bij verkoop van melk, suikerbieten, … zal er een ‘Detail’ knop verschijnen, na het klikken hierop 
verschijnt een invulscherm om de detailkosten en inkomsten te registreren. Deze worden dan bij 
het opslaan van de boeking geregistreerd als afzonderlijke kosten en inkomsten. 
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Op de tabfolder kenmerken worden de specifieke kenmerken van de producten ingevuld. Deze 
kenmerken kunnen van tweeërlei aard zijn: enerzijds zijn ze van belang voor technische kengetallen, 
anderzijds kunnen ze van belang zijn voor de traceerbaarheid.  
Het is aan te raden indien mogelijk deze kenmerken zo goed mogelijk op voorhand in te vullen, zodat dit 
niet meer hoeft te gebeuren bij de aankoop of het verbruik van de producten. 
De soorten kenmerken zullen verschillen volgens de soort van product of kost. 
Enkele voorbeelden van kenmerken zijn stikstof, fosfor of kaligehalte bij meststoffen of de gehaltes aan 
ruw eiwit en fosfor bij krachtvoeders. 
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen blauwe en rode kenmerken. De blauwe kenmerken kunnen bij de 
boekingen telkens aangepast worden, de rode worden zijn specifiek voor het artikel. Bvb N, P, K zijn vaste  
(rode) kenmerken voor meststoffen, ze wijzigen dus niet. Ruw eiwit en fosfor gehalte zijn wisselende 
(blauwe) kenmerken die bij elke registratie kunnen aangepast worden. 
 

 
 
 
Op de tabfolder gemiddelde prijzen worden door de computer automatisch de gemiddelde prijzen 
van de producten bijgehouden. Zo zal het bijvoorbeeld na enkele jaren werken met het programma 
mogelijk zijn om een prijsevolutie te zien van een bepaald product. 
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Er worden steeds 2 gemiddelde prijzen berekend. 
 

- Gemiddelde prijs op aankopen in stock: dit is de gemiddelde prijs van enkel de aankopen 
die in stock geplaatst worden.  
Indien een bepaald product aangekocht wordt en direct verbruikt wordt is het voor 
bepaalde lijsten wenselijk dat bij het verbruik de werkelijke aankoopprijs gebruikt wordt. 
Als nu voor ditzelfde product enkele aankopen gebeuren naar de stock, dan moeten de 
verbruiken uit stock gebeuren aan de gemiddelde prijs van enkel de aankopen die naar de 
stock gegaan zijn en niet van alle aankopen. Zoniet zou het totale verbruik sterk kunnen 
verschillen van de totale aankoop. 

- Gemiddelde prijs op alle aankopen: dit is de echte gemiddelde prijs (op alle aankopen + 
inventaris) die bij het uitrekenen van de boekhouding zal gebruikt worden. 

 
 
Tabfolder actieve stoffen 
Specifiek voor bestrijdingsmiddelen is er een TAB folder waarin het erkenningsnummer en de actieve 
stoffen worden geregistreerd. 
Bij de installatie van het CERES programma wordt er een recent bestand met alle erkende 
bestrijdingsmiddelen op de harde schijf geïnstalleerd. Deze kunnen ingelezen worden via “Import 
bestrijdingsmiddelen. Nadat deze zijn ingelezen kan je de specifieke kenmerken van die sproeistoffen hier 
zelf komen bekijken.  
De ingelezen lijst is deze afkomstig van de “Belgisch erkende bestrijdingsmiddelen”.  Indien dus een 
andere dan deze sproeistoffen wordt gebruikt, dan zullen deze gegevens hier handmatig moeten ingevuld 
worden. 
 
 
De tabfolder geneesmiddel wordt gebruikt specifiek voor medicijnen. Voor elk medicijn dient vermeld 
te worden voor welke diersoort(en) het van toepassing is, over welke soort geneesmiddel het gaat en of 
er wachttijden in acht dienen genomen te worden.  Wanneer het medicijn op het medicijnenregister moet 
komen wordt een vinkje geplaatst bij ‘medicijnenregister’. 
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Tabfolder detail dient om bij de aankoop of verkoop van het produkt/kost bijkomende 
kosten/inkomsten automatisch te kunnen boeken op het boekingsscherm.  
Een voorbeeld: 
Bij de verkoop van melk krijg ik telkens een volledige melkafrekening, waar naast de melk ook een aantal 
kosten- en inkomstenrubrieken staan. Om deze niet te vergeten inboeken kan ik op DETAIL deze 
rubrieken reeds vermelden. Door op de knop DETAIL te klikken in het boekingsscherm zal ik herinnerd 
worden om deze neven-kosten of neven-inkomsten te boeken. 
De BASE knop dient om de CERES-standaard-kosten/inkomsten over te halen.  Deze zijn standaard voor 
verkoop Melk en verkoop Suikerbieten. 
 
 

3. Stock aanpassingen 
 
Wanneer tengevolge van foutieve registraties bij sommige producten een foutieve stock wordt 
weergegeven dan moet deze aangepast worden via een aankoop, verkoop of verbruik indien het gaat om 
een  registratie die vergeten werd of een vroegere registratie die foutief werd ingebracht. 
Indien de stockfout om onbekende fouten gaat of heel minieme verschillen dan moeten deze via ‘Stock 
aanpassingen’ in orde gesteld worden. 
 
Per aanpassing wordt de datum, het product, de positieve of negatieve aanpassing van de stock en de 
reden van de aanpassing vermeld. 
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4. Gewasrassen 
 
Van een aantal gewassen zijn standaard reeds verschillende rassen in het programma ingebouwd. Het 
werken met deze rassen is later in het programma zeker niet noodzakelijk, maar het kan soms goede 
informatie ter beschikking stellen. Ontbreken er rassen, dan kan door het klikken op het icoontje ‘nieuw’, 
via het detailscherm een nieuw ras toegevoegd worden. 
Eerst kiest men het gewenste gewas, nadien vult men de juiste naam in van het ras. Het ASDAC-nummer 
zal  het programma zelf aanmaken.  
Indien later dit ras in de standaard komt moet het ASDAC ras steeds de voorkeur krijgen. De door de 
gebruiker ingevulde rassen zijn te herkennen aan het feit dat op de 5° positie van het ASDAC nummer 
een 9 staat. 
 

 
 
Het ASDACnummer wordt standaard ingevuld in functie van het gekozen gewas.  
De eerste vier cijfers van het ASDACnummer bepalen het gewas, de volgende nummers lopen 
systematisch op vanaf 00001.  
Alle rassen die door de gebruiker toegevoegd worden zullen eindigen op een ASDACnummer groter dan 
90000. 
Om het gebruik van deze rassen zo gemakkelijk mogelijk te maken in de keuzelijsten, kan ieder ras actief 
geplaatst worden. Dit gebeurt eveneens op het detailscherm. 
 
 
 

5. Gewasstadia 
 
In dit scherm wordt een lijst aangelegd van mogelijke ziekten, die bij de gewassen die geteeld worden op 
het bedrijf, kunnen voorkomen.  
Bij het optekenen van waarnemingen van een gewas op een bepaald perceel kan een gewasstadia 
ingevuld worden. 
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6. Ziekten 
 
In dit scherm wordt een lijst aangelegd van mogelijke ziekten, die bij de gewassen die geteeld worden op 
het bedrijf, kunnen voorkomen.  
Bij verbruik van bestrijdingsmiddelen kan via ‘Kenmerken’ aangegeven worden tegen welke ziekte het 
product gebruikt wordt. 
 

 
 
 
 

7. Plagen 
 
In dit scherm wordt een lijst aangelegd van mogelijke plagen, die bij de gewassen die geteeld worden op 
het bedrijf, kunnen voorkomen.  
Bij verbruik van bestrijdingsmiddelen kan via ‘Kenmerken’ aangegeven worden tegen welke plaag het 
product gebruikt wordt. 
 

 
 
 
 

8. Onkruiden 
 
In dit scherm wordt een lijst aangelegd van mogelijke onkruiden, die bij de gewassen die geteeld worden 
op het bedrijf, kunnen voorkomen.  
Bij verbruik van bestrijdingsmiddelen kan via ‘Kenmerken’ aangegeven worden tegen welk specifiek 
onkruid het product gebruikt wordt. 
 

 
 
 
 

9. Actieve stoffen 
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In het CERES programma zijn alle erkende actieve stoffen van bestrijdingsmiddelen klaar ingebouwd. In 
het geval er nieuwe producten erkend worden zullen deze later via de ‘Startinfo’ bijgevoegd worden aan 
het programma. Eventueel kunnen via dit scherm ook handmatig actieve stoffen worden aangevuld. 
 

 
 
 
 
 

10. Import bestrijdingsmiddelen 
 
Bij de installatie van het CERES programma worden de huidige erkende bestrijdingsmiddelen klaar 
opgenomen in de submap ‘ASDAC’ in het bestand ‘StofNl.txt’. Indien de gebruiker wenst kan van hieruit 
een lijst met te gebruiken bestrijdingsmiddelen opgenomen worden in de ‘productenlijst’ van het 
programma. 
 

 
 
Na het oproepen van het ASCII bestand met de bestrijdingsmiddelen (de plaats van het bestand wordt 
standaard aangegeven) wordt er een lijst voorgesteld met de middelen die kunnen geïmporteerd worden.  
Alle middelen die men wenst te gebruiken moeten aangevinkt worden; bij sommige produkten moet de 
gebruiker zelf de soort invullen.  Alle middelen die reeds in het programma voorzien zijn (met hetzelfde 
erkenningsnummer) worden in het groen gekleurd. 
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Nadat de middelen geïmporteerd zijn kan eventueel de minimum- en, maximumprijs ingevuld worden in 
het scherm ‘Producten, kosten en inkomsten’. 
 
Eventueel kan via de site www.phytoweb.fgov.be de lijst met de erkende bestrijdingsmiddelen worden 
aangepast. 
 
Kies/klik op deze site: 

• De Nederlandstalige site 
• Erkenningsnummer raadplegen 
• Lijst erkende gewasbeschermingsmiddelen (ASCII) 

o klik op de rechtermuisknop. Kies ‘Doel opslaan als …’ en sla via ‘Opslaan in’ het bestand 
op in de map C:\CER2000\ASDAC onder de naam ‘Stof Nl’. 

  
 

 
 
Bij het opslaan zal gevraagd worden om de StofNl.txt te overschrijven, dat moet je bevestigen. 
 
Indien een actieve stof niet aanwezig is in het systeem zal een opmerking verschijnen. Het zou best zijn 
dat je dit aan CercoSoft laat weten. De startinfo moet dan door CercoSoft aangepast worden. 
 
 
 
 

11. Investeringen 
 
Investeringen zijn machines, gebouwen, installaties, aanplantingen en dergelijke, die over meerdere jaren 
gebruikt worden. De aankoopwaarde van een investering zal door het programma verdeeld worden over 
de komende boekjaren, te starten vanaf het startjaar tot de afschrijvingstermijn is verlopen. 
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De bestemming van een investering kan men niet inbrengen op dit scherm. Dit zal men jaarlijks moeten 
aanpassen op het investeringsplan. 
Via het icoontje ‘nieuw’ of ‘wijzigen’ kan een nieuwe investering ingebracht worden of een bestaande 
investering gewijzigd worden. We komen hiervoor op het detailscherm ‘investeringen’. 
Hier worden volgende gegevens ingevuld: 
 
TabBlad – Algemeen 

 
 

• Soort: uit een lijst met standaardinvesteringen kan gekozen worden met welke rubriek de in te 
vullen of de te wijzigen investering het best overeenkomt. 

• Naam: een omschrijving van de investering 
• Bouwjaar: het jaar waarin de investering gebouwd werd. 
• Nieuw: als de investering nieuw is wordt een vinkje geplaatst 
• Startjaar: dit is het jaar waarin de afschrijving begint te lopen. Deze hoeft niet noodzakelijk 

dezelfde te zijn als het bouwjaar, ook al betreft het een nieuwe investering. Bijvoorbeeld: een 
machine wordt op het einde van het boekjaar gekocht, maar zal pas in het volgende boekjaar 
echt gebruikt worden. Het startjaar is dus het jaar waarin de afschrijvingen beginnen te lopen. 

• Afschrijvingstermijn: deze wordt standaard ingevuld, maar kan gewijzigd worden. De 
afschrijvingstermijn van een investering wordt uitgedrukt in jaren. Dit betekent over hoeveel jaren 
men de kost van een investering zal afschrijven. De afschrijvingstermijn kan best vergeleken 
worden met het aantal jaren dat de investering kan gebruikt worden, zonder dat hieraan zware 
kosten moeten gedaan worden; het heeft dus niets te maken met de aflossingstermijn van de 
lening, die eventueel aangegaan werd om deze investering te financieren. Bijvoorbeeld: een 
tractor wordt gefinancierd met een lening lopende over 5 jaar, maar de tractor zal 
bedrijfseconomisch afgeschreven worden over 10 jaar. 

• Vervangingspercentage: dit is de procentuele waarde met dewelke men de afschrijving ieder 
jaar doet stijgen. Op die manier wordt in de afschrijving rekening gehouden met het feit dat de 
materialen elk jaar duurder worden. Zo wordt een soort spaarpot aangelegd tegen de volgende 
investering. Meestal wenst men echter af te schrijven op de aankoopwaarde en niet op de 
vervangingswaarde. Laat in dit geval het vervangingspercentage gewoon op blanco staan. 

• Aantal eigenaars: indien het een investering betreft die deel uitmaakt van een gezamenlijke 
aankoop kan het aantal eigenaars ingevuld worden. 

• Beginuren: voor machines met een urenteller, zoals bijvoorbeeld een tractor, kunnen hier de 
beginuren genoteerd worden. 
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• Omvang: het volume of de oppervlakte die de investering in beslag neemt. 
• Opmerking 
• Boekjaar uit gebruik: het boekjaar waarin de investering uit gebruik gesteld werd. 
• Aankoop: bij de aankoopgegevens kunnen aankoopdatum, leverancier, bedrag en BTW ingevuld 

worden. 
• Verkoop: wordt een investering verkocht, dan kunnen hier verkoopdatum, koper, bedrag en 

BTW bedrag ingevuld worden. 
• Nota’s: Vrije notities. 

 
 
 
TabBlad – Kenmerken 
 
Op het tabblad “kenmerken” kan je waarden voor de gevraagde kenmerken invullen. Deze zijn van Cerco-
Soft afkomstig en worden ingelezen bij “Inlezen startinfo”. 
Indien er geen kenmerken gevraagd staan zullen er voor die investering geen moeten ingevuld worden. 
Het invullen van de kenmerken is een louter informatief gegeven. 

 
 
 
 
Investeringen die bestaan uit meerdere aankopen 
 
Investeringen die bestaan uit meerdere aankopen, moeten toch bij de investeringen ingebracht worden 
als zijnde één aankoop. 
De verschillende facturen die ontvangen werden bij de bouw van de investering, mogen uiteraard niet in 
het aankoopboek van de boekhouding genoteerd worden, zoniet zal de investering tweemaal gerekend 
worden. Enerzijds via de afschrijvingen van investeringen, en anderzijds éénmalig via de aankoop. Dit zou 
natuurlijk een totaal negatief beeld geven van de boekhouding. 
Wil men bijvoorbeeld bij de bouw van een stal of een serre toch de detailfacturen allemaal bijhouden om 
zo tot een juist investeringsbedrag te komen, dan kan men als volgt te werk gaan: 
De investering wordt ingebracht met een fictief bedrag. In het gridscherm kan men dan op het icoontje 

 in de eerste kolom klikken om een scherm te bekomen waar alle detailfacturen kunnen ingevuld 
worden. Automatisch wordt er een sommatie gemaakt van de factuurbedragen en de btw-bedragen.  
Nadat alle facturen ontvangen zijn, kan dan het definitieve investeringsbedrag ingevuld worden bij de 
investering. 
De lijst met detailfacturen is dus een louter hulpscherm. 
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Om een nieuwe leverancier aan te maken kan je ook de groene knop naast “Leverancier” gebruiken. 
 
 
 

12. Percelen 
 
Het inbrengen van alle percelen is noodzakelijk indien men later een gedetailleerde perceelsregistratie 
wenst uit te voeren. Bij het toevoegen of wijzigen van percelen krijgt men een scherm met 3 tabbladen: 
perceelsgegevens, identificatie, historiek. 
 
In de tabfolder ‘perceelsgegevens’ vult men referentie, naam en huidige oppervlakte in als 
noodzakelijke gegevens. 
De eigenaar, de grondsoort, de diepte van de bouwlaag, de ligging van het perceel, drainage al dan niet 
en een memoveld, zijn gegevens die later praktische informatie kunnen bezorgen. 
Indien een perceel ‘uit gebruik’ geplaatst wordt komt het niet meer voor bij de keuzelijsten. Dit betekent 
echter niet dat de bedrijfsoppervlakte vermindert. Moet deze aangepast worden dan kan dit  gebeuren in 
de tabblad folder ‘Historiek’. 

 
 
Via het tabblad ‘identificatie’ kunnen de meer officiële gegevens van het perceel geregistreerd worden, 
zoals kadastrale nummers, kaartnummers, landbouwstreek, mestbanknummer, beslagnummer, productie-
eenheid, mestbanknummer perceel, gebied, mapzone. 
Het mestbanknummer, beslagnummer en het productie-eenheidnummer zijn gegevens die door de 
gebruiker ingevuld worden in de algemene module. 
 
In de tabfolder historiek, worden de wijzigingen qua grootte of eigendom van het perceel geregistreerd. 
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Bij het inbrengen van een nieuw perceel, wordt de ingebruikname van het perceel standaard op 1960 
geplaatst. Is het perceel geheel of gedeeltelijk in eigendom, dan kan de oppervlakte eigendom en de 
waarde van de eigendom hier ingevuld worden. Als er later wijzigingen gebeuren aan het perceel qua 
grootte of waarde van de eigendom, dan kan dit hier steeds gewijzigd worden.  
Wordt via ‘historiek’ de oppervlakte van een perceel op 0 geplaatst dan wordt het perceel automatisch op 
‘uit gebruik’ geplaatst. 
Om de waarde van een perceel in te vullen kan je op twee manieren tewerk gaan. Ofwel typ je de 
volledige waarde van het perceel in eigendom in, ofwel typ je in het blauw het waardeverschil in ten 
opzichte van de vorig toestand.  In beide gevallen wordt alles correct bijgewerkt. 
Zie onderstaand voorbeeld. 
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Bovenstaand perceel werd gepacht vanaf 1986 en had toen een oppervlakte van 3 ha. In 1990 werd één 
ha aangekocht voor een waarde van 19.800 €. 
In 1995 is het perceel verkleind naar 2.5 ha, waarvan nog steeds 1 ha eigendom was voor diezelfde 
19.800 € (de totale waarde van het perceel moet opnieuw worden ingebracht en waardeverschil blijft op 
0 staan). 
In 2000 is het perceel vergroot naar 3.795 ha maar er werd nog eens 1 ha bijgekocht ter waarde van 
19.000 € (het is de totale waarde van de oppervlakte eigendom dat moet worden ingegeven, of het 
waardeverschil kan ingebracht worden). 
 
Grondplan 
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Met de knop ‘Plan’ (onderaan dit scherm) bekomt men een nieuw scherm waarop aan de hand van de 
coördinaten (te verkrijgen via de landmeter) een gedetailleerd plan getekend kan worden van het 
betreffende perceel. Via de knop ‘New’ kunnen alle X en Y coördinaten ingevuld worden. Met de knop 
‘Draw’ aan te klikken, of het scherm op te slaan met ‘OK’ en terug te openen zal een perfecte tekening 
van het perceel op het scherm komen; tegelijkertijd verschijnt in de hoofding de precieze oppervlakte van 
het perceel. 
 
Met de knop ‘Point’ kunnen punten bijgetekend worden in functie van de afstand tot een ander punt, 
bijvoorbeeld met het oog op het opsplitsen van een perceel. Het programma vraagt tussen welke 2 
punten een nieuw punt moet getekend worden, Ceres berekend de afstand tussen beide punten en vraagt 
de gebruiker om op te geven hoever het nieuw punt ligt vanaf één van de punten. Na het klikken op ‘OK’ 
wordt het punt op het scherm aangeduid. 
 
Met ‘Cut’ kan het perceel in 2 delen opgesplitst worden. De computer vraagt tussen welke punten er een 
scheidingslijn moet komen. Automatisch kleurt het perceel in een rode en een groene helft. In de 
rechterbovenhoek wordt de oppervlakte aangegeven van beide perceelshelften. 
 
Zie ook Grafische verwerking. 
 
 
 

13. Leningen 
 
In de bedrijfseconomische boekhouding moeten de leningen worden ingebracht om de verhouding eigen 
vermogen/vreemd vermogen te kunnen berekenen. 
De gegevens van deze leningen worden niet gebruikt in de berekeningen van de resultaten van de 
verschillende bedrijfstakken. 
Op het gridscherm kan via de knop ‘New’ een nieuwe lijn worden toegevoegd, waarop volgende gegevens 
van de lening kunnen genoteerd worden: datum, omschrijving van de lening (bijv. overname, lening 
quotum, lening tractor, enz), het bedrag van de lening, het afgelost kapitaal (wordt automatisch berekend 
uit de afbetalingen), de termijn, het eindjaar van de VLIF tussenkomst, het % rentesubsidie, de bank 
(willekeurige omschrijving), de ASDAC bank (de bank zoals ze is opgenomen in de ASDAC standaard), de 
rentevoet van de lening. Verder kan de bestemming via een keuzelijst ingevuld worden (dit is belangrijk 
ivm centralisatie van boekhoudingen), de soort geeft de manier van afbetaling terug (maandelijks, 
trimestrieel, jaarlijks of een andere regeling). 
 

 
 
 

Via het gele icoontje   op het gridscherm kan de afbetaling van de lening ingebracht worden. 
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Volgende gegevens worden genoteerd: datum, betaald kapitaal, betaalde intrest, en de ontvangen 
rentesubsidie. De uitstaande schuld wordt automatisch door de computer berekend. 
 
 

 
 
Bij het opstarten van het programma moeten de op dat moment lopende leningen uiteraard ook 
ingebracht worden. De afbetalingen van deze leningen moeten eveneens ingevuld worden, anders klopt 
de uitstaande schuld niet. 
Stel dat er gestart wordt met een lening waarvan reeds 5 afbetalingen gebeurd zijn, dan kunnen ofwel 
deze 5 afbetalingen gedetailleerd ingebracht worden of kan dit ook via één registratie op een datum 
buiten het boekjaar, met dan uiteraard één totaal betaald kapitaal van de 5 afbetalingen. De betaalde 
intresten van deze vroegere afbetalingen zijn niet noodzakelijk in te brengen, ze hebben immers geen 
invloed op de uitstaande schuld. 
 
De kolom “betaalde intrest” is de intrest die door jou aan de bank werd terugbetaald.  De kolom 
“Ontvangen rentesubsidie” is het bedrag van de intrest die door het VLIF werd terugbetaald aan uw bank. 
De som van de twee is dus de intrest die door de bank werd aangerekend. 
 
 

14. Kwaliteitsklassen 
 
Het onderdeel kwaliteitsklassen dient enkel om de verkopen van de teelten per kwaliteitsnorm te kunnen 
bijhouden. 
De kwaliteitscategorieën kunnen hier dus op voorhand worden ingebracht.  
Op het gridscherm kan via de knop ‘New’ de referentie en de naam van de kwaliteitsklasse ingevuld 
worden. 
De optie ‘standaard bestemming’ is niet verplicht in te vullen, maar is een hulpmiddel indien een 
kwaliteitsklasse enkel voor één bepaalde teelt voorkomt. 
De code van de leverancier is de code die zal gebruikt worden bij het importeren van de veilingfacturen. 
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15. Maten 
 
Bij verkoop van gewassen kan er gebruik gemaakt worden van maten. Deze maten kunnen in dit 
programma-onderdeel gedefinieerd worden. Alle maten dienen op voorhand geregistreerd te worden per 
gewas. 
Per maat kan een ‘Code leverancier’ ingevuld worden; deze wordt gebruikt bij het inlezen van facturen 
van de veiling. 
 

 
 
 

16. Krachtvoederformules 
 
De krachtvoederformules dienen om het verbruik en de stock van de voeders (grondstoffen) op te volgen 
bij de personen die zelf de mengeling van hun krachtvoeders maken. 
Bij producten en kosten worden de voedergrondstoffen aangemaakt als krachtvoeder. Andere producten 
worden in de voederformules niet opgenomen. 
Bestaat een krachtvoeder bijvoorbeeld uit 5 grondstoffen, dan worden 5 lijnen toegevoegd met telkens de 
referentie en de omschrijving van het te maken voeder (de referentie zal dus telkens dezelfde zijn). In de 
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volgende kolommen wordt de voedergrondstof en de bijhorende hoeveelheid ingevuld, met telkens de 
bestemming (ook deze bestemming zal telkens dezelfde zijn). 
Hieronder volgt een voorbeeld van een krachtvoederformule voor zeugenmeel. Dit zeugenmeel bestaat 
voor 20 % uit zeugenkern, 30 % CCM, 20 % voedertarwe, 20 % voedergerst en 10 % sojaschroot. 
 

 
 
Het verbruik van deze krachtvoederformules wordt ingegeven bij “Boekingen” – “Krachtvoederformules”. 
 
 
 

17. Instellingen – import facturen 
 
Met het Ceres programma wordt de gebruiker de mogelijkheid geboden om zowel inkomende als 
uitgaande facturen op een elektronische manier uit te wisselen met de klant of leverancier. 
Deze uitwisseling zal per klant of leverancier moeten ingesteld worden. Dit gebeurt op het scherm 
‘instellingen – import facturen’. We stellen 2 voorbeelden voorop:  
 
Voorbeeld 1: importeren van aankoopfacturen van veevoeders 
Volgende gegevens moeten worden ingevuld:  

• Naam ontwerp: dit is bijvoorbeeld de naam van de veevoederfirma 
• Conversie: om gegevens te kunnen inlezen moet het in te lezen bestand in het ASDAC formaat 

staan. Sommige firma’s hebben geen bestand in ASDAC ter beschikking. Alvorens zo’n bestand te 
kunnen inlezen moet Ceres eerst dit bestand converteren. Men zal hier moeten aangeven over 
welke conversie het gaat. Indien er geen conversie moet gebeuren laat men dit veld blanco. 

• Plaats en naam van het bestand: dit is de locatie op de harde schijf (en eventueel de naam 
van het bestand dat door de veevoederfirma wordt opgestuurd). Het is geen verplichting om de 
volledige naam van het bestand te vermelden, omdat indien enkel de locatie op de harde schijf 
wordt ingevuld, dan ook meerdere electronische-bestanden tegelijkertijd kunnen ingelezen 
worden.  In dat geval moet de bestandsnaam niet vermeld staan. 

• Klant/leverancier: dit is de naam van de veevoederfirma zoals gekend in het ceresprogramma. 
We kiezen uit een lijst. 

• Soort: betreft het een voeder- of een veilingfactuur. In dit geval: aankoop veevoeders, is het een 
voederfactuur 
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Op het detailscherm worden nu alle mogelijke voeders die bij de betreffende persoon worden 
aangekocht ingebracht, met volgende onderverdelingen per boekjaar: 
• Code van de leverancier: dit is een nummer of een afkorting van het product zoals het 

door de leverancier wordt meegeleverd. 
• Subcode: bij sommige artikelen wordt een subcode geplaatst  om te wijzen op een bepaalde 

verschil ten opzichte van het gewone artikel. Bvb gemedicineerde voeders. Indien de subcode 
niet ingevuld is wordt bij het inlezen enkel rekening gehouden met de code en kunnen dus 
verschillende artikelen op een zelfde product ingelezen worden. Bvb: Biggenmeel en 
gemedicineerd biggenmeel worden dan als eenzelfde artikel beschouwd 

• Soort: dit is de soort zoals het moet herkend worden in het ceresprogramma, in dit geval 
een aangekocht krachtvoeder. 

• Product/kost/inkomst: dit komt overeen met het product dat aangemaakt is onder 
producten en kosten in het ceresprogramma. In dit geval bijv. varkensmeel, zeugenmeel, enz. 
Ook kortingen kunnen hier opgenomen worden. 

• Bedrijfsplan: dit is de standaardbestemming (bedrijfsplan) van het desbetreffende product, 
bijv. varkensmeel heeft als standaardbestemming ‘vleesvarkens’. 

• Verdeelgroep: dit is de standaardbestemming (verdeelgroep) van het desbetreffende 
product. Dit zal minder frequent worden gebruikt, maar zou kunnen het geval zijn als een 
bepaald product gebruikt wordt voor een volledige diergroep ‘Varkenshouderij’. Bvb: 
Kortingen 

• Jaar: Het boekjaar waarvoor deze instelling van toepassing is. Dit wordt automatisch door de 
computer ingevuld. 

 

Bij de start van een nieuw boekjaar kunnen via de knop    de instellingen van het 
voorgaande jaar overgenomen worden. 
 

 
 
 

Voorbeeld 2: importeren van Aankoopborderellen van de veiling 
Volgende gegevens moeten worden ingevuld:  

• Naam ontwerp: dit is bijvoorbeeld de naam van de veiling 
• Conversie: om gegevens te kunnen inlezen moet het in te lezen bestand in het ASDAC formaat 

staan. Sommige firma’s hebben geen bestand in ASDAC ter beschikking. Alvorens zo’n bestand te 
kunnen inlezen moet Ceres eerst dit bestand converteren. Men zal hier moeten aangeven over 
welke conversie het gaat. Indien er geen conversie moet gebeuren laat men dit veld blanco. 

• Plaats en naam van het bestand: dit is de locatie op de harde schijf (en eventueel de naam 
van het bestand dat door de veevoederfirma wordt opgestuurd). Het is geen verplichting om de 
volledige naam van het bestand te vermelden, omdat indien enkel de locatie op de harde schijf 
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wordt ingevuld, dan ook meerdere electronische-bestanden tegelijkertijd kunnen ingelezen 
worden.  In dat geval moet de bestandsnaam niet vermeld staan. 

• Klant/leverancier: dit is de naam van de veiling zoals gekend in het ceresprogramma. We 
kiezen uit een lijst. 

• Soort: betreft het een aankoop- of veilingfactuur. In dit geval: een veilingfactuur 
 

Op het detailscherm worden nu alle mogelijke gewassen die bij de betreffende veiling worden 
verkocht ingebracht, met volgende onderverdelingen: 
• Code van de leverancier: dit is een nummer of een afkorting van het product zoals het 

door de veiling wordt verhandeld. Zie ook ‘Kwaliteitsklassen en Maten’. 
• Keuze: Er zijn 3 soorten codes in te brengen.  

Enerzijds kan een code een toewijzing zijn naar een gewas of een kost/inkomst; anderzijds 
kan een code een toewijzing zijn naar een bepaalde bestemming. 

 
o Gewas: Wordt gebruikt bij de verkoop van een gewas die aan een bepaald 

bedrijfsplan wordt toegewezen. Er is slechts één uitzondering waarbij het mag 
toegewezen worden aan een verdeelgroep, namelijk rebuutfruit. 

o Kost/inkomst: een kost of een inkomst die wordt toegewezen aan een bedrijfsplan 
of een verdeelgroep. 

o Bestemming: In veel gevallen bepaalt de veiling op welk gewas een bepaalde 
kost/inkomst moet geplaatst worden. Deze bestemming heeft voorrang op hetgeen 
eventueel bij de kost/inkomst zelf vermeld staat. 

 
• Soort: dit is de soort zoals het moet herkend worden in het ceresprogramma, in dit geval 

een combinatie van gewassen en allerlei kosten (veilingkosten, leeg goed, …) 
• Product kost inkomst: dit komt overeen met het product dat aangemaakt is onder 

producten, kosten en inkomsten in het ceresprogramma. In dit geval bijv. Veilingkosten 
Dit moet niet ingevuld worden als ’gewas’ bij keuze aangeduid staat. 

• Bedrijfsplan: dit is de standaardbestemming van het desbetreffende product, bijv. 
aardbeien, sla, … in functie van het verhandelde gewas. 

• Verdeelgroep: Mocht de standaard bestemming een verdeelgroep zijn dan kan deze hier 
ingevuld worden. 

• Jaar: Het boekjaar waarvoor deze instelling van toepassing is. Dit wordt automatisch 
ingevuld bij het opslaan. 

 

Bij de start van nieuw boekjaar kunnen via de knop  de instellingen van het 
voorgaande jaar overgenomen worden. 
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Hoofdstuk 3 Boekhouding 
 

1. Opstarten Boekjaar > Bedrijfsplan 
 
Het bedrijfsplan vormt de kern van de bedrijfseconomische boekhouding, het geeft de structuur van het 
bedrijf weer. Op dit scherm wordt dus aangegeven welke diersoorten, welke gewassen en eventueel 
welke andere bedrijfstakken op het bedrijf worden uitgebaat. 
Het bedrijfsplan moet jaarlijks opgemaakt worden, maar kan overgenomen . Het eerste bedrijfsplan moet 
manueel ingevuld worden, de volgende jaren kunnen telkens gekopieerd worden en desnoods, daar waar 
nodig, gewijzigd worden. 
Het bedrijfsplan bestaat uit 3 tabfolders, namelijk gewassen dieren en andere. 
 

• Gewassen:  

 
Gewas – Referentie – Ras – Oppervlakte - Eenheid 
Per geteeld gewas wordt een lijntje toegevoegd. We kiezen uit de keuzelijst het gewas. De 
standaardreferentie wordt automatisch aangevuld, maar deze kan gewijzigd worden. Onder de 
kolom ‘ras’ kan men het gewenste ras invullen, dat aangemaakt werd onder de rubriek 
‘basisgegevens gewasrassen’ en die actief geplaatst zijn.  In de volgende kolommen kan de 
oppervlakte van de teelt zowel in ha als m² ingebracht worden. Wordt de oppervlakte niet 
ingevuld, dan zal deze automatisch ingevuld worden via een berekening vanuit de teeltplannen 
(indien deze ingevuld zijn). Indien de teelt een weide is, dan kan in de volgende kolom een vinkje 
geplaatst worden. 
In de kolom ‘eenheid’ wordt de eenheid geplaatst waarin de hoofdteelt zal geoogst worden. Dit 
zal in het merendeel van de gevallen in kg zijn. 
 
Opkweekveld – Gewassoort – Teeltmilieu – Teeltvolgorde –  Substraat - … 
De overige velden, contractteelt, meerjarig gewas, opkweekveld of productieveld, gewassoort, 
teeltmilieu, teeltvolgorde, teeltwijze, substraat, enz, zijn gegevens die van belang zijn of kunnen 
zijn voor het uitwisselen met boekhoudbureaus. 
De gewassoort zal standaard door CERES ingevuld zijn, maar kan indien nodig door de gebruiker 
gewijzigd worden. Marktbare gewassen die op het bedrijf integraal als ruwvoeder zullen 
vervoederd worden kunnen dus best gewijzigd worden in voedergewas. Alle voedergewassen 
worden in een groene achtergrondkleur voorgesteld. 
 
Het is de bedoeling om in dit scherm een verdeling te maken op gewasniveau, niet op rasniveau. 
Voor bepaalde gewassen (aardappelen in de akkerbouw, appelen en peren in de fruitsector, …) 
zal hierop een uitzondering gemaakt worden en wordt het bedrijfsplan op rasniveau opgemaakt. 
In dit geval zal de referentie moeten gewijzigd worden want deze moet uniek zijn. 
Voorbeeld: een bedrijf verbouwt 2 aardappelrassen (Bintje en Charlotte). Er worden dus 2 lijnen 
voorzien van het gewas aardappel maar met een gewijzigde referentie: BINT en CHARL ipv 2 
maal AARD 
 
Lotnr 
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Aantal teeltplannen   (Atl teeltplannen) 
Is een berekend getal hoeveel teeltplannen er reeds zijn ingevuld voor dit gewas – zie 
teeltplannen. 
 
Werkuren 
In de kolom “werkuren” kunnen de geschatte werkuren/jaar ingevuld worden. Deze worden 
gebruikt om het arbeidsinkomen per uur per bedrijfstak te kunnen berekenen.  
 
Eenheid uitslag kolom2 – Eenheid uitslag kolom3 – Titel uitslag 
De uitslag van de boekhouding van een gewas vertoont 3 kolommen. De eerste kolom is telkens 
de totale kostprijs. De omrekeningsfactor naar kolom 2 en kolom 3 kan zelf bepaald worden. 
Tevens kan er een eigen titel op geplaatst worden. 
 
 
Onderaan op het Gewassen-tabblad worden de oppervlaktes hoofdteelt en andere uitgerekend. 
 
 
 

• Dieren:  

 
Diersoort - referentie – gemiddelde veebezetting 
per diersoort die op het bedrijf voorkomt, wordt een lijn aangemaakt. Een gesloten varkensbedrijf 
zal bijv. 5 lijntjes omvatten, namelijk zeugen, biggen, beren, opfokvarkens en vleesvarkens. Een 
zuiver melkveebedrijf heeft dan minstens 2 diersoorten, namelijk melkvee en jongvee. Heeft men 
ook dekstieren op bedrijf, dan mag zeker “Volwassen stieren dek” niet ontbreken. Bij het kiezen 
van een diersoort wordt een standaardreferentie weergegeven. Deze kan eventueel gewijzigd 
worden.  
 
Uitslag 
In bepaalde gevallen zal het interessant zijn om sommige diersoorten te groeperen op de uitslag, 
bijv. zeugen, beren en biggen vormen één onderdeel op de uitslag, maw naast beren en biggen 
worden onder de kolom ‘uitslag’ zeugen vermeld. Een gelijkaardig voorbeeld kan voorkomen op 
een rundveebedrijf, waar zowel zoogkoeien als melkvee gehouden worden. Daar kan het jongvee, 
afkomstig van melkvee, en het jongvee afkomstig van zoogkoeien, samen op één uitslag jongvee 
geplaatst worden. 
In de kolom gemiddelde veebezetting wordt door de gebruiker een schatting van het gemiddeld 
aantal dieren per categorie ingevuld. Dit zal later dan gebruikt worden ter verdeling van 
producten en kosten over verdeelgroepen en investeringsplan. 
 
Werkuren 
In de kolom werkuren kunnen de geschatte werkuren/jaar ingevuld worden. Deze worden 
gebruikt om in de jaarresultaten het arbeidsinkomen per uur per bedrijfstak te kunnen berekenen. 
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Contract 
Indien dieren op contract worden bijgehouden, moeten deze in de bedrijfstakken ook als 
Contractdieren worden actief gezet. Dan pas wordt het vinkje op Contract automatisch aangezet. 
 
 
Uitslag kolom 2 / Uitslag kolom 3 / Titel uitslag 
Op de uitslagen van de boekhouding per bedrijfstak bevinden zich 3 kolommen. De eerste kolom 
van de uitslag van een gewas is altijd de totale kost. De twee volgende kolommen kunnen nu zelf 
bepaald worden. Kies daar uw gewenste omrekeningsfactor.  Ook de titel die op de uitslag moet 
verschijnen kan zelf bepaald worden. 
 
 
 

• Andere  

 
De derde tabfolder ‘andere’ bevat al deze bedrijfstakken die niet behoren bij dieren en gewassen. 
We denken hier aan zuivel, hoevetoerisme, enz. maar die dermate van belang zijn dat ze toch 
moeten opgevolgd worden in het bedrijfsbeheer. Er kan een keuze gemaakt worden via een 
keuzescherm. 

 
In de kolom kunnen de geschatte werkuren/jaar ingevuld worden. Deze worden gebruikt om in de 
jaarresultaten het arbeidsinkomen per uur per bedrijfstak te kunnen berekenen. 
 
In de kolom “Titel uitslag”  plaats je een gepaste titel voor deze bedrijfstak. 
 
 

 
Het opmaken van een bedrijfsplan voor het tweede, derde en volgende boekjaar zal een stuk 
gemakkelijker zijn. Bij het binnenkomen wordt een jaar gevraagd. Kiest men een jaar waarvan het 
bedrijfsplan nog niet bestaat, dan komt men op een blanco bedrijfsplan. Wil men nu het bedrijfsplan van 
het vorige jaar overnemen, wat veelal het meest logische zal zijn, dan klikt men op het icoontje links 

onderaan het scherm ‘plan van vorig jaar overnemen’ . 
Eventueel kunnen nu nog kleine wijzigingen aangebracht worden en het bedrijfsplan kan opgeslagen 
worden. 
 
 
 

2. Opstarten boekjaar > Investeringsplan 
 
Het investeringsplan moet jaarlijks opgemaakt worden en dient om de verdeling van de afschrijvingen van 
de investeringen en de kosten aan de investeringen te verdelen over de verschillende bedrijfstakken.  
 
Het is de bedoeling dat per investering een procentuele verdeling gebeurt over de verschillende 
bedrijfstakken. De som van deze verdeling moet 100 % zijn.  
 
Toch zitten er verschillende hulpmiddelen in om niet overal zelf de percentages te moeten invullen. 
 
kolom “Soort” 
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Witte lijn – eigen verdeling 
Kies je een soort uit en blijft de lijn wit, dan moeten handmatig de percentages ingevuld worden tot 
100% verdeling bekomen is. 
 
Gele lijn – computerverdeling na klikken op OK 
Indien je een passende verdeelsoort kiest en de lijn komt in het geel te staan, dan zal de computer de 
percentages automatisch invullen nadat op OK werd geklikt. Deze verdelingen gebeuren dan volgens 
oppervlakte/standaarduren. 
 
Opgelet: Alle investeringen moeten toegewezen zijn alvorens op OK te kunnen klikken. 
 
Na het opslaan (OK-knop) en terug openen van het scherm kan de uiteindelijke verdeling nagegaan 
worden. 
 

 
 
Het opmaken van het allereerste investeringsplan zal van de gebruiker een inspanning vragen om de 
verdeling zo goed mogelijk in te brengen. Vanaf het tweede jaar kan telkens het investeringsplan met de 
knop “PREV” van het vorige jaar overgenomen worden. Slechts enkele kleine wijzigingen zullen dan nog 
moeten ingevuld worden. Nieuwe investeringen zullen op hun beurt moeten aangevuld worden. 
 
Einduren 
Indien de einduren van een tractor of andere machine wil bijgehouden worden kan dat in de kolom 
“Einduren”. 
 
Indien je dubbelklikt op de lijn van een investering, wordt de detailfiche van een investering opgeroepen. 
 
 

3. Opstarten boekjaar > Verdeelgroepen 
 
In de bedrijfsboekhouding moeten alle aangekochte producten en kosten, hetzij direct via aankopen, 
hetzij indirect via verbruiken, toegewezen worden aan een bepaalde bedrijfstak. Deze bedrijfstak is ofwel 
een gewas, ofwel een diersoort. Bepaalde producten of kosten moeten mogelijks verdeeld worden over 
meerdere gewassen en/of meerdere diersoorten. Dit vraagt voor de gebruiker extra rekenwerk. Om 
hieraan te verhelpen werden verdeelgroepen ontworpen. Een verdeelgroep bestaat uit een combinatie 
van een groep gewassen, of een combinatie van een groep dieren of een combinatie van gewassen en 
dieren, waarover kosten of producten kunnen verdeeld worden. 
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Bij het opmaken van verdeelgroepen moeten de verschillende bedrijfstakken die behoren tot de groep 
een procentuele waarde krijgen. Dit gebeurt door een eigenhandige verdeling van de gebruiker of door 
een hulp die ingebouwd is in het programma. Deze keuze wordt bepaald via ‘Soort’. Indien na het kiezen 
van de soort de betreffende balk geel kleurt zal het programma zorgen voor een verdeling (verdeling op 
basis van oppervlakte, aantal dieren en standaarduren); is er geen gele kleuring dan moet de procentuele 
verdeling door de gebruiker ingevuld worden. 
 
Enkele voorbeelden van verdeelgroepen:  

1. Volledig bedrijf: dit omvat alle takken van het bedrijf, dus alle gewassen en alle diersoorten, de 
procentuele verhouding tussen de gewassen en de dieren kan door de gebruiker zelf ingesteld 
worden, doch het programma kan ook voor een verdeling zorgen op basis van standaarduren. 

2. Akkerbouw: dit omvat alle gewassen, de verhouding tussen de verschillende gewassen kan zijn in 
functie van de oppervlakte (bij keuze soort = alle gewassen) of kan door een percentage door de 
gebruiker ingevuld wordt. 

3. Rundveehouderij: dit omvat alle diersoorten die tot de tak rundveehouderij behoren. De verdeling 
gebeurt door de gebruiker waarbij hij zich kan baseren op het aantal dieren of beter via de soort 
‘Alle rundvee’ waarbij de verdeling door de computer gebeurt op basis van het gemiddeld aantal 
dieren en de standaarduren. 

4. Alle granen: deze omvatten alle gewassen die tot de groep graangewassen behoren ; dit kan 
interessant zijn omdat deze gewassen veelal dezelfde behandelingen krijgen of bewerkt worden 
met dezelfde machines. 

5. Alle glasteelten: deze omvatten alle gewassen die onder glas verbouwd worden. Op een 
tuinbouwbedrijf kan dit gemakkelijk zijn om de teelten die in serres staan, te voorzien van andere 
kosten tov de teelten die buiten verbouwd worden. 

6. Specifieke verdeling van bepaalde kosten: elektriciteit wordt meestal over bepaalde bedrijfstakken 
verdeeld maar niet noodzakelijk in functie van oppervlakte of aantal dieren. Daarom kan soms 
beter een eigenhandige verdeling opgemaakt worden. 

 
Bij een volgend boekjaar kunnen de verdeelgroepen van het vorige boekjaar telkens overgenomen 

worden door te klikken op het onderste icoontje ‘verdeelgroepen overnemen’ . 
 
 

4. Opstarten boekjaar > Teeltplannen 
 
Bij aanmaak teeltplannen krijgen we op het scherm een overzicht van het onderdeel ‘gewassen’ van het 
bedrijfsplan van het gekozen jaar. 
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Bij het klikken op het icoontje in de kolom teeltplan achter ieder gewas, Fout! Objecten kunnen niet 
worden gemaakt door veldcodes te bewerken.,  krijgt men een nieuw scherm, waarop de 
teeltplannen van het gekozen gewas kunnen ingevuld worden.  Is het icoontje grijs, dan zijn nog geen 

teeltplannen ingevuld voor dit gewas. Komt dit icoontje in het groen , dan zijn er wel al teeltplannen 
ingevuld bij het overeenkomstige gewas.  
De oppervlakte op het bedrijfsplan wordt automatisch aangepast indien de teeltplannen worden 
opgebouwd. 
 
Invullen van teeltplannen. 
 

 
 
In dit nieuwe scherm voegt men evenveel lijntjes toe als er teeltplannen zijn. Na het invullen van de zaai- 
of plantdatum en het perceel, wordt automatisch een referentie en een oppervlakte door de computer 
voorgesteld. De referentie is als volgt samengesteld: 2 cijfers die het jaar aangeven, 6 letters die het 
perceel aangeven en 6 letters die de teelt aangeven. 
De oppervlakte die de computer voorstelt is de totale oppervlakte van het perceel. Wordt slechts een deel 
van het perceel in gebruik genomen, dan moet uiteraard deze oppervlakte aangepast worden. 
Het mestbanknummer wordt gevraagd met het oog op de mestbankaangifte. Heeft men meer dan één 
mestbanknummer dan kunnen door deze optie de percelen jaarlijks van mestbanknummer gewijzigd 
worden. 
Verder kunnen toegevoegd worden: een opmerking, een eventuele mutant, een lotnummer, het 
mestbanknummer, het beslagnummer, het certificeringnummer, het keuringsorganisme, … 
 

Onder de kolom ‘Voorvrucht’  staan per teeltplan de voorvruchten van de jongste 4 jaar verborgen 
achter een knop, die op ditzelfde perceel gestaan hebben. Automatisch zoekt CERES alle 
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corresponderende teeltplannen op van de jongste 4 jaar die dus op hetzelfde perceel gestaan hebben. Na 
het klikken op de knop kunnen via ‘Del’ de teeltplannen geschrapt worden die niet als voorvrucht 
beschouwd mogen worden. Dit zal het geval zijn bij grote percelen die regelmatig opgedeeld worden in 
meerdere teeltplannen. Ceres kan in dat geval onmogelijke een correcte weergave geven van de 
voorvruchten; daarom dat de gebruiker met delete kan ingrijpen. 
 

Onder de kolom ‘Opmerking’  kunnen verborgen achter een knop diverse willekeurige gegevens op 
datum over het betreffende teeltplan genoteerd worden. 
 

Onder de kolom “Fr”  is er voor de fruittelers gans achteraan een icoontje voorzien, waarbij een 
teeltplanfiche kan ingebracht worden. De bedoeling daarvan is om informatief meer gegevens van de 
fruitsector te vergaren. 
 

 
 
 
 

5. Opstarten boekjaar > Bemestingsplan 
 
In ceres kan een bemestingsplan aangemaakt worden wat zich baseert op de reeds ingegeven 
Teeltplannen. 
 
Bij de teelplannen kan achteraan de maximale norm van de bemesting ingegeven worden. 
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Ook de bodemadviezen worden op het bemestingsplan getoond. Als een bodemadvies voor dit perceel en 

dat gewas voorhanden is zal van het adveis  de adveiswaarden worden getoond op 
het bemestingsplan. 
 
 
Het bemestingsplan zelf geeft een overzicht van de teeltplannen en de geplande bemesting. 
In het grid-scherm  

 
zie je de teeltplannen van het huidig jaar en het komende jaar. 

Met de  knop kan je andere jaartallen ook ophalen. 
 
Op iedere lijn van de teeltplannen kan je dubbelklikken om het detail van het bemestingsplan op te halen. 
 
De ingevulde bemestingsplannen herken je aan het vinkje dat achteraan de grid staat. 
 
Uitleg detail bemestingsplan. 

 
Het scherm is verdeeld in 6 zones 
Een invulzone( A ), de zone met de totalen van de reeds geplande bemesting ( B ), de zone met de 
maximum bemesting ( C ) , de zone met de saldo’s ( D ) , de zone met het advies ( E ) en de zone met de 
geboekte bemestingen uit de boekhouding ( F ). 
 

Op een detailscherm van het bemestingsplan kan je met de INS  knop lijnen toevoegen om 
geplande bemestingen aan te vullen. 
 
In zone (A) ga je de geplande bemesting invullen. Deze worden per datum opgevolgd, waarbij de soort 
meststof, produkt en hoeveelheid wordt gevraagd. Enkel bij organische mest kan je de %N en %P2O5 zelf 
invullen. 
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De totale bemesting wordt uitgerekend in zone (B). Je zorgt ervoor dat deze steeds lager ligt dan het max 
aangegeven in zone (C). 
Het saldo (C – B)  wordt aangegeven in zone D.  Als dit negatief uitkomt, wat duidt op overbemesting, zal 
dit in het rood komen te staan. 
 
Het advies - wat bij de bodemanalyses bij dat teeltadvies werd ingevuld -  zal hier in zone E verschijnen. 
 
Alles wat reeds bij de boekingen effectief geboekt is wordt uitgerekend en wordt in zone F geplaatst. 
 
Dus zowel de geplande bemesting als de werkelijke bemesting moeten beide ingevuld worden. Er bestaat 
geen knop die de geplande bemesting overneemt naar de boekingen. Dit mag trouwens niet omdat zowel 
de planning als de boekingen moeten behouden blijven. 
 
 

De Boek knop  geeft een overzicht van deze geboekte registraties. 
 

De knop Copy  kan vertrekkende van een ingevuld bemestingsplan de geplande bemesting 
overgedragen worden naar een ander perceel. Zo wordt het typwerk geminimaliseerd. 
 

De Print knop  gaat het bemestingsplan afdrukken van het gekozen perceel. 
 
 
 
 
 

6. Boekingen > Boekingen per factuur 
 

Het boekingsscherm vormt het centraal deel van de bedrijfsboekhouding waar zowel “ aankopen”, 

“ verkopen”, “ verkoop gewassen” als “ verbruiken” kunnen geregistreerd worden. 
 
Na het kiezen van het gewenste boekjaar krijgen we een grid met een overzicht van een bepaalde 
periode van de boekingen van het gekozen boekjaar.  (zie Opstartgegevens – Algemene instellingen) 
Door het dubbelklikken op een bepaalde lijn kan een bepaalde registratie gewijzigd worden. 
Om een nieuwe registratie in te vullen moet op één van de volgende iconen geklikt worden: 
 

  Aankopen van producten en kosten (of F2) 

  Verkopen van producten en inkomsten (of F3) 

  Verkopen van gewassen (of F4) 

  Verbruiken uit stock van producten (of F5) 

Bij boekingen met gekoppelde inkomsten/uitgaven zal ook automatisch de Detailknop  
verschijnen. 
 
 

a. Aankopen en uitgaven 
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Bij “aankopen en uitgaven” worden alle uitgaven geregistreerd, behalve investeringen en aankopen van 
dieren. 

Na het klikken op ‘Aankopen’   of F2 kunnen we een nieuwe lijn van een aankoopfactuur inbrengen. 
 
 

 
 
 

• Boekingsnummer: deze wordt automatisch door de computer ingevuld en kan niet gewijzigd 
worden door de gebruiker. Het boekingsnummer bestaat uit 8 cijfers, nl 4 cijfers voor het jaartal, 
daarna gevolgd door 4 cijfers die een volgnummer voorstellen. Bijv 20010036 betekent de 36° 
boeking van het jaar 2001. 
Het is de bedoeling (niet noodzakelijk) dat alle lijnen van eenzelfde factuur hetzelfde 
boekingsnummer krijgen. Bevat de factuur dus meerdere lijnen dan zorgen we er best voor dat 
elke factuurlijn in CERES ingetikt wordt met hetzelfde boekingsnummer. (Zie verder) 
 

• Leverancier: hier wordt de leverancier ingevuld door de eerste letters in te tikken van zijn naam 
of door te kiezen uit de keuzelijst. Staat de leverancier nog niet in de keuzelijst, dan kan men op 
het groene knopje, achteraan het veld, klikken om een nieuwe leverancier toe te voegen. We 
komen van hieruit direct op het detailscherm ‘adressenbeheer’. 

 
• Boekingsdatum: De boekingsdatum is de dag waarop de aankoop in de boekhouding moet 

verwerkt worden. De aankoop van een meststof kan op een eerdere datum dan de factuurdatum 
gedaan worden. Voor het verwerken van gegevens omtrent de aankoop van vleesvarkensmeel 
speelt de boekingsdatum een rol bij de berekening van de voederconversie van een bepaalde 
ronde van vleesvarkens; door de boekingsdatum veel vroeger of veel later te plaatsen, zou het 
voeder kunnen toegewezen worden aan een vorige of een volgende ronde. 

 
• Factuurdatum: is een louter informatief veld. Wanneer men een BTW-listing wil bijhouden moet 

deze datum wel correct ingevuld worden. 
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• Factuurnummer: is een louter informatief veld. 
 

• Betaald: kan worden aangeklikt indien de factuur reeds betaald werd. Het heeft geen invloed op 
het uitrekenen van de boekhouding; reeds betaalde of niet betaalde facturen worden toch als 
kost in de boekhouding aanschouwd. Het is uiteraard wel van invloed op de lijst ‘schulden’. 

 
• Opmerking: hierin kan je bijkomende informatie omtrent uw boeking kwijt. Stel dat je “Diverse 

kosten” hebt ingeboekt, maar dat het specifiek over Plastiek gaat, dan kan je dat daar in kwijt. 
 

• Soort: het is de soort ‘kost of product’ die aangekocht werd; eventueel wordt dit standaard 
ingevuld wanneer bij de leverancier een standaard kostensoort ingebracht werd in het 
klanten/Leverancier scherm. Deze soort moet niet noodzakelijk ingevuld worden. Het dient enkel 
om in het volgende veld (product/kost) een filter te plaatsen, zodat de keuzelijst korter wordt. Het 
zorgt er dus voor dat het inbrengen van het juiste product of kost achteraf iets gemakkelijker 
wordt. 

 
• Product/kost: hier wordt het juiste product of de juiste kost ingebracht, overeenkomend met de 

factuur. Is het product of de kost niet aanwezig in de keuzelijst, dan kan via het groene knopje, 
achteraan het veld, een nieuw product of nieuwe kost worden toegevoegd. We komen dan 
automatisch op het detailscherm van producten, kosten en inkomsten. 

 
• Hoeveelheid: indien de hoeveelheid van het aangekochte product van belang is voor de 

verwerking in het bedrijfsbeheer, zal de computer U verplichten om de hoeveelheid in te vullen. 
Na het kiezen van het juiste product zal ook de eenheid automatisch bij de hoeveelheid ingevuld 
worden (bijv. kg, liter). Bij kosten als verzekeringen, veeartskosten, bedrijfsbegeleiding, en 
dergelijke, wordt uiteraard geen hoeveelheid gevraagd. 
Bij de kostenrubrieken waar je bij “Producten, kosten en inkomsten” toch een eenheid hebt 
ingevuld, zal toch een hoeveelheid kunnen ingebracht worden. 
 

• Bedrag: dit is het totale bedrag van de kost, exclusief BTW. Indien het gaat om een product 
waarvan een hoeveelheid is ingegeven, kan het bedrag eventueel overgeslagen worden en kan de 
eenheidsprijs ingevuld worden. Dan zal het bedrag achteraf automatisch worden ingevuld. 

 
• Eenheidsprijs: indien voor een product reeds de hoeveelheid en het bedrag is ingevuld, zal de 

eenheidsprijs automatisch worden berekend. Werd het bedrag niet ingevuld, dan zal bij het 
invullen van de eenheidsprijs het bedrag automatisch berekend worden. 
Bij de aankoop van Krachtvoeders zal de laatste aankoopprijs bij “eenheidsprijs” reeds ingevuld 
staan. Dit vergemakkelijkt het inboeken van voederfacturen.  Zolang de eenheidsprijs van het 
voeder gelijk blijft hoef je enkel maar de hoeveelheden in te vullen; de totaalprijs wordt telkens 
berekend. 
 

• BTW %: hier verschijnt automatisch het corresponderende BTW % dat werd ingevuld bij het 
gekozen product of de kost. Werd dit in het bestand ‘producten, kosten en inkomsten’ niet 
ingevuld, dan kan het hier alsnog ingevuld worden. Om achteraf tijd te besparen is het uiteraard 
wel wenselijk om direct bij producten, kosten en inkomsten het BTW % in te vullen. 

 

• EXCL : indien je op het knopje EXCL klikt, dan zal uit het ingevulde netto bedrag het BTW-
bedrag uitgehaald worden. Dit dient eigenlijk om de BTW uit te halen uit de facturen die incl. 
BTW worden ingebracht.  Bemerk dat een Bedrijfsboekhouding ALTIJD ZONDER BTW moet 
ingevuld worden. Dit is dus eigenlijk een hulpmiddel op de BTW eruit te halen. 

 
• Korting: indien op het factuurbedrag een procentuele korting werd toegestaan, dan kan deze 

korting hier ingebracht worden en zal deze dan doorgerekend worden naar de reeds ingebrachte 

bedragen indien je op  klikt. 
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• Bestemming: standaard wordt het oorspronkelijk gekozen bestemmingsjaar ingevuld. Achter het 

bestemmingsjaar staat de periode waarover dit bestemmingsjaar loopt. Start het boekjaar op 1 
januari, dan zal dat steeds 1 januari tot 31 december zijn; start het boekjaar op 1 mei, dan zal de 
bestemmingsperiode 1 mei tot 30 april van het volgende jaar zijn. 
Opgelet: bij ‘Voorschotten aan teelten’ moet het bestemmingsjaar soms aangepast worden. 
Denken we bijvoorbeeld aan het volgende: 

 
1. Het boekjaar start op 1 januari.  
De wintertarwe wordt gezaaid op 15 november 2001, dit is dus het boekjaar 2001. 
De oogst is voorzien voor bijv. augustus 2002, dus de bestemming moet worden: 2002. 
 
2. Het boekjaar start op 1 januari 
De aardappelen worden geplant op 15 april 2002. Dit is het boekjaar 2002. 
De oogst is voorzien voor oktober 2002. 
De bestemming moet zijn: 2002 
 
 
3. Het boekjaar start op 1 mei. 
De aardappelen worden geplant op 15 april 2002. Dit is nog steeds het boekjaar 2001. 
De oogst is voorzien voor oktober 2002. 
De bestemming is dus 2002. 
 

Na het bestemmingsjaar heeft men de keuze uit volgende bestemmingen: 
 

1. Bedrijfsplan 
2. Verdeelgroep 
3. Investering 
4. Stock 

 
Mogelijkheid 1: bedrijfsplan 

Heeft men gekozen voor bedrijfsplan, dan kan men in het volgende keuzevenster kiezen - in 
functie van het aangekochte product of kost - uit die diersoorten, gewassen of andere 
bedrijfstakken die in het betreffende bedrijfsplan zijn opgenomen. 

 
Mogelijkheid 2: verdeelgroep 

Heeft men gekozen voor verdeelgroep, dan zal in het volgende keuzevenster de keuze geboden 
worden uit alle verdeelgroepen die opgemaakt zijn voor het betreffende bestemmingsjaar en die 
passen bij het aangekochte product of kost. 
 

Mogelijkheid 3: investering 
Werd er gekozen voor een investering, dan kan in het volgende keuzevenster een investering 
gekozen worden waarover een kost moet verdeeld worden. Dit zal enkel bruikbaar zijn voor 
bepaalde kosten als onderhoud, energiekost,… 

 
Mogelijkheid 4: stock 

Wanneer er gekozen wordt voor stock, dit zal enkel bruikbaar zijn voor meststoffen, sproeistoffen 
en dergelijke, worden er geen verdere vragen meer gesteld. De producten moeten dan later 
nogmaals een bestemming krijgen met “Verbruiken uit stock”. 

 
• Stal – stalcomplex: indien voeders aangekocht worden en op vleesvarkens worden 

geregistreerd, die in de technische module worden bijgehouden, dan moet onder ‘stal’ het 
stalnr ingevuld worden. 
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Aankopen van voeders die moeten geregistreerd worden op een mestbanknummer (vnl. voor 
de varkenssector), moeten een stalcomplexnummer meekrijgen. Dit stalcomplexnummer is 
gekoppeld aan een mestbanknummer; deze instellingen gebeuren in de algemene module. 

 
Na het invullen van het bovenste deel van het scherm, zijn onderaan nog 2 blokken in te vullen, enerzijds 
kenmerken, anderzijds teeltplanverdeling. 
 
In functie van het product of de kost, zullen deze kenmerken of teeltplanverdelingen al dan niet moeten 
ingevuld worden. 
 

1. Teeltplanverdeling: indien er bij de bestemming gekozen werd voor bedrijfsplan en een teelt, 
dan wordt het product of de kost evenredig verdeeld over alle bestaande teeltplannen van de 
gekozen teelt, in functie van de oppervlakte.  
Klopt deze evenredige verdeling niet met de realiteit, dan kan men klikken op de knop 
‘teeltplanverdeling’. 
Op het scherm verschijnen nu de teeltplannen van het gekozen teeltjaar en teelt; de evenredige 
verdeling van het product of de kost is op dit scherm nog niet zichtbaar. 
 

 
 
 
Neem een voorbeeld van een teelt met 3 percelen, het tweede perceel wordt niet bemest, het 
eerste en het derde perceel worden evenredig, in functie van de oppervlakte, bemest. 
In de checkboxen bij het eerste en het derde perceel wordt een vinkje geplaatst en nadien klikken 

we onderaan op de knop ‘calculeer’ . Automatisch zal de gekozen hoeveelheid meststof 
verdeeld worden over die 2 percelen, in functie van de oppervlakte. 
Willen we bovendien melden dat het derde perceel slechts voor 50% bemest is, dan kunnen we 
onder de kolom percentage bij het derde perceel 50% invullen. Na het calculeren zal de verdeling 
terug automatisch gebeuren. 

De -knop dient om bij een reeds geboekte factuur alle teeltplanlijnen terug op te halen. 
Bij het wijzigen van een bestaande boeking worden enkel de geboekte lijnen getoond. 
 

2. Kenmerken: in het ceresprogramma zijn aan bepaalde types producten en kosten standaard 
kenmerken gekoppeld. In de rubriek ‘producten, kosten en inkomsten’ kunnen bij elk product of 
kost de kenmerken standaard worden ingevuld. Op die manier moeten ze bij registratie niet meer 
worden ingevuld. Bepaalde kenmerken zullen echter per registratie verschillen, zodat het geen zin 
heeft om ze standaard in te vullen, bijv. het ruw eiwit en fosforgehalte van voeders. In dit geval 
zal het dus noodzakelijk zijn om op de knop ‘Kenmerken’ te klikken, om deze gegevens te komen 
aanpassen. 

 
Nadat het scherm volledig is ingevuld, hebben we verschillende mogelijkheden om het te registreren: 

 

1. Klikken op ‘OK’  (F6): de boeking wordt geregistreerd en we komen terug op het 
gridscherm. Dit is de juiste methode om één factuur met één artikel of kost te registreren. 

2. Klikken op ‘Aankoop’  (F2): door hier te klikken wordt het scherm geregistreerd en wordt 
er een nieuw aankoopscherm gepresenteerd met hetzelfde boekingsnummer; dit betekent dat ze 
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behoort tot dezelfde factuur. Moet er gekoppeld aan dezelfde factuur een verkoop geregistreerd 

worden dan moet ‘Verkoop’  (F3) aangeklikt worden. Dit kan evengoed gebeuren voor 

‘Verkoop van gewassen’  (F4) of ‘Verbruik uit stock’  (F5) 

3. Klikken op ‘New’  : door hier te klikken wordt het scherm geregistreerd en wordt een 
nieuw scherm gepresenteerd met een volgend boekingsnummer; dwz dat we willen starten met 
een volgende registratie, maar van een volgende factuur. Moet de volgende factuur van een 
nieuw type zijn (verkoop of verbruik) dan moet het passende icoontje onderaan het scherm 
aangeklikt worden. 

 
Heeft men van een bepaalde factuur een lijn niet geregistreerd en wil men deze toch nog inbrengen in de 
computer op hetzelfde boekingsnummer als de andere factuurlijnen, dan kan men als volgt te werk gaan: 
Duid in het gridscherm de factuurlijn aan van dewelke men nog een bijkomende lijn wil inbrengen; 
dubbelklik op deze lijn; het detailscherm verschijnt; klik nu op het passende icoontje onderaan het scherm 
‘Aankoop’, ‘Verkoop’, ‘Verkoop gewassen’, ‘Verbruik uit stock’; er zal een detailscherm verschijnen met 
hetzelfde boekingsnummer als de boeking vanwaar men vertrokken was. 

 
 

b. Verkopen en inkomsten 
 
Bij verkopen en inkomsten worden alle inkomsten geregistreerd, behalve verkopen van gewassen, dieren 
en investeringen. De voornaamste inkomsten die hier dus zullen geregistreerd worden zijn: verkoop melk, 
ontvangen premies, werk voor derden, verkoop van plantaardige nevenproducten, occasionele verkoop 
van producten (meststoffen, sproeistoffen, …) 

Na het klikken op ‘Verkopen’  of F3 kunnen we een nieuwe verkoopfactuur inbrengen, door te 
dubbelklikken op een bestaande boeking kan deze gewijzigd worden.  
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• Boekingsnummer: deze wordt automatisch door de computer ingevuld en kan niet gewijzigd 
worden door de gebruiker. Het boekingsnummer bestaat uit 8 cijfers, nl 4 cijfers voor het jaartal, 
daarna gevolgd door 4 cijfers die een volgnummer voorstellen. Bijv 20010036 betekent de 36° 
boeking van het jaar 2001. 
Het is de bedoeling (niet noodzakelijk) dat alle boekingen van eenzelfde factuur hetzelfde 
boekingsnummer krijgen. 

• Klant: hier wordt de klant ingevuld door de eerste letters in te tikken van zijn naam of door te 
kiezen uit de keuzelijst. Staat de klant nog niet in de keuzelijst, dan kan men op het groene 
knopje, achteraan het veld, klikken om een nieuwe klant toe te voegen. We komen van hieruit 
direct op het detailscherm ‘Adressenbeheer’. 

• Boekingsdatum: indien de facturen wekelijks in de computer ingebracht worden, mag de datum 
van die dag ingevuld worden. In bepaalde gevallen is de boekingsdatum van belang bij het 
opvragen van overzichten, bijv. het is handig om de boekingsdatum van de verkoop van melk aan 
de zuivelfabriek steeds op de laatste dag van de betreffende maand te registreren zodat later op 
de verkooplijst melk gemakkelijk de volledigheid van de verkopen kan nagegaan worden.  
De datum die voorgesteld wordt is de datum van vandaag, deze mag uiteraard aangepast 
worden. Zolang men in het scherm blijft wordt steeds de laatst gebruikte datum voorgesteld. 
De datum is NIET bepalend voor het bestemmingsjaar van de factuur, het bestemmingsjaar komt 
verder nog aan bod. 

• Factuurdatum: is een louter informatief veld, waar de factuurdatum kan worden ingebracht. 
Wanneer men een BTW-listing wil bijhouden moet deze datum ingevuld worden. 

• Factuurnummer: is een louter informatief veld, waar het factuurnummer kan worden ingevuld. 
• Betaald: om bij te houden indien een factuur al dan niet betaald is. 
• Opmerking: vrije opmerking van de gebruiker. 
• Soort: het is de soort ‘inkomst of product’ die verkocht werd; eventueel wordt dit standaard 

ingevuld wanneer bij de klant een standaard inkomstensoort ingebracht werd in het 
klanten/Leverancier scherm. Deze soort moet niet noodzakelijk ingevuld worden. Het dient enkel 
om in het volgende veld (product/inkomst) een filter te plaatsen, zodat de keuzelijst korter wordt. 
Het zorgt er dus voor dat het inbrengen van het juiste product of inkomst achteraf iets 
gemakkelijker wordt. 

• Product/inkomst: hier wordt het juiste product of de juiste inkomst ingebracht, 
overeenkomend met de factuur. Is het product of de inkomst niet aanwezig in de keuzelijst, dan 
kan via het groene knopje, achteraan het veld, een nieuw product of nieuwe inkomst worden 
toegevoegd. We komen dan automatisch op het detailscherm van producten, kosten en 
inkomsten. 

• Hoeveelheid: indien de hoeveelheid van het verkochte product van belang is voor de verwerking 
in het bedrijfsbeheer, zal de computer U verplichten om de hoeveelheid in te vullen. Na het 
kiezen van het juiste product zal ook de eenheid automatisch bij de hoeveelheid ingevuld worden 
(bijv. kg, liter). Bij inkomsten als premies, werk voor derden,  en dergelijke, wordt uiteraard geen 
hoeveelheid gevraagd; 

• Bedrag: dit is het totale bedrag van de inkomst, exclusief BTW. Indien het gaat om een product 
waarvan een hoeveelheid is ingegeven, kan het bedrag eventueel overgeslagen worden en kan de 
eenheidsprijs ingevuld worden. Dan zal het bedrag achteraf automatisch worden ingevuld. 

• Eenheidsprijs: indien voor een product reeds de hoeveelheid en het bedrag is ingevuld, zal de 
eenheidsprijs automatisch worden berekend. Werd het bedrag niet ingevuld, dan zal bij het 
invullen van de eenheidsprijs het bedrag automatisch berekend worden. 

• BTW %: hier verschijnt automatisch het corresponderende BTW % dat werd ingevuld bij het 
gekozen product of de inkomst. Werd dit in het bestand ‘producten, kosten en inkomsten’ niet 
ingevuld, dan kan het hier alsnog ingevuld worden. Om achteraf tijd te besparen is het uiteraard 
wel wenselijk om direct bij producten, kosten en inkomsten het BTW % in te vullen. 

• Korting: indien op het factuurbedrag een procentuele korting werd toegestaan, dan kan deze 
korting hier ingebracht worden en zal deze dan doorgerekend worden naar de reeds ingebrachte 

bedragen indien op  wordt geklikt. 
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• Bestemming: standaard wordt het oorspronkelijk gekozen bestemmingsjaar ingevuld. Achter het 
bestemmingsjaar staat de periode waarover dit bestemmingsjaar loopt. Start het boekjaar op 1 
januari, dan zal dat steeds 1 januari tot 31 december zijn; start het boekjaar op 1 mei, dan zal de 
bestemmingsperiode 1 mei tot 30 april van het volgende jaar zijn. 
Dit bestemmingsjaar mag aangepast worden: bvb het boekjaar eindigt op 31 december 2001 en 
op 17 januari 2002 wordt er een premie ontvangen die nog telt voor het vorige jaar dan moet het 
bestemmingsjaar 2001 zijn. 
 
Na het bestemmingsjaar heeft men de keuze uit volgende bestemmingen in functie van het 
verkochte product of inkomst: 
1. Bedrijfsplan 
2. Verdeelgroep 
3. Stock 

Mogelijkheid 1: bedrijfsplan  (bvb melk, eieren, wol, premies, …) 
Heeft men gekozen voor bedrijfsplan, dan kan men in het volgende keuzevenster kiezen - in 
functie van het verkochte product of inkomst - uit die diersoorten, gewassen of andere 
bedrijfstakken die in het betreffende bedrijfsplan zijn opgenomen. 

 
Mogelijkheid 2: verdeelgroep (bvb premies, diverse inkomsten, …) 

Heeft men gekozen voor verdeelgroep, dan zal in het volgende keuzevenster de keuze geboden 
worden uit alle verdeelgroepen die opgemaakt zijn voor het betreffende bestemmingsjaar en die 
passen bij het verhandelde product of inkomst. 

 
Mogelijkheid 3: stock (bvb producten) 

Wanneer er gekozen wordt voor stock, dit zal enkel bruikbaar zijn voor meststoffen, sproeistoffen 
en dergelijke, worden er geen verdere vragen meer gesteld. 

 
• Stal: indien producten verkocht worden van diersoorten, die in de technische module worden 

bijgehouden, dan moet onder ‘stal’ het stalnr ingevuld worden. 
 
Na het invullen van het bovenste deel van het scherm, zijn onderaan nog 2 blokken in te vullen, enerzijds 
kenmerken, anderzijds teeltplanverdeling. 
 
In functie van het product of de inkomst, zullen deze kenmerken of teeltplanverdelingen al dan niet 
moeten ingevuld worden. 
 

1. Teeltplanverdeling: indien er bij de bestemming gekozen werd voor bedrijfsplan en een teelt, 
dan wordt het product of de inkomst evenredig verdeeld over alle bestaande teeltplannen van de 
gekozen teelt, in functie van de oppervlakte.  
Klopt deze evenredige verdeling niet met de realiteit, dan kan men klikken op de knop 
‘teeltplanverdeling’. 
Op het scherm verschijnen nu de teeltplannen van het gekozen teeltjaar en de teelt; de 
evenredige verdeling van het product of de inkomst is op dit scherm nog niet zichtbaar. 

 
 
Neem een voorbeeld van een teelt met 3 percelen, het tweede perceel wordt komt niet in 
aanmerking voor de ontvangen inkomst, het eerste en het derde perceel krijgen een evenredige 
verdeling van de inkomst in functie van de oppervlakte. 
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In de checkboxen bij het eerste en het derde perceel wordt een vinkje geplaatst en nadien klikken 

we onderaan op de knop ‘calculeer’ . Automatisch zal de inkomst verdeeld worden over die 
2 percelen, in functie van de oppervlakte. 
 

2. Kenmerken: in het ceresprogramma zijn aan bepaalde types producten en kosten standaard 
kenmerken gekoppeld. In de rubriek ‘producten, kosten en inkomsten’ kunnen bij elk product of 
inkomst de kenmerken standaard worden ingevuld. Op die manier moeten ze bij registratie niet 
meer worden ingevuld. Bepaalde kenmerken zullen echter per registratie verschillen, zodat het 
geen zin heeft om ze standaard in te vullen, bijv. het vet en eiwitgehalte, de vet en eiwitprijs van 
geleverde melk aan de zuivelfabriek. In dit geval zal het dus noodzakelijk zijn om op de knop 
‘Kenmerken’ te klikken, om deze gegevens te komen aanpassen. 

 
Nadat het scherm volledig is ingevuld, hebben we verschillende mogelijkheden om het te registreren: 

 

1. Klikken op ‘OK’  (F6): de boeking wordt geregistreerd en we komen terug op het 
gridscherm. Dit is de juiste methode om één factuur met één artikel of kost te registreren. 

2. Klikken op ‘Verkoop’  (F3): door hier te klikken wordt het scherm geregistreerd en wordt 
er een nieuw verkoopscherm gepresenteerd met hetzelfde boekingsnummer; dit betekent dat ze 
behoort tot dezelfde factuur. Moet er gekoppeld aan dezelfde factuur een aankoop geregistreerd 

worden dan moet ‘Aankoop’  (F2)aangeklikt worden. Dit kan evengoed gebeuren voor 

‘Verkoop van gewassen’  (F4)of ‘Verbruik uit stock’  (F5) 

3. Klikken op ‘New’  : door hier te klikken wordt het scherm geregistreerd en wordt een 
nieuw scherm gepresenteerd met een volgend boekingsnummer; dwz dat we willen starten met 
een volgende registratie, maar van een volgende factuur. Moet de volgende factuur van een 
nieuw type zijn (aankoop of verbruik) dan moet het passende icoontje onderaan het scherm 
aangeklikt worden. 

 
Heeft men van een bepaalde factuur een lijn niet geregistreerd en wil men deze toch nog inbrengen in de 
computer op hetzelfde boekingsnummer als de andere factuurlijnen, dan kan men als volgt te werk gaan: 
Duid in het gridscherm de factuurlijn aan van dewelke men nog een bijkomende lijn wil inbrengen; 
dubbelklik op deze lijn; het detailscherm verschijnt; klik nu op het passende icoontje onderaan het scherm 
‘Aankoop’, ‘Verkoop’, ‘Verkoop gewassen’, ‘Verbruik uit stock’; er zal een detailscherm verschijnen met 
hetzelfde boekingsnummer als de boeking vanwaar men vertrokken was. 
 
 

c. Verkopen van gewassen 
 
Dit scherm dient enkel voor het registreren van verkoop  van gewassen. 
Na het klikken op ‘Verkoop van gewassen of F4 kunnen we een nieuwe verkoop inbrengen, door te 
dubbelklikken op een bestaande boeking kan deze gewijzigd worden. 
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• Boekingsnummer: deze wordt automatisch door de computer ingevuld en kan niet gewijzigd 
worden door de gebruiker. Het boekingsnummer bestaat uit 8 cijfers, nl 4 cijfers voor het jaartal, 
daarna gevolgd door 4 cijfers die een volgnummer voorstellen. Bijv 20010036 betekent de 36° 
boeking van het jaar 2001. 
Het is de bedoeling (niet noodzakelijk) dat alle boekingen van eenzelfde factuur hetzelfde 
boekingsnummer krijgen. 

• Klant: hier wordt de klant ingevuld door de eerste letters in te tikken van zijn naam of door te 
kiezen uit de keuzelijst. Staat de klant nog niet in de keuzelijst, dan kan men op het groene 
knopje, achteraan het veld, klikken om een nieuwe leverancier toe te voegen. We komen van 
hieruit direct op het detailscherm ‘Adressenbeheer’. 

• Boekingsdatum: indien de facturen wekelijks in de computer ingebracht worden, mag de datum 
van die dag ingevuld worden.  
De datum die voorgesteld wordt is de datum van vandaag, deze mag uiteraard aangepast 
worden. Zolang men in het scherm blijft wordt steeds de laatst gebruikte datum voorgesteld. 
De datum is NIET bepalend voor het bestemmingsjaar van de factuur, het bestemmingsjaar komt 
verder nog aan bod. 

• Factuurdatum: is een louter informatief veld, waar de factuurdatum kan worden ingebracht. 
Wanneer men een BTW-listing wil bijhouden moet deze datum ingevuld worden. 

• Factuurnummer: is een louter informatief veld, waar het factuurnummer kan worden ingevuld. 
• Bestemming: standaard wordt het oorspronkelijk gekozen bestemmingsjaar ingevuld. Achter het 

bestemmingsjaar staat de periode waarover dit bestemmingsjaar loopt. Start het boekjaar op 1 
januari, dan zal dat steeds 1 januari tot 31 december zijn; start het boekjaar op 1 mei, dan zal de 
bestemmingsperiode 1 mei tot 30 april van het volgend jaar zijn. 
Dit bestemmingsjaar mag aangepast worden: bvb het boekjaar eindigt op 31 december 2001 en 
op 31 januari 2002 wordt er een verkoop van suikerbieten ontvangen die nog telt voor het vorige 
jaar dan moet het bestemmingsjaar 2001 zijn; op voorwaarde dat de betreffende suikerbieten 
niet opgenomen waren in de inventaris. 

• Gewas: na het bestemmingsjaar heeft men de keuze uit de verschillende gewassen die 
opgenomen zijn in het betreffende bedrijfsplan. 
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• Hoeveelheid: na het kiezen van het juiste gewas zal ook de eenheid automatisch bij de 
hoeveelheid ingevuld worden (in de meeste gevallen zal dit kg zijn) 

• Bedrag: dit is het totale bedrag van de inkomst, exclusief BTW. Eventueel kan het bedrag 
overgeslagen worden en kan de eenheidsprijs ingevuld worden. Dan zal het bedrag achteraf 
automatisch worden ingevuld. 

• Eenheidsprijs: indien voor een gewas reeds de hoeveelheid en het bedrag is ingevuld, zal de 
eenheidsprijs automatisch worden berekend. Werd het bedrag niet ingevuld, dan zal bij het 
invullen van de eenheidsprijs het bedrag automatisch berekend worden. 

• BTW %: hier verschijnt automatisch het laatst ingevulde BTW % dat werd ingevuld bij verkoop 
van gewassen. Normaal is dit steeds hetzelfde percentage. 

• Korting: indien op het factuurbedrag een procentuele korting werd toegestaan, dan kan deze 
korting hier ingebracht worden en zal deze dan automatisch doorgerekend worden naar de reeds 
ingebrachte bedragen. 

• Opmerking: vrij informatief veld. 
 

 
Na het invullen van dit deel van het scherm, kunnen nog 5 bijkomende gegevens ingevuld worden 
namelijk: kwaliteit, maat, fruitsoort, kenmerken en teeltplanverdeling. 
 
In functie van het gewas zullen deze kwaliteit, maat, fruitsoort, kenmerken en teeltplanverdeling al dan 
niet moeten ingevuld worden. 

1. Kwaliteit: indien bij de ‘basisgegevens – kwaliteitsklassen’ gegevens ingevuld zijn mbt tot de 
verkochte teelt dan kan men in dit veld de juiste kwaliteit invullen. 

2. Maat: indien bij de ‘basisgegevens – maten’ gegevens ingevuld zijn mbt tot de verkochte teelt 
dan kan men in dit veld de juiste maat invullen. 

3. Fruitsoort: bij een verkoop van fruit kan de fruitsoort ingevuld worden. (Consumptiefruit, 
interventiefruit, rebut of schilappel) 

4. Teeltplanverdeling: de verkoop van een gewas wordt evenredig verdeeld volgens de 
oppervlakte over alle teeltplannen bij het betreffende gewas. Klopt deze evenredige verdeling niet 
met de realiteit, dan kan men klikken op de knop ‘teeltplanverdeling’. 
Op het scherm verschijnen nu de teeltplannen van het gekozen jaar en het gewas; de evenredige 
verdeling van de verkoop is op dit scherm nog niet zichtbaar. 
 

 
 
Neem een voorbeeld van een teelt met 3 percelen; er wordt enkel verkocht van het eerste en het 
derde perceel, dus niet van het tweede. Het eerste en het derde perceel krijgen een evenredige 
verdeling van de inkomst in functie van de oppervlakte. 
In de checkboxen bij het eerste en het derde perceel wordt een vinkje geplaatst en nadien klikken 

we onderaan op de knop . Automatisch zal de inkomst verdeeld worden over die 2 
percelen, in functie van de oppervlakte. 
 

5. Kenmerken: in het ceresprogramma zijn aan bepaalde teelten standaard kenmerken gekoppeld. 
In de rubriek ‘Bestand - bedrijfstakken’ kunnen bij elk gewas de kenmerken standaard worden 
ingevuld. Op die manier moeten ze bij registratie niet meer worden ingevuld. Bepaalde 
kenmerken zullen echter per registratie verschillen, zodat het geen zin heeft om ze standaard in 
te vullen, bijv. het suikergehalte bij verkoop van suikerbieten. In dit geval zal het dus noodzakelijk 
zijn om op de knop ‘Kenmerken’ te klikken, om deze gegevens te komen aanpassen. 
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Nadat het scherm volledig is ingevuld, hebben we verschillende mogelijkheden om het te registreren: 
om het te registreren: 

 

1. Klikken op ‘OK’  (F6): de boeking wordt geregistreerd en we komen terug op het 
gridscherm. Dit is de juiste methode om één factuur met één artikel of kost te registreren. 

2. Klikken op ‘Verkoop van gewassen’  (F4): door hier te klikken wordt het scherm 
geregistreerd en wordt er een nieuw verkoopscherm gepresenteerd met hetzelfde 
boekingsnummer; dit betekent dat ze behoort tot dezelfde factuur. Moet er gekoppeld aan 

dezelfde factuur een aankoop geregistreerd worden dan moet ‘Aankoop’  (F2)aangeklikt 

worden. Dit kan evengoed gebeuren voor ‘Verkoop’  (F3)of ‘Verbruik uit stock’  
(F5) 

3. Klikken op ‘New’  : door hier te klikken wordt het scherm geregistreerd en wordt een 
nieuw scherm gepresenteerd met een volgend boekingsnummer; dwz dat we willen starten met 
een volgende registratie, maar van een volgende factuur. Moet de volgende factuur van een 
nieuw type zijn (aankoop of verbruik) dan moet het passende icoontje onderaan het scherm 
aangeklikt worden. 

 
Heeft men van een bepaalde factuur een lijn niet geregistreerd en wil men deze toch nog inbrengen in de 
computer op hetzelfde boekingsnummer als de andere factuurlijnen, dan kan men als volgt te werk gaan: 
Duid in het gridscherm de factuurlijn aan van dewelke men nog een bijkomende lijn wil inbrengen; 
dubbelklik op deze lijn; het detailscherm verschijnt; klik nu op het passende icoontje onderaan het scherm 
‘Aankoop’, ‘Verkoop’, ‘Verkoop gewassen’, ‘Verbruik uit stock’; er zal een detailscherm verschijnen met 
hetzelfde boekingsnummer als de boeking vanwaar men vertrokken was. 

 
Extra kosten/inkomsten bij aankopen, verkopen, verkoop gewassen, … 
 
Bij de aankoop, verkoop en verkoop van gewassen kunnen steeds extra kosten/inkomsten vermeld staan. 
Om de registratie van de factuur op één scherm te kunnen uitvoeren is er een ‘detailknop’ voorzien. 

 
Indien deze knop verschijnt, is het mogelijk om deze gekoppelde kosten/inkomsten te boeken. Er 
verschijnt een groen schermpje met alle kosten/inkomsten die normaal aan het product/kost gekoppeld 
is. Na het intikken van de bedragen en het opslaan van de factuur worden van de diverse 
kosten/inkomsten aparte boekingslijnen geregistreerd. 
 

 
 
 

d. Verbruiken uit stock 
 
Bij aankopen en uitgaven wordt er meestal direct bij het registreren een definitieve bestemming gegeven 
voor het aangekochte product of de kost. 
Bvb: Krachtvoeders worden onmiddellijk over de dieren verbruikt 
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 KI kosten worden onmiddellijk aan zeugen of melkvee toegekend 
 Grondontledingen worden onmiddellijk aan een teelt/teeltplan toegewezen 
 
Soms is het echter moeilijk om bepaalde producten direct te verbruiken. We denken hier voornamelijk aan 
sproeistoffen indien deze door de land- of tuinbouwer zelf verbruikt worden. In veel gevallen zal de 
aankoop van een bepaalde sproeistof moeten verdeeld worden over verschillende teelten en bovendien 
zal dikwijls het product niet volledig opgebruikt worden. De rest blijft dan in stock staan en wordt later 
gebruikt bij een ander gewas of blijft zelfs staan tot het volgend jaar. 
 
In dit geval is het wenselijk om deze producten bij de aankoop in stock te plaatsen en op het ogenblik van 
het verbruik een ‘Verbruik uit stock’ te registreren. 
Let op: de volgorde van deze handelingen speelt geen rol dwz het verbruik mag voor de aankoop 
gebeuren; in dit geval zal de stock tijdelijk negatief komen te staan. 
 
Na het klikken op ‘Verbruik’ of F5 kunnen we een nieuwe verkoopfactuur inbrengen, door te dubbelklikken 
op een bestaande boeking kan deze gewijzigd worden. 
 

 
 
 

• Boekingsnummer: deze wordt automatisch door de computer ingevuld en kan niet gewijzigd 
worden door de gebruiker. Het boekingsnummer bestaat uit 8 cijfers, nl 4 cijfers voor het jaartal, 
daarna gevolgd door 4 cijfers die een volgnummer voorstellen. Bijv 20010036 betekent de 36° 
boeking van het jaar 2001. 
Het is de bedoeling (niet noodzakelijk) dat alle boekingen van eenzelfde factuur hetzelfde 
boekingsnummer krijgen. 

• Boekingsdatum: dit is bij voorkeur de datum waarop het product uit de stock werd genomen en 
verbruikt werd. In bepaalde gevallen is de boekingsdatum van belang bij het opvragen van 
overzichten, bijv. bij het opvragen van een lijst met de teelt/perceelsregistratie is het handig dat 
de juiste uitvoeringsdatum van de bespuitingen op de lijst vermeld staan. 
De datum die voorgesteld wordt is de datum van vandaag, deze mag uiteraard aangepast 
worden. Zolang men in het scherm blijft wordt steeds de laatst gebruikte datum voorgesteld. 
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De datum is NIET bepalend voor het bestemmingsjaar van het verbruik, het bestemmingsjaar 
komt verder nog aan bod. 

• Soort: het is de soort product die verbruikt werd. Deze soort moet niet noodzakelijk ingevuld 
worden. Het dient enkel om in het volgende veld (Product) een filter te plaatsen, zodat de 
keuzelijst korter wordt. Het zorgt er dus voor dat het inbrengen van het juiste product achteraf 
iets gemakkelijker wordt. 

• Product: hier wordt het juiste product ingebracht. Is het product niet aanwezig in de keuzelijst, 
dan kan via het groene knopje, achteraan het veld, een nieuw product of nieuwe kost worden 
toegevoegd. We komen dan automatisch op het detailscherm van producten, kosten en 
inkomsten. 

• Hoeveelheid: de hoeveelheid is verplicht in te vullen. Na het kiezen van het juiste product zal 
ook de eenheid automatisch bij de hoeveelheid ingevuld worden (bijv. kg, liter).  

• Bedrag: dit moet niet ingevuld worden. Bij de verwerking van de gegevens in de 
bedrijfsboekhouding wordt er steeds gerekend met gemiddelde prijzen. Wil men informatief toch 
de prijs ingeven dan kan dit. Dit bedrag zal dan gebruikt worden voor kostprijsberekeningen op 
perceels- en bedrijfstakniveau.  
Beter is echter om direct door te gaan naar de eenheidsprijs, de totale waarde zal dan 
automatisch berekend worden. 

• Eenheidsprijs: dit moet normaal niet ingevuld worden. Bij de verwerking van de gegevens in de 
bedrijfsboekhouding wordt er steeds gerekend met gemiddelde prijzen. Wil men informatief toch 
de prijs ingeven dan kan dit. Dit bedrag zal dan gebruikt worden voor kostprijsberekeningen op 

perceels- en bedrijfstakniveau. Met het kleine icoontje rechtsonder dit veld  kan 
men de laatste aankoopprijs van het betreffende product oproepen. 
Indien voor een product reeds de hoeveelheid en het bedrag zijn ingevuld, zal de eenheidsprijs 
automatisch worden berekend. Werd het bedrag niet ingevuld, dan zal bij het invullen van de 
eenheidsprijs het bedrag automatisch berekend worden. Indien tegen de gemiddelde prijs zou 
gerekend zijn dan staat naast het bedrag een sterretje. 

) 
 

• Bestemming: standaard wordt het oorspronkelijk gekozen bestemmingsjaar ingevuld. Achter het 
bestemmingsjaar staat de periode waarover dit bestemmingsjaar loopt. Start het boekjaar op 1 
januari, dan zal dat steeds 1 januari tot 31 december zijn; start het boekjaar op 1 mei, dan zal de 
bestemmingsperiode 1 mei tot 30 april van het volgend jaar zijn. 
Dit bestemmingsjaar mag aangepast worden: bvb het boekjaar eindigt op 31 december 2001 en 
op 20 december 2001 wordt er een verbruik van herbiciden in een appelboomgaard geboekt met 
als bestemming het volgende boekjaar 2002 omdat dan pas geoogst wordt. 
 
Na het bestemmingsjaar heeft men de keuze uit volgende bestemmingen in functie van het 
verkochte product of inkomst: 
1. bedrijfsplan 
2. Verdeelgroep 
3. Investering 

 
Mogelijkheid 1: bedrijfsplan  (bvb meststoffen, sproeistoffen, medicamenten …) 
Heeft men gekozen voor bedrijfsplan, dan kan men in het volgende keuzevenster kiezen - in 
functie van het verbruikte product - uit die diersoorten, gewassen of andere bedrijfstakken die in 
het betreffende bedrijfsplan zijn opgenomen. 

 
Mogelijkheid 2: verdeelgroep (bvb meststoffen, sproeistoffen, …) 
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Heeft men gekozen voor verdeelgroep, dan zal in het volgende keuzevenster de keuze geboden 
worden uit alle verdeelgroepen die opgemaakt zijn voor het betreffende bestemmingsjaar en die 
passen bij het verbruikte product. 

 
Mogelijkheid 3: investering (bvb mazout, olie, …) 
Wanneer er gekozen wordt voor een investering - dit zal enkel bruikbaar zijn voor 
energieproducten -  volgt er nog een keuzescherm met de investeringen op het bedrijf. 

 
• Stal: indien producten verbruikt worden van diersoorten, die in de technische module worden 

bijgehouden, dan moet onder ‘stal’ het stalnr ingevuld worden. 
 
Na het invullen van het bovenste deel van het scherm, zijn onderaan nog 2 blokken in te vullen, enerzijds 
kenmerken, anderzijds teeltplanverdeling. 
 
In functie van het product, zullen deze kenmerken of teeltplanverdelingen al dan niet moeten ingevuld 
worden. 
 

1. Teeltplanverdeling: indien er bij de bestemming gekozen werd voor bedrijfsplan en een teelt, 
dan wordt het product evenredig verdeeld over alle bestaande teeltplannen van de gekozen teelt, 
in functie van de oppervlakte.  
Klopt deze evenredige verdeling niet met de realiteit, dan kan men klikken op de knop 
‘teeltplanverdeling’. 
Op het scherm verschijnen nu de teeltplannen van het gekozen teeltjaar en teelt; de evenredige 
verdeling van het product is op dit scherm nog niet zichtbaar. 
 

 
 
Neem een voorbeeld van een teelt met 3 percelen, het tweede perceel wordt niet bemest, het 
eerste en het derde perceel worden evenredig, in functie van de oppervlakte, bemest. 
In de checkboxen bij het eerste en het derde perceel wordt een vinkje geplaatst en nadien klikken 
we onderaan op de knop ‘calculeer’. Automatisch zal de gekozen hoeveelheid meststof verdeeld 
worden over die 2 percelen, in functie van de oppervlakte. 
Willen we bovendien melden dat het derde perceel slechts voor 50% bemest is, dan kunnen we 
onder de kolom percentage bij het derde perceel 50% invullen. Na het calculeren zal de verdeling 
terug automatisch gebeuren. 

2. Kenmerken: in het ceresprogramma zijn aan bepaalde types producten en kosten standaard 
kenmerken gekoppeld. In de rubriek ‘producten, kosten en inkomsten’ kunnen bij elk product of 
kost de kenmerken standaard worden ingevuld. Op die manier moeten ze bij registratie niet meer 
worden ingevuld. Bepaalde kenmerken zullen echter per registratie verschillen, zodat het geen zin 
heeft om ze standaard in te vullen, bijv. het ruw eiwit en fosforgehalte van voeders. In dit geval 
zal het dus noodzakelijk zijn om op de knop ‘Kenmerken’ te klikken, om deze gegevens te komen 
aanpassen. 

 
Nadat het scherm volledig is ingevuld, hebben we verschillende mogelijkheden om het te registreren: 

1. Klikken op ‘OK’  (F6): de boeking wordt geregistreerd en we komen terug op het 
gridscherm. Dit is de juiste methode om één verbruik met één artikel of kost te registreren. 
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2. Klikken op ‘Verbruik’  (F5): door hier te klikken wordt het scherm geregistreerd en wordt 
er een nieuw verbruikscherm gepresenteerd met hetzelfde boekingsnummer; dit betekent dat ze 
behoort tot hetzelfde verbruik. Moet er gekoppeld aan hetzelfde verbruik een aankoop 

geregistreerd worden dan moet ‘Aankoop’  (F2)aangeklikt worden. Dit kan evengoed 

gebeuren voor ‘Verkoop’  (F3)of ‘Verkoop van gewassen’  (F4) 

3. Klikken op ‘New’  (F2): door hier te klikken wordt het scherm geregistreerd en wordt een 
nieuw scherm gepresenteerd met een volgend boekingsnummer; dwz dat we willen starten met 
een volgende registratie, maar van een volgende factuur. Moet de volgende factuur van een 
nieuw type zijn (aankoop of verbruik) dan moet het passende icoontje onderaan het scherm 
aangeklikt worden. 

 
Heeft men van een bepaalde factuur een lijn niet geregistreerd en wil men deze toch nog inbrengen in de 
computer op hetzelfde boekingsnummer als de andere factuurlijnen, dan kan men als volgt te werk gaan: 
Duid in het gridscherm de factuurlijn aan van dewelke men nog een bijkomende lijn wil inbrengen; 
dubbelklik op deze lijn; het detailscherm verschijnt; klik nu op het passende icoontje onderaan het scherm 
‘Aankoop’, ‘Verkoop’, ‘Verkoop gewassen’, ‘Verbruik uit stock’; er zal een detailscherm verschijnen met 
hetzelfde boekingsnummer als de boeking vanwaar men vertrokken was. 
 

 
 
Verbruik van krachtvoederformules 
 
Een variante op verbruik uit stock is het verbruiken van eigen samengestelde krachtvoeders. 
Onder de rubriek ‘Basisgegevens – Krachtvoederformules’ kunnen samenstellingen opgemaakt worden 
van krachtvoeders. Het verbruik van deze formules gebeurt als volgt: 
Open het gridscherm van boekingen. 
Klik op het menuonderdeel ‘Boekingen’ en kies ‘Krachtvoederformules. 
Er verschijnt een invulscherm waarop volgende gegevens kunnen ingevuld worden: 
 

• Datum 
• Formule: met mogelijkheid tot kiezen uit een keuzescherm 
• Hoeveelheid: totale hoeveelheid verbruikt voeder 
• Bestemmingsjaar 
• Stal 
• Stalcomplex 

 
Op het rechterschermgedeelte verschijnt na het kiezen van de formule de kostprijs in functie van de laatst 
geregistreerde aankoop. 
 
Na het klikken op ‘OK’ of F6 wordt het verbruik uit stock geregistreerd in functie van de samenstelling van 
de krachtvoederformule. 
 
Verbruik van mengsels 
Een variante op verbruik uit stock is het verbruiken van mengsels van bestrijdingsmiddelen. Via het 
menuonderdeel ‘boekingen’ � ‘verbruik van mengsels’ kunnen snel verbruiken van bestrijdingsmiddelen 
geboekt worden. 
Er verschijnt een invulscherm waarop volgende gegevens kunnen ingevuld worden 
 

• Datum 
• Bestemmingsjaar 
• Teeltplanverdeling 
• Invullijst voor de verschillende bestrijdingsmiddelen, hun hoeveelheden en prijs 
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Na het klikken op  of F6 wordt het verbruik uit stock geregistreerd. 
 
Rechter muistoets op factuurlijn – samenvatting per factuur. 
Indien je op een factuurlijn op de rechter muistoets klikt, dan krijg je een samenvatting van de 
factuurgegevens te zien. Onderaan zie je totalen van Netto- en BTW-bedrag. Met <NEXT> en <PREV> 
kan je de vorige of volgende boekingsfactuur bekijken. 
 
Je kunt ook de samenvatting van de factuur bekijken indien je op een detailscherm van een factuurlijn de 

knop  aanklikt. 
 
Speciale filters – samenvatting per groep. 

 
Indien je bovenaan het gridscherm op één van de filter-icoontjes klikt, dan wordt automatisch een filter 
geplaatst dat enkel nog de vernoemde gegevens op het scherm komen te staan. 
 
Bij de laatste filter krijg je zelfs de mogelijkheid om zelf uw keuze te maken. 

 
Om toch terug alle facturen te hebben kies je terug voor ophalen, of plaats je de filter op Blanco. 
 
 
Hoe een boeking schrappen? 
Om boekingen te schrappen gaat men op het gridscherm onder de kolom ‘Del’ (delete) vinkjes gaan 
plaatsen bij die lijnen die men wil geschrapt hebben. Nadien klikken we op het icoontje ‘schrappen’ 
(vuilbak): er verschijnt op het scherm een opmerking ‘er zijn lijnen aangeduid om te schrappen! Mogen 
deze lijnen effectief geschrapt worden?’ 
Als hierop bevestigend geantwoord wordt, zullen de aangeduide lijntjes definitief geschrapt zijn. 
 
 
 

7. Boekingen > Aankopen per soort 
 
Dit aankoopscherm geeft een overzicht van alle reeds aangekochte kosten en/of producten en laat tevens 
toe om nieuwe aankopen in te boeken, ook de bestaande boekingen kunnen gewijzigd of geschrapt 
worden. 
 
Bij het binnenkomen van het aankoopscherm verschijnt een selectiescherm om na te gaan welke 
boekingen je wenst te registreren, en van welk boekjaar.  (Boekjaar met 4 cijfers) 
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Keuze Producten: enkel de producten zullen in de grid verschijnen, de bedragen en aantallen geven de 

aangekochte producten weer. Het verbruik van de producten wordt evenwel ook in de grid getoond. 
Keuze Kosten: enkel de kosten zullen in de grid verschijnen 
Keuze Beide: zowel de kosten als de producten verschijnen in de grid. 
Keuze Bedrijfstak: alle producten en kosten die op een bepaalde bedrijfstak ingeboekt zijn verschijnen 

in de grid. 
 
Bij de eerste twee keuzes kan ook telkens één product of één kost gekozen worden om enkel die 
boekingen dan op het grid-scherm te zien. 
Bij de laatste keuze ben je verplicht een bedrijfstak in te vullen. Hierbij verschijnen enkel de registraties 
op die bedrijfstak op het scherm. 
 
Nadat de keuze werd gemaakt verschijnt een grid-scherm met alle kosten / producten erop. 
 

 
 
Een blauwe lijn is een hoofdrubriek, indien je daarop dubbelklikt krijg je alle boekingen van dat 
onderdeel te zien; voorbeeld, dubbelklikken op de blauwe lijn van Bestrijdingsmiddelen. 
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Indien je dubbelklikt op een witte lijn, dan krijg je het detailscherm van die kost/product. 
Voorbeeld; alle boekingen van Mikado 

 
 

Hier kan je nu zelf lijnen aan toevoegen   of lijnen verwijderen door het DEL vinkje aan te zetten 

 bij de passende lijn, of aanpassingen doen in de reeds geboekte lijnen. 
 
Invullen van een nieuwe boekingslijn: de toegevoegde lijn komt steeds bovenaan te staan. 
 
Datum: is de boekingsdatum van de boekingslijn. 
Hoeveelheid, eenheidsprijs, Totaal(prijs): nodige waarden voor boekhouding 
Kl/lev: De persoon aan wie de aankoop werd gedaan. 
BTW: BTW percentage van de boekingslijn. 
IN: dit vinkje klik je aan indien het product in stock mag gestoken worden, en niet moet worden 
verdeeld. De bestemming zal in dat geval niet ingevuld te worden / kunnen. 
UIT: dit vinkje klik je aan indien een product uit stock moet genomen worden. In dat geval zal wel een 
bestemming moeten ingevuld worden, maar een eenheidsprijs is niet verplichtend. 
Bestemming: Je kunt kiezen tussen 3 mogelijke bestemmingen. Je kan verdelen via verdeelgroepen, 
op een investering boeken of rechtstreeks boeken op een bedrijfstak. 
In sommige gevallen (afhankelijk van de gekozen kostensoort/product) kan je op huidig of volgend 
boekjaar boeken.  
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Uitleg van de knoppen op het detailscherm 

 Geeft u de mogelijkheid om de geregistreerde boekingen van dat bepaalde product na te gaan, 
en geeft u de stock van dat product weer. 
 

Hiermee kan je naar het scherm van de verdeelgroepen gaan 
 

Om klanten en/of leveranciers toe te voegen 
 

Geeft een overzicht van de factuur van de actieve boekingslijn. Alle bijhorende artikelen die op 
die factuur werden geboekt worden getoond. 
 

Toont een kader met de teeltplanverdeling van de actieve boekingslijn. 
 
 

Roept het scherm op met de eigenschappen van de actieve boekingslijn. 

Met de knop New  kunnen nieuwe boekingslijnen aangevuld worden. Hieronder een aantal 
opmerkingen van wat al dan niet mag / kan ingevuld worden. 
 
 
Bijkomende opties in de menubalk (en icoontjes) op het GRID-scherm 
 

Producten: indien een product nog niet voorkomt in het grid-scherm, dan moet je het eerst 
aanmaken via de knop “Producten”. Daarna kunnen ook boekingen met dat product ingeboekt worden. 
 

 Vorig jaar: de totaalbedragen, hoeveelheden en eenheidsprijzen van vorig boekjaar kunnen hiermee 
op het scherm geplaatst worden. Daarmee kunnen prijsverschillen en fouten beter ontdekt worden. 

 
 

 Lege lijnen wegfilteren: kan handig gebruikt worden om enkel de lijnen met aankoop-boekingen te 
tonen. De lijnen waar geen of enkel verbruiken werden geregistreerd worden weggefilterd. ZO krijg je 
een iets overzichtelijker lijst. 
 

 BTW-controle: Indien een product of kost een andere BTW heeft bij de boekingen dan het heeft bij 
de “Producten Kosten en Inkomsten” dan zal hier in deze kolom een aankruisvakje staan ter 
geheugensteun. Het kan dus zijn dat deze perfect correct zijn, en dat daar toch een aankruisvakje komt. 
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8. Boekingen > Verkopen per soort 
 
Dit verkoopscherm geeft een overzicht van alle reeds geboekte inkomsten en verkochte producten en laat 
tevens toe om nieuwe verkopen in te boeken, ook de bestaande boekingen kunnen gewijzigd of geschrapt 
worden. 
 
Bij het binnenkomen van het verkoopscherm verschijnt een selectiescherm om na te gaan welke 
boekingen je wenst te registreren, en van welk boekjaar 
 

 
 
Keuze Producten: enkel de producten zullen in de grid verschijnen 
Keuze Inkomsten: enkel de inkomsten zullen in de grid verschijnen 
Keuze Beide: zowel de inkomsten als de producten verschijnen in de grid. 
Keuze Bedrijfstak: alle producten en inkomsten die op een bepaalde bedrijfstak ingeboekt zijn 

verschijnen in de grid. 
 
Bij de eerste twee keuzes kan ook telkens één product of één inkomst gekozen worden om enkel die 
boekingen dan op het grid-scherm te zien. 
Bij de laatste keuze ben je verplicht een bedrijfstak in te vullen. Hierbij verschijnen enkel de registraties 
op die bedrijfstak op het scherm. 
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Nadat de keuze werd gemaakt verschijnt een grid-scherm met alle inkomsten / producten erop. 
 

 
 
Een blauwe lijn is een hoofdrubriek, indien je daarop dubbelklikt krijg je alle boekingen van dat 
onderdeel te zien (behalve Dierlijke producten); voorbeeld, dubbelklikken op de blauwe lijn van 
Plantaardige nevenproducten. 

 
 
 
Indien je dubbelklikt op een witte lijn, dan krijg je het detailscherm van die rubriek. 
Voorbeeld; alle verkopen van Stro 

 
 
 

Hier kan je nu zelf lijnen aan toevoegen   of lijnen verwijderen door het DEL vinkje aan te zetten 

 bij de passende lijn.  
 
Invullen van een nieuwe boekingslijn; lijn wordt bovenaan toegevoegd. 
 
Datum: is de boekingsdatum van de boekingslijn. 
Hoeveelheid, eenheidsprijs, Totaal(prijs): nodige waarden voor boekhouding 
KL/lev: De persoon aan wie de verkoop werd gedaan. 
BTW: BTW percentage van de boekingslijn. 
 
Uitleg van de knoppen op het detailscherm 

 Geeft u de mogelijkheid om de geregistreerde boekingen van dat bepaald product na te gaan, 
en geeft u de stock van dat product weer. 
 

Hiermee kan je naar het scherm van de verdeelgroepen gaan 
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Om klanten en/of leveranciers toe te voegen 
 

Geeft een overzicht van de factuur van de actieve boekingslijn. Alle bijhorende artikelen die op 
die factuur werden geboekt worden getoond. 
 

Toont een kader met de teeltplanverdeling van de actieve boekingslijn. 
 

Roept het scherm op met de eigenschappen van de actieve boekingslijn. 
 

Met de knop New  kunnen nieuwe boekingslijnen aangevuld worden. Hieronder een aantal 
opmerkingen van wat al dan niet mag / kan ingevuld worden. 
 
 
Bijkomende opties in de menubalk (en icoontjes) op het GRID-scherm 
 

Producten: indien een product nog niet voorkomt in het grid-scherm, dan moet je het eerst 
aanmaken via de knop “Producten”. Daarna kunnen ook boekingen met dat product ingeboekt worden. 
 

 Vorig jaar: de totaalbedragen, hoeveelheden en eenheidsprijzen van vorig boekjaar kunnen hiermee 
op het scherm geplaatst worden. Daarmee kunnen prijsverschillen en fouten beter ontdekt worden. 

 
 

 Lege lijnen wegfilteren: kan handig gebruikt worden om enkel de lijnen met verkoop-boekingen te 
tonen. De lijnen waar geen verkopen of inkomsten werden geregistreerd worden weggefilterd. Zo krijg je 
een overzichtelijker lijst. 

 

 BTW-controle: Indien een product of inkomst een ander BTW-percentage heeft bij de boekingen dan 
het heeft bij de “Producten Kosten en Inkomsten” dan zal hier in deze kolom een aankruisvakje staan ter 
geheugensteun. Het kan dus zijn dat deze perfect correct zijn, en dat daar toch een aankruisvakje komt. 
 
 
Speciale schermen – Verkoop Melk 
bij de verkoop van melk wordt op het grid-scherm ook de vet- en eiwitgehaltes gevraagd. 
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De bijkomende kenmerken kan je invullen na het klikken op de knop . 
De kolom Mnd kan je invullen om 12 melkfacturen te nummeren volgens maand. 
 
 
 
 
 

9. Boekingen > Verkoop gewassen 
 
Een gridscherm toont alle gewassen die op het bedrijfsplan voorkomen. De kolom oogst is een berekend 
getal van alle oogsten die in “Oogsten” al werd ingeboekt. 
 

 
 
Op het Grid-scherm kan je dubbelklikken op de regel waarvan je een detail wenst. 
 
In het volgende detailscherm kan je dan de Verkopen van dat gewas verder aanvullen, wijzigen of 
schrappen. 
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Hier kan je nu zelf lijnen aan toevoegen   of lijnen verwijderen door het DEL vinkje aan te zetten 

 bij de passende lijn.  Na het klikken op de OK knop worden dan de aangevinkte lijnen verwijderd. 
 
 
Uitleg van de knoppen op het detailscherm 

 Geeft u de mogelijkheid om de geregistreerde boekingen van dat bepaalde product na te gaan, 
en geeft u de stock van dat product weer. 
 

 Hiermee kan je naar het scherm van de verdeelgroepen gaan 
 

 Om klanten en/of leveranciers toe te voegen 
 

 Geeft een overzicht van de factuur van de actieve boekingslijn. Alle bijhorende artikelen die op 
die factuur werden geboekt worden getoond. 
 

Toont een kader met de teeltplanverdeling van de actieve boekingslijn. Wordt er opnieuw op 
geklikt, dan verdwijnt het Teeltplanvenster opnieuw. 
 

 Indien bij een verkoop van gewassen bijkomende kosten worden gerekend, en je wilt daarvan 
het detail invullen, kan je op de knop <<DET>> klikken. 
 

 Roept het scherm op met de eigenschappen van de actieve boekingslijn. 
 
 
 
 
 

10. Boekingen > Aankoop voor doorverkoop 
 
Met ‘Aankoop voor doorverkoop’ wordt bedoeld dat gewassen of melk kunnen aangekocht worden om ze 
nadien terug te verkopen. Dit wordt meestal gebruikt bij suikerbieten en melk (kies bedrijfsplan melkvee) 
om op die manier het quotum te kunnen vol maken. 
Bij de berekening van de technische getallen zal met deze aankoop rekening gehouden worden. De 
geproduceerde hoeveelheid zal dus berekend worden op de verkoop verminderd met de aankoop. 
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Aankoop voor doorverkoop wordt niet gebruikt voor 
 

• Het handel drijven in gewassen, bijvoorbeeld aardappelen waarbij regelmatig aardappelen 
aangekocht worden om nadien te verkopen.  

• Het verwerken van melk in een zuivelafdeling 
• Het verbruiken van hoeveproducten in de sector ‘Hoevetoerisme’ 
• … 

 
In dit geval moet er gewerkt worden met een ‘Andere bedrijfstak’ (Zie ook Bijlage 2 Enkele speciale 
sectoren). 
 
 

11. Boekingen > Interne bewegingen 
 
Onder interne bewegingen verstaan we het wijzigen van de standaardbestemming van producten. Het 
gaat hier veelal om verkoopsklare landbouwproducten, zoals melk, nevenproducten en gewassen, die 
omgeschakeld worden in een productiemiddel, zoals bijvoorbeeld krachtvoeder of zaad- of pootgoed. 
 
Bij het opstarten van interne bewegingen krijgt men een leeg gridscherm; bij het ophalen krijgt men een 
overzicht van alle boekingen van een bepaald boekjaar. 
Bij het toevoegen van een nieuwe transformatie bekomt men een nieuw inputscherm waarop afhankelijk 
van de soort transformatie het volgende kan ingevuld worden:  

 
 
 
Melk aan dieren 
 
Opgelet, melk aan kalveren wordt direct verbruikt aan de gewenste diersoort, er moet nadien dus geen 
verbruik uit stock gebeuren. 
 

• Boekjaar: Dit is het boekjaar van waaruit de transformatie vertrekt. 
• Datum: De bijhorende datum zal in hetzelfde boekjaar liggen. 
• Hoeveelheid: in kg 
• Eenheidsprijs 
• Bedrag: Door de computer berekend 
• Afkomstig van: Melkvee, zoogkoeien, geiten, schapen indien voorzien in het bedrijfsplan 
• Soort melk: Meestal is er maar één keuze, nl het product melk zoals aangemaakt onder ‘Dierlijke 

producten’ om dan te verkopen aan de zuivelfabriek. 
• Bestemming: De diersoort aan wie de melk wordt gegeven. 
• Hoeveelheid KV: Dit wordt door de computer berekend met de veronderstelling dat de melk een 

DS gehalte heeft van 14 % en krachtvoeder een DS gehalte heeft van 87 %. 100 kg melk zal dan 
omgerekend worden (100 x 14 / 87) aan 16,092 kg krachtvoeder 
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• Voedersoort: Uit een keuzelijst met eigen krachtvoeders kan het juiste krachtvoeder gekozen 
worden. Indien niet aanwezig kan het via de groene knop onmiddellijk aangemaakt worden. Let 
op: Als soort moet “eigen krachtvoeder” gekozen worden. 

• Opmerking: 
 
 
 

 
 
 
Gewassen naar zaaizaad/pootgoed 
 
Opgelet, bij de transformatie van een gewas naar zaaizaad of pootgoed wordt dit laatste automatisch in 
stock geplaatst. Tijdens het volgende seizoen moet er dus een verbruik uit stock gebeuren van een eigen 
zaaizaad of pootgoed. 
 

• Boekjaar: Dit is het boekjaar van waaruit de transformatie vertrekt.  
• Datum: De bijhorende datum zal in hetzelfde boekjaar liggen. 
• Gewas: Het gewas dat geoogst wordt en waarvan zaad of pootgoed gereserveerd wordt. 
• Hoeveelheid: Hoeveelheid gewas die omgezet wordt in zaaizaad. 
• Eenheidsprijs: Prijs per eenheid van het gewas dat omgezet wordt in zaai of pootgoed 
• Bedrag: Totale waarde berekend door de computer. 
• Hoeveelheid zaaizaad: Dit zal normaal dezelfde hoeveelheid zijn als het geoogste gewas. 
• Soort zaad: Uit een keuzescherm kiest men het gewenste zaaizaad. Enkel het zaaizaad of 

pootgoed van de soort ‘Eigen zaaizaad of pootgoed’ kan gekozen worden. Indien nog niet 
voorzien in de tabel dan kan via de groene knop achteraan het veld een eigen zaaizaad of 
pootgoed toegevoegd worden. 

• Opmerking 
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Gewassen naar krachtvoeder 
 
Opgelet, bij de transformatie van een gewas naar krachtvoeder wordt dit laatste automatisch in stock 
geplaatst. Nadien moet er dus een verbruik uit stock gebeuren van een eigen krachtvoeder. 
 

• Boekjaar: Dit is het boekjaar van waaruit de transformatie vertrekt. 
• Datum: De bijhorende datum zal in hetzelfde boekjaar liggen. 
• Gewas: Het gewas dat tot een krachtvoeder wordt omgevormd. 
• Hoeveelheid: Hoeveelheid gewas (vers product) dat omgezet wordt in krachtvoeder. 
• DS %: Droge stof gehalte van het gewas. 
• Eenheidsprijs: Prijs per eenheid van het gewas dat omgezet wordt in krachtvoeder 
• Bedrag: Totale bedrag door de computer berekent. 
• Krachtvoeder: Uit een keuzelijst met eigen krachtvoeders kan het juiste krachtvoeder gekozen 

worden. Indien niet aanwezig kan het via de groene knop onmiddellijk aangemaakt worden. Let 
op: als soort moet eigen krachtvoeder gekozen worden. 

• Hoeveelheid KV: Hoeveelheid krachtvoeder omgerekend aan 87 % droge stof. 
• Opmerking: 
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Onderploegen van gewassen 
 
Het onderploegen van een mislukte teelt die niet kon geoogst worden, kan op dit scherm geregistreerd 
worden. Er moet een waarde aan de ondergeploegde teelt gegeven worden. Deze inkomst komt ten 
goede aan de ondergeploegde teelt, het is een kost voor de daaropvolgende teelt. Deze teelt kan in 
hetzelfde boekjaar liggen of in het daaropvolgende, al naar gelang het tijdstip waarop het onderploegen 
van de teelt gebeurt. 
 

• Boekjaar: Dit is het boekjaar van waarin de teelt werd ondergeploegd. 
• Datum: De bijhorende datum zal in hetzelfde boekjaar liggen. 
• Gewas: Het gewas dat werd ondergeploegd. 
• Bedrag: Totale waarde van het ondergeploegde gewas. 
• Boekjaar: Het boekjaar waarin de ondergeploegde teelt als kost moet gerekend worden voor de 

volgende teelt. 
• Bestemming: Teelt waarop de kosten moeten aangerekend worden. Er kan gekozen worden uit 

een keuzelijst. Als de teelt in een volgend boekjaar ligt moet mogelijks eerst een nieuw 
bedrijfsplan aangemaakt worden. 

• Soort kost: Er kan eventueel een kost aangemaakt worden via de groene knop. Deze kost hoort 
bij de categorie ‘Kosten aan teelten – Groenbemestingkost’ 

• Opmerking: 
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Onderploegen van nevenproducten 
 
Nevenproducten die niet als ruwvoeder of als strooisel gebruikt worden op de hoeve maar ondergeploegd 
worden, kunnen op dit scherm geregistreerd worden. Er moet een waarde aan het ondergeploegde 
product gegeven worden. Deze inkomst komt ten goede aan de teelt waarvan het nevenproduct werd 
ondergeploegd, het is een kost voor de daaropvolgende teelt. Deze teelt kan in hetzelfde boekjaar liggen 
of in het daaropvolgende, al naar gelang het tijdstip waarop het onderploegen van het nevenproduct 
gebeurt. 
 
 

• Boekjaar: Dit is het boekjaar van de teelt waarvan het nevenproduct werd ondergeploegd. 
• Datum: De bijhorende datum zal in hetzelfde boekjaar liggen. 
• Nevenproduct: Het nevenproduct dat werd ondergeploegd, te kiezen uit een keuzelijst. Via de 

groene knop kan het ter plaatse bijgemaakt worden. 
• Hoeveelheid: Hoeveelheid nevenproduct dat ondergeploegd werd. 
• Eenheidsprijs: De waarde van het nevenproduct per eenheid. 
• Bedrag: Totale waarde van het ondergeploegde nevenproduct. 
• Boekjaar: Het boekjaar waarin het ondergeploegde nevenproduct als kost moet gerekend worden 

voor de volgende teelt. 
• Bestemming: Teelt waarop de kosten moeten aangerekend worden. Er kan gekozen worden uit 

een keuzelijst. Als de teelt in een volgend boekjaar ligt moet mogelijks eerst een nieuw 
bedrijfsplan aangemaakt worden. 

• Oppervlakte: Oppervlakte van deze teelt die voorzien werd van het ondergeploegde 
nevenproduct. 

• Opmerking: 
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Gewassen naar neventakken 

 
Wanneer de verkoop van de oogst niet rechtstreeks op het gewas mag geregistreerd worden dan moet 
die eerst overgebracht worden naar een ‘Neventak’. 
Dit is bijvoorbeeld het geval bij: 
 

- Handel drijven in een bepaald gewas (vb aardappelen) waarbij ook regelmatig 
aardappelen aangekocht worden. 

- Verbruik van gewassen in hoevetoerisme 
- … 

 
• Boekjaar: Dit is het boekjaar waarin het gewas werd overgebracht naar een neventak. 
• Datum: De bijhorende datum zal in hetzelfde boekjaar liggen. 
• Gewas: Uit een keuzelijst kan het gewas gekozen worden dat moet worden overgeplaatst naar 

een neventak. 
• Hoeveelheid: Hoeveelheid gewas dat verplaatst werd. 
• Eenheidsprijs: De waarde van het gewas per eenheid. 
• Bedrag: Totale waarde van het gewas. 
• Bestemming: De neventak waarop de kosten zullen aangerekend worden. 
• Neventakproduct: Uit een keuzelijst kan het juiste product gekozen worden; eventueel 
• kan het product via de groene knop aangemaakt worden. Worden aardappelen overgebracht naar 

de handel dan zou dit bvb ‘aardappelen - handel’ kunnen zijn.  
• Let op: een product dat wordt aangemaakt moet bij ‘soort’ het gecatalogeerd worden als 

‘NEVENTAKPRODUCT’. 
• Opmerking: 
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Dierlijke producten naar neventakken 

 
Wanneer dierlijke producten (melk, eieren, …) niet rechtstreeks verkocht maar via bvb zuivelverwerking 
verhandeld worden is het nodig om de geproduceerde producten over te brengen naar de desbetreffende 
neventak. Bvb Melk naar de zuivelafdeling. (Zie ook bijlage 2: Enkele speciale sectoren – 
Zuivelverwerking) 
 

a. Boekjaar: Dit is het boekjaar waarin het product werd overgebracht naar een neventak. 
b. Datum: De bijhorende datum zal in hetzelfde boekjaar liggen. 
c. Bedrijfsplan: Dit is de diersoort die het product geproduceerd heeft, die verplaatst moet 

worden naar een neventak. Bvb melkvee in het geval van melk die naar de zuivelafdeling 
gaat. 

d. Product: Het product dat verplaatst wordt. 
e. Hoeveelheid: Hoeveelheid product dat verplaatst werd. 
f. Eenheidsprijs: De waarde van het product per eenheid. 
g. Bedrag: Totale waarde van het product. 
h. Bestemming: De neventak waarop de kosten zullen aangerekend worden. 
i. Neventakproduct: Uit een keuzelijst kan het juiste product gekozen worden; eventueel 

kan het product via een groene knop aangemaakt worden. Wordt melk verwerkt in een 
zuivelafdeling dan kan dit bijvoorbeeld ‘Melk – Zuivel’ zijn. 
Let op: een product dat wordt aangemaakt moet bij ‘soort’ het gecatalogeerd worden als 
‘NEVENTAKPRODUCT’. 

j. Opmerking: 
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Organische mest in stock 
 
De eigen organische mestproductie van de dieren moet eerst in een tijdelijke stock geplaatst worden om 
nadien te verbruiken over de gewassen of te verkopen aan derden. 
Naargelang het verbruik of de ‘verkoop’ van mest moet er dus een geproduceerde hoeveelheid mest in de 
stock geplaatst worden. 
 

• Boekjaar: Dit is het boekjaar waarin de stock werd opgevuld. 
• Datum: De bijhorende datum zal in hetzelfde boekjaar liggen. 
• Hoeveelheid: Hoeveelheid mest die werd opgeslagen in de eenheid zoals de meststof werd 

aangemaakt bij de producten. 
• Eenheidsprijs: Deze kan eventueel negatief zijn. 
• Bedrag: Totale waarde / kost van de opgeslagen hoeveelheid mest. Dit kan negatief zijn. 
• Afkomstig van: De diersoort van eigen bedrijf die de mest geproduceerd heeft. 
• Soort meststof: Er kan gekozen worden uit een keuzelijst van organische meststoffen van eigen 

bedrijf. 
• Via de groene knop kan er een meststof toegevoegd worden met als soort ‘Meststoffen – 

Organische mest van eigen bedrijf’. 
• Opmerking: 

 
Let op: De organische mest moet nadien via verbruik uit stock nog verbruikt worden over de gewassen of 
‘verkocht’ worden aan derden. 
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12. Boekingen > Import facturen 
 
In het bedrijfsbeheer van het CERES programma kunnen facturen ingelezen worden via de ASDAC syntax. 
 
In de ‘Basisgegevens’, ‘Instellingen import facturen’ moeten alle producten en kosten die op de facturen 
kunnen vermeld worden, juist gecodeerd worden. (zie eerder in deze handleiding) 
 
De volledige procedure bestaat uit 3 delen: 
  
 Instellingen import facturen 

Dit is terug te vinden onder de basisgegevens. Dit moet slechts éénmaal ingevuld worden en 
per boekjaar worden overgenomen. 

 
 Overhalen van de gegevens via internet/ e-mail 

Neem hiervoor contact op met het betreffende toeleveringsbedrijf. Het bestand met de 
factuurgegevens moet geplaatst worden in een vooraf ingestelde map. 

 
 Inlezen van het factuurbestand in CERES 

Bij het inlezen van een factuur kiezen we eerst welk soort factuur (welke veiling, welk 
toeleveringsbedrijf). Uit een keuzelijst krijgen we die veilingen en/of toeleveringsbedrijven die in 
de ‘Basisgegevens’ �  ‘Instellingen import facturen’ aangemaakt zijn. 
Het programma is ervoor gemaakt om meerdere factuurbestanden uit een directory in te lezen 
of om slechts één factuurbestand in te lezen. 
 

*) Eén bestand: Je klikt op  waarbij naar het juiste bestand gebladerd kan worden. 
Bij “Plaats” komt dan zowel de map als de naam van het bestand ingevuld, en hoef je niet meer 

op  te klikken. 
 
**) Meerdere bestanden: Bij "Plaats” vul je de directory in  (vb  c:\masvcomm ) en je klikt 

op  zodat alle bestanden uit bovenstaande map in de lijst eronder komen te staan. 
Om meerdere bestanden in te lezen moet je dan aanvinken welke moeten ingelezen worden. 
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 Na het klikken op <OK>  worden de facturen ingelezen in een tijdelijk bestand. 
 In dit bestand zien we reeds hoe de gegevens zullen ingelezen worden. 
 Normaal hebben alle velden een witte achtergrond. 
  

Specifiek bij de voederfactuur moeten de stalgegevens nog ingevuld worden onder de kolom 
‘Stal’. Dit kan automatisch gebeuren door te werken met silonummers; zie hiervoor 
‘Varkenshouderij’ – ‘algemeen’ – ‘Silo’s’. Als de silonummers die geregistreerd zijn voorkomen 
op de factuur dan zal de stal automatisch ingevuld worden. 

  
 Door op <OK> te klikken wordt de factuur opgeslagen. 
 
 Volgende problemen kunnen zich voordoen 

 
Velden met een lichtblauwe achtergrond betekenen dat de maat of de kwaliteit is ingevuld in 
het bestand van de veiling maar dat deze maat of kwaliteit niet is aangemaakt in het CERES 
programma. (Zie ‘basisgegevens’ � ‘kwaliteitsklassen en maten’) De gegevens kunnen wel 
worden ingelezen, maar de maat of de kwaliteit zal uiteraard niet ingevuld zijn. 
 
Indien er rode lijnen verschijnen op het scherm is het registreren van gegevens onmogelijk; de 
instellingen moeten eerst vervolledigd worden. Er zijn een viertal mogelijke oorzaken: 

- nog niet alle producten zijn gecodeerd. Ga hiervoor naar ‘instellingen import facturen’ en 
vul met het ontbrekende product/voeder aan. 

- sommige producten zijn foutief gecodeerd. Ga hiervoor naar instellingen import facturen 
en verbeter de foutieve code. 

- de VLM-diersoort ontbreekt (specifiek voor krachtvoederfacturen). Aan elke voeder moet 
een vlm-diersoort gegeven worden. U kunt een ontbrekende vlm-diersoort aanvullen door 
te gaan naar ‘producten’ � ‘producten’, te dubbelklikken op het voedermiddel en de bij 
kenmerken de vlm-diersoort in te vullen. 

- het P en Re gehalte ontbreekt (specifiek voor krachtvoederfacturen). Neem hiervoor 
contact op met desbetreffende voederleverancier. 

Door te klikken op het icoontje  kan nagegaan worden welke instellingen verbeterd 
of aangevuld moeten worden. 
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 Voorbeeld van een veilingfactuur 

 

 
Voorbeeld van een voederfactuur 

 
 
 

13. Boekingen > Veebeheer 
 
In veebeheer worden alle bewegingen geregistreerd van de dieren die niet in een technische module 
worden opgevolgd.  
Bij het openen van het scherm krijgen we een grid met alle boekingen van het gekozen boekjaar. 
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Bij het klikken op ‘Nieuw’ kunnen volgende gegevens geboekt worden; dubbelklikken op een bestaande 
lijn geeft hetzelfde detailscherm. 

 
 

• Datum: dit is de datum van de beweging 
• Soort: we hebben hier volgende mogelijkheden: Aankoop, Verkoop, Sterfte, Veebeweging, 

Geboorte, Noodslacht. 
• Levend of Dood: dit wordt enkel ingevuld bij een geboorte, om op die manier het aantal levend of 

doodgeboren dieren te kunnen registreren. 
• Klant-Leverancier: indien de soort een aankoop, verkoop noodslacht of sterfte is, kan hier een 

leverancier of klant ingevuld worden. 
• Diersoort: uit een keuzelijst kunnen we de diersoorten kiezen die in het bedrijfsplan van dit jaar 

zijn opgenomen. In het geval van een aankoop, verkoop, sterfte of noodslacht, kiezen we de 
diersoort waarvoor de actie van tel is. In het geval van een geboorte kiezen we de diersoort van 
de moeder, maw bij geboorte van biggen kiezen we ‘zeugen’, bij geboorte van kalveren kiezen we 
‘melkvee of zoogkoeien’.  

• In het geval van een veebeweging kiezen we hier de diersoort van waaruit men vertrekt: maw bij 
een veebeweging van jongvee naar melkvee kiezen we ‘jongvee’, bij een veebeweging van biggen 
naar vleesvarkens kiezen we ‘biggen’, bij een veebeweging van opfokvarkens naar zeugen, kiezen 
we ‘opfokvarkens’. 

• Subgroep: Voor centralisatie van gegevens kan het soms noodzakelijk zijn om de boven liggende 
diersoort nog verder te verduidelijken. 

• Aantal: dit is het aantal dieren die bij de beweging betrokken is. 
• Gewicht/stuk 
• Gewicht 
• Geslacht gewicht 
• Bestemming: dit is enkel van toepassing in het geval van een geboorte of een veebeweging. Bij 

een geboorte wordt hier de diersoort vermeld die geboren is, bijv. biggen of jongvee. Bij een 
veebeweging wordt de diersoort vermeld in dewelke de dieren gewijzigd zijn; maw bij een 
veebeweging van jongvee naar melkvee kiezen we ‘melkvee’, bij een veebeweging van biggen 
naar vleesvarkens kiezen we ‘vleesvarkens’. 

• Prijs per stuk 
• Bedrag 
• Kosten voor BTW 
• BTW procent 
• Kosten na BTW 
• Ontvangen excl. BTW 
• Ontvangen incl. BTW 

 
Voornamelijk bij een geboorte wordt enige aandacht vereist. 
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De eerste diersoort is de diersoort die de geboorte geeft – diersoort -  (bvb zeugen melkvee, …) 
 
De tweede diersoort is de diersoort die geboren wordt – bestemming – (vb biggen, jongvee melkvee) 
 
Indien een vaars kalft, dan moet een geboorte van jongvee uit jongvee geregistreerd worden en een 
veebeweging van jongvee naar bvb melkvee. 

 
 

 
 
Let op: bij een geboorte van kalveren uit melkvee moet de bestemming ‘Jongvee melkvee’ zijn. Eventueel 
moet deze bedrijfstak actief gemaakt worden, in het bedrijfsplan moet dan jongvee vervangen worden 
door ‘Jongvee(melkvee)’. 
 
 
 

14. Boekingen > Oogsten 
 
Via dit programma onderdeel worden alle oogsten van gewassen geregistreerd op bedrijfsplanniveau, 

eventueel op teeltplanniveau. Je kunt de oogsten ook aanroepen vanaf het icoontje . 
Er wordt gestart met een grid met alle oogsten van het gekozen boekjaar. Bij het klikken op ‘nieuw’ 
bekomen we een inputscherm, waarop volgende gegevens kunnen ingevuld worden: 
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• Datum: datum van de oogst 
• Bedrijfsplan: uit een keuzelijst kiezen we het gewas van het gekozen bedrijfsplan 
• Teeltplan: Deze keuze is niet verplicht  in functie van het gekozen bedrijfsplan, krijgen we 

een keuzelijst van de verschillende teeltplannen. Het teeltplan mag ook blanco gelaten 
worden, dan wordt de totale oogsthoeveelheid van de volledige oppervlakte van het gewas 
ingevuld. 
 
Teeltgegevens 
 

• Hoeveelheid: dit is de hoeveelheid van de hoofdteelt die geoogst is. Indien het teeltplan 
niet werd ingevuld mag hier de geoogste hoeveelheid van de totale oppervlakte van het 
gewas ingevuld worden. 

• Hoeveelheid per oppervlakte: dit wordt automatisch berekend door de computer 
 
 
Nevenproduct 
 

• Nevenproduct: uit een keuzelijst kiezen we het passende nevenproduct. 
• Hoeveelheid: de hoeveelheid nevenproduct die geoogst is. 
• Hoeveelheid per oppervlakte eenheid: dit wordt door de computer berekend  
• Waarde: dit is de totale waarde van het nevenproduct. Dit kan eventueel overgeslagen 

worden om op de volgende regel de waarde per eenheid in te vullen 
• eenheidsprijs: dit wordt door de computer berekend indien de hoeveelheid en de totale 

waarde reeds ingevuld zijn, ofwel vult men enkel deze waarde in, zodat dan ook de totale 
waarde ingevuld wordt. 

 
Kenmerken 
In het Ceresprogramma zijn aan de teelten bepaalde kenmerken gekoppeld, aan sommige teelten zijn 
zelfs specifieke kenmerken gekoppeld. 
Door het klikken op de knop ‘Kenmerken’ krijgen we een overzicht en kunnen de gegevens ingevuld 
worden. 
Na het klikken op ‘OK’ wordt de registratie vastgelegd. 
 
Opmerking : Bedrijven die oogsten opvolgen via de arbeidsregistratie, mogen de oogsten niet 
nogmaals registreren in deze rubriek, zoniet gebeurt er een dubbele registratie. Zie ook 
‘Arbeidsregistratie’! 
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De oogsten die dus ingebracht zijn via de arbeidsregistratie zijn niet terug te vinden in de grid van deze 
oogsten hier. 
 
 
 

15. Afsluiten boekjaar > Eindinventaris gewassen 
 
Zorg ervoor dat alle oogsten, verkopen en eventuele aankopen (aankoop voor doorverkoop) van teelten 
ingeboekt zijn, vooraleer de inventaris op te maken. Deze bepalen immers mede de stock van de 
eindinventaris. 
 
Om de uitslag van een boekhouding te kunnen uitrekenen, moet er ieder jaar een inventaris gemaakt 
worden. Deze eindinventaris wordt telkenmale opgemaakt op de laatste dag van het boekjaar. De 
begininventaris is de eindinventaris van het vorige boekjaar. Om het eerste boekjaar te kunnen 
uitrekenen, moeten dus 2 inventarissen opgemaakt worden: een inventaris op het einde van het vorige 
boekjaar en een inventaris op het einde van het huidige boekjaar; tussen die 2 inventarisdata zal de 
boekhouding uitgerekend worden. 
Een inventaris geeft gewichten en waarden weer van de gewassen die op die dag aanwezig waren. 
 
Na het kiezen van het boekjaar verschijnt een dubbel gridscherm. In het bovenste deel hebben we de 
werkelijke eindinventaris van de gewassen, in het onderste deel de ruwvoederverdeling van de gewassen 
die op het bedrijfsplan aangeduid staan als voedergewas. 
 

• Eindinventaris: de eindinventaris bestaat uit een grid met verschillende kolommen. Deze zijn: 
o Bedrijfsplan: dit zijn alle gewassen van het gekozen jaar met de daarbij horende 

eenheid waarin de hoeveelheden uitgedrukt worden. 
o Begininventaris hoeveelheid: dit zijn de hoeveelheden van de vorige inventaris. 

Indien deze hoeveelheid niet juist is kan dit gecorrigeerd worden door de 
eindinventaris van het vorige boekjaar op te vragen en aan te passen. 

o Begininventaris waarde: hierin verschijnen de waarden van de vorige inventaris. 
o Oogsthoeveelheid + aankopen: alle oogsten + aankopen voor doorverkoop 

weergegeven van het afgelopen boekjaar. 
o Verkoophoeveelheid: hierin worden alle verkopen (ook verkopen via interne 

bewegingen) weergegeven van de verschillende gewassen van het afgelopen 
boekjaar. 

o Verlieshoeveelheid: hier kan de gebruiker de verloren hoeveelheid van dat gewas 
invullen. 

o Ruwvoederhoeveelheid: in deze kolom kan niets ingevuld worden door de gebruiker, 
er wordt een berekend getal in geplaatst in geval van een ruwvoeder. Het resultaat 
van volgende berekening komt in dit veld in het geval van een voedergewas:  

Ruwvoederhoeveelheid =  
begininventaris + oogst – verkoop – verlies - eindinventaris. 
 

Deze hoeveelheid wordt dus aangepast door de eindinventaris hoeveelheid in te 
vullen die we in een volgende kolom zullen bespreken. 
Indien het bedrijfsplan geen voedergewas is (te wijzigen op het bedrijfsplan) dan zal 
dit veld steeds blanco blijven. 

o Ruwvoederwaarde: in deze kolom kunnen we de ruwvoeders waarderen tegen een 
bepaalde waarde. 

o Tegen kostprijs: willen we de ruwvoeders tegen kostprijs vervoederen aan de dieren, 
dan plaatsen we voor die bedrijfsplannen een vinkje. 

o Eindinventarishoeveelheid: in deze kolom plaatsen we de hoeveelheid van elk 
bedrijfsplan dat bij het einde van het boekjaar in de voorraad aanwezig is. Door het 
aanpassen van deze hoeveelheid zal de ruwvoederhoeveelheid wijzigen als het gaat 
over een voeder gewas. Want volgende rekensom moet steeds in evenwicht zijn: 
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Begininventaris + oogst – verkoop - verlies – ruwvoeder = Eindinventaris. 
 
  Betreft het een marktbaar gewas dan geldt de volgende formule: 
Begininventaris + oogst – verkoop – verlies  = Eindinventaris  
    
o Eindinventariswaarde: van elke eindinventaris waarvan de hoeveelheid groter is dan 

0, moet een waarde worden weergegeven. 
o Bedrijfsplan volgend jaar: van elk bedrijfsplan waarvan de eindinventarishoeveelheid 

groter is dan 0, moet een link gelegd worden naar een nieuw bedrijfsplan van het 
volgende jaar. Dit betekent dat bij het opmaken van de eindinventaris vooraf het 
bedrijfsplan van het volgende jaar moet opgemaakt zijn. In praktisch alle gevallen zal 
de benaming van het bedrijfsplan van het volgende jaar dezelfde zijn als de 
benaming van het bedrijfsplan van het huidige jaar. 

 
• Ruwvoederverdeling: van alle voedergewassen (in te stellen via bedrijfsplan) waarvan de 

ruwvoederhoeveelheid op de inventarislijst groter is dan 0, moet een ruwvoederverdeling 
plaatsgrijpen. Per ruwvoedergewas maken we dus een procentuele verdeling over de 
diersoorten die voeder opgenomen hebben van het betreffende ruwvoedergewas. 
Ook voor weiden moet een ruwvoederverdeling ingevuld worden. 

 

 
 
Via de groene knoppen van Oogst en Verkoop kunnen de respectieve schermen opgeroepen worden om 
een detail op te vragen. Hier kunnen onmiddellijk oogsten of verkopen toegevoegd worden of aangepast. 
 
 

16. Afsluiten boekjaar > Eindinventaris dieren 
 
Om de uitslag van een boekhouding te kunnen uitrekenen, moet er twee inventarissen voorhanden zijn. 
De eindinventaris van vorig jaar en de eindinventaris van huidig jaar. Elke eindinventaris wordt telkenmale 
opgemaakt op de laatste dag van het boekjaar. De begininventaris is de eindinventaris van het vorige 
boekjaar. 
Een inventaris geeft aantallen, gewichten en waarden weer van de dieren die op die dag aanwezig waren. 
 
Bij het opstarten van de inventaris ‘dieren’ krijgt men een selectiescherm waarin het boekjaar gekozen 
wordt waarvoor men een inventaris wil opmaken. Tevens wordt er gevraagd welk soort inventaris men wil 
opmaken:  
 

• Een eindinventaris 
• Een kwartaalinventaris 
• Een maandelijkse inventaris 
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• Een halfmaandelijkse inventaris – Begin van de maand (1°) 
• Een halfmaandelijkse inventaris – Midden maand (15°) 
• 4 maandelijks 
• 8 maandelijks 

 
Voor het Ceresprogramma is enkel de eindinventaris van belang. De kwartaal- en maandelijkse inventaris 
zijn enkel van belang voor de centralisatie naar bepaalde boekhoudkantoren. 
Wil men een kwartaal- of maandelijkse inventaris opmaken, dan moet in een volgend veld het juiste 
kwartaal en/of de juiste maand worden meegegeven. 
 
Op het inputscherm van de eindinventaris krijgen we een overzicht van alle diersoorten die voorkomen op 
het huidige bedrijfsplan. Naargelang de diersoort zijn die nog eens onderverdeeld in verschillende 
ouderdoms/gewichtscategorieën. Naast elke diersoort kunnen volgende gegevens worden ingevuld: 
aantal, totaal gewicht, gewicht per stuk, totale waarde, waarde per stuk. In de laatste kolom kan je de 
waarden terugvinden die op een vorige inventaris werden ingevuld. 
 
Bedrijven die naast het bedrijfsbeheer ook met technische pakketten werken, kunnen door te klikken op 

de knop  automatisch de inventarissen ophalen die opgemaakt zijn in die technische pakketten. Alle 
technische inventarissen van dezelfde datum als de inventaris die men wenst op te maken, worden op die 
manier overgenomen. Het programma geeft een melding van de inventarissen die hij niet vindt. Ofwel 
moet de inventaris in het technisch pakket gemaakt worden om dan vervolgens de inventaris in het 
bedrijfsbeheer over te nemen via de ‘TECH’-knop; ofwel wordt de inventaris handmatig ingevuld. De 
inventarissen uit een technische module kunnen dus zowel van aantallen, prijs en gewicht verschillen van 
deze ingevuld in de boekhouding. 
 
 

 
Nadat op de TECH knop werd gedrukt, komen de getallen die van de technische module werden 
overgenomen in het blauw te staan.  Nadat op TECH werd geklikt moet ook nog op OK worden geklikt om 
de inventaris te bewaren. 
 
 
 

17. Afsluiten boekjaar > Eindinventaris producten 
 
Dit is een inventaris van de productiemiddelen zoals daar zijn: meststoffen, sproeistoffen, plantaardige 
nevenproducten, zaad- en pootgoed enz. (geen krachtvoeders) 
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Na het kiezen van het juiste boekjaar verschijnt een scherm met alle producten die op het bedrijf 
voorkomen. De computer toont de laatst ingegeven eindinventaris, indien deze nog niet werd ingegeven 

staan de meeste gegevens op 0. Door op de  knop te klikken kan je de inventaris laten 
aanmaken.  
 
De bedoeling is dus dat de computer zelf de berekening doet van de hoeveelheid en de eenheidsprijs 
waaraan de producten moeten worden geïnventariseerd. 
 

 
 
De kolommen “Inventaris op …” en de kolom “Gemiddelde prijs” worden door Ceres berekend en kunnen 
niet door de gebruiker aangepast worden. Dit zijn berekende waarden gebaseerd op de boekingen van 
aankoop, verkoop en verbruik. 
 
De kolom “Genoteerde hoeveelheid” is een hulpkolom (dus zeker niet verplicht in te vullen) waarin de 
gebruiker de hoeveelheid noteert die op eindinventaris werkelijk aanwezig was. Deze kolom dient enkel 
als geheugensteun om deze hoeveelheid niet te vergeten, want het kan zijn dat nog niet alle aankopen, 
verkopen en verbruiken werden ingebracht op het moment dat de eindinventaris wordt opgemaakt. De 
boekingen aankopen/verkopen/verbruiken moeten dan verder aangepast worden tot de eindinventaris 
dezelfde hoeveelheid uitkomt als de werkelijke hoeveelheid. 
 

Deze berekening kan gebeuren door te klikken op de knop ‘ . 
� Stock berekenen op eindinventaris 

Dit vinkje zet je aan indien de computer zelf de stock op eindinventaris moet uitrekenen. Deze houdt 
rekening met de vorige inventarishoeveelheid en alle boekingen van aankoop, verkoop, verbruik, … 
Indien de inventaris al werd opgemaakt, en geen aanpassingen bij de boekingen werd uitgevoerd, 
mag het vinkje afgezet worden. 
 

� Gemiddelde prijs berekenen 
Dit vinkje zet je aan indien de computer zelf de gemiddelde prijs op eindinventaris moet uitrekenen. 
Deze houdt rekening met de vorige inventaris en alle boekingen van aankoop, verkoop, verbruik, … 
Indien de eindinventaris al werd opgemaakt, en geen aanpassingen bij de boekingen werd 
uitgevoerd, mag het vinkje afgezet worden. De gemiddelde prijs zal dan immers niet veranderd zijn. 
 

� Eenheidsprijs overnemen van de gemiddelde prijs. 
Dit vinkje kan je aanzetten indien de berekende “Eenheidsprijs” (door de computer uitgerekend) mag 
overgenomen worden in de kolom van “Eenheidsprijs”. 
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Eventueel mag de eenheidsprijs op eindinventaris handmatig door de gebruiker gewijzigd worden. 
 
Wat indien de berekende hoeveelheid op inventarisdatum niet klopt? 
Zoals vroeger reeds aangehaald wordt de eindinventaris-hoeveelheid automatisch door ceres berekend op 
basis van de boekingen van begininventaris, +aankoop, -verkoop, -verbruik, +/-interne bewegingen, 
enz… 
 
Indien het vermoeden rijst dat die eindinventaris toch niet zou kloppen, dan kan je dubbelklikken op 
een lijn van een product om het detail van de aankopen, verkopen enz… te bekijken via de bijhorende 

gele/zwarte knop.  
 

 
 

Door op deze zwart/gele pijl  te klikken, verschijnt een overzicht van de geregistreerde handelingen 
die de berekende stock als resultaat hebben.  
 

Door de knoppen AAN   VERK   OOGST   VERBRUIK   INTERNE 

BEWEGINGEN  en STOCKAANPASSINGEN   aan te klikken kunnen onmiddellijk nieuwe 
boekingen ingebracht worden om de vermeende tekorten bij te boeken, of de bestaande boeking te 

wijzigen met de knop  MODI . 
 
Nadat wijzigingen zijn aangebracht en je keert terug naar het hoofdscherm van de inventaris van de 
producten, moet je weer op de CALC knop klikken om de doorgevoerde wijzigingen opnieuw te laten 
berekenen. 
 
De eindinventaris wordt pas geregistreerd na het klikken op ‘OK’. 
Negatieve eindinventarissen kunnen echter niet geboekt worden. 
 
 

18. Afsluiten boekjaar > Eindinventarissen (kracht)voeders 
 
Op het einde van elk kalenderjaar (31 december) zou - om te beantwoorden aan de vereisten van de 
mestbank ivm het voederregister – een eindinventaris van voeders moeten opgemaakt worden.  
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Enkel een eindinventaris wordt opgemaakt; de begininventaris is immers de eindinventaris van vorig jaar. 
Mocht er op het voederregister dus nog geen begininventaris aanwezig zijn wil dat zeggen dat er nog 
geen eindinventaris van het vorige jaar is opgemaakt. 
 
� Indien de startmaand van de boekhouding januari is valt de inventaris voor het voederregister 

samen met deze voor de eindinventaris van het boekjaar. In dat geval wordt slechts één inventaris 
gevraagd.  
 

� Indien de startmaand van de boekhouding niet januari is krijgt u een selectiescherm waarbij u de 
mogelijkheid krijgt om een bijkomende eindinventaris krachtvoeders op te maken en dit op het 
einde van het kalenderjaar zodat deze hoeveelheden verrekend kunnen worden in het 
voederregister. In dat geval kan je dus 2 inventarissen van voeders opmaken. 

 

 
 
Afhankelijk van de soort inventaris zullen de kolommen van de VLM-diersoort, stallencomplex en 
interne %-verdeling  al dan niet zichtbaar zijn. Enkel voor het voederregister (einde kalenderjaar) 
zijn deze nodig. 
 
 
Vervolgens krijg je een invulscherm waar de namen van de voeders al op voorgesteld staan. 

 

 
 
Wat moet je hierop invullen? 
 
Worden de krachtvoeders aangekocht en wordt telkens een diersoort als bestemming 
ingegeven bij de boekingen, dan is de gebruiker verplicht de stock van de voeders die in de 
silo’s aanwezig is gaan op te meten, en deze handmatig in te brengen in dit scherm. (in dit geval 
kan de computer onmogelijk rekenen hoeveel voeder werkelijk nog in de silo aanwezig was.) 
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Indien voeders (als grondstof) worden aangekocht en in stock worden gestoken, en 
achteraf worden de verbruiken uit stock genomen om de dieren te voederen, dan kan de computer 
zelf de stock uitrekenen, en moet deze werkelijk kloppen met de berekende stock van de 

computer. Je kunt op CALC  klikken indien dit mag berekend worden. Enkel zelfmengers 
gaan dit zo gebruiken. De stock mag dan handmatig niet worden aangepast, of er verschijnt een 
melding.  Ook de VLM diersoort en de bestemming diersoort hoeft in dat geval niet ingevuld te zijn. 

 
 
“Gemiddelde prijs berekenen” en “Eenheidsprijs overnemen van Gemiddelde prijs” mag desgewenst 
aangevinkt worden. 

 
 

Speciaal voor de krachtvoeders zijn volgende extra kolommen voorzien. Sommige kolommen komen 
driemaal voor om een eventuele verdeling over meerdere VLM-diersoorten en/of stallencomplexen 
(lees mestbanknummers) mogelijk te maken. 

• Inventaris op …      (vul hier uw werkelijke eindstock in, of laten berekenen door CALC 
indien mogelijk) 

• Eenheidsprijs en waarde  
• Diersoort (de diersoort die men terugvindt op het bedrijfsplan) 
• VLM-diersoort  
• Stallencomplex 
• % (dit is 100% wanneer het voeder over 1 stallencomplex en 1 VLM-diersoort verbruikt 

wordt; wanneer het krachtvoeder over verschillende VLM-diersoorten of stallencomplexen 
verbruikt wordt kan de voederhoeveelheid procentueel verdeeld worden over de 
verschillende VLM-diersoorten of stallencomplexen. Selecteer hiervoor meerdere VLM-
diersoorten en stallencomplexen en vul het bijhorende percentage in. De som van 
percentages per lijn moet uiteraard 100 zijn. 

 
VOORBEELD 
In bovenstaand voorbeeld zijn varkensmeel en zeugenmeel aangekocht en werd telkens de diersoort als 
bestemming ingevuld. De inhoud van de silo’s werd hier genoteerd, ook de bestemmingsdiersoort volgend 
jaar en VLM diersoort en verdeling worden in dat geval ingevuld. 
 
De AllMash werd aangekocht en in stock gestoken, de computer kan via de verbruiken weten hoeveel van 
dit voeder nog in stock is. Hierbij hoeft geen bestemming en VLM diersoort ingevuld te worden. 
 
 
 

19. Afsluiten boekjaar > Eindinventarissen neventakken 
 
Op bedrijven met een neventak (loonwerk, hoevetoerisme, zuivelverwerking, …) kan het belangrijk zijn 
om een eindinventaris op te maken. 
Stel dat er op een bepaald ogenblik een grote aankoop wordt gedaan van producten voor hoevetoerisme 
(via aankopen en kosten) en deze zijn slechts voor een deel in dat jaar verbruikt dan moet er een 
eindinventaris opgemaakt worden zoniet bekomt men een negatief beeld van de sector ‘hoevetoerisme’. 
De totale waarde van deze producten wordt als één getal ingeboekt. 
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20. Afsluiten boekjaar > Jaarinstellingen 
 
Op het tabblad “Jaarinstellingen” moeten jaarlijks gegevens geregistreerd worden omtrent arbeid, 
grondgebruik, quotum, fictieve intresten. De eerste maal moeten alle gegevens manueel worden ingevuld, 

de volgende jaren kunnen telkens via de knop  de gegevens van het vorige jaar worden 
overgenomen. 
 
Volgende gegevens worden geregistreerd: 

• Arbeid: de geleverde arbeid op een land- of tuinbouwbedrijf wordt onderverdeeld in 3 
categorieën, nl gezinsleden ouder dan 18 jaar, gezinsleden jonger dan 18 jaar, vreemde 
arbeidskrachten. 
Bij de gezinsleden worden volgende gegevens gevraagd: het aantal, het aantal uren per jaar 
dat ze presteren, het uurloon, en het fictief loon. 
Standaard 3000 uur/jaar aan 8.92€/uur voor 1 VAK  (Volwaardige Arbeids Kracht) 
Van de vreemde arbeidskrachten wordt enkel het aantal gevraagd; het aantal uren of uurloon 
moet hier niet worden gevraagd, daar dit geregistreerd wordt in de boekhouding als betaalde 
lonen. 
 

• Grondgebruik: het grondgebruik wordt opgedeeld in 3 categorieën, nl oppervlakte en 
eigendom, oppervlakte en pacht, oppervlakte seizoenpacht. De oppervlakte kan telkens 
worden opgegeven in m2 of ha. Bij de oppervlakte in eigendom wordt supplementair de 
fictieve pacht gevraagd; deze komt overeen met een normale pachtprijs voor de streek, 
indien de grond niet in eigendom zou zijn.  
Verder wordt nog informatie gevraagd betreffende de hoeveelheid onbeteelde oppervlakte en 
de waarde van de grond in eigendom.  

 
• Fictieve intresten: er moet ingevuld worden hoeveel procent er moet gerekend worden als 

intrest op het levend kapitaal en op de investeringen in eigendom. 
 

Met de knop CALC  worden de waarden Opp in eigendom, Opp pacht en Waarde 
eigendom opgehaald uit de boekhouding (zie Percelen) of kunnen handmatig ingevuld worden. 

 
 
Op het tabblad “Personeel” kunnen bijkomende gegevens over de dieren (quotum van melk, 
zoogkoeien, ooien en suikerbieten) en eventueel personeel (dat via adressenbeheer als personeel 
geregistreerd staat) opgegeven worden. 
 
Op het tabblad “Jaarvragen” worden bijkomende vragen gesteld om te voldoen aan de MilieuModule. 
 
 

21. Afsluiten boekjaar > Boekhouding uitrekenen 
 
Nadat alle gegevens van een boekjaar in het programma opgenomen zijn kan CERES de resultaten van 
dat boekjaar uitrekenen. 
 
Via een keuzescherm wordt het boekjaar ingebracht dat moet uitgerekend worden. Tijdens de berekening 
verschijnt er een tijdsbalk die de voortgang van de berekening aangeeft. 
Bij deze berekening worden alle resultaten bewaard in een tabel; dit betekent dat de resultaten later 
kunnen opgevraagd worden zonder dat de berekening opnieuw gedaan wordt. Zijn er echter sinds de 
laatste berekening nieuwe gegevens of correcties ingebracht voor dat betreffende boekjaar dan moet 
“Boekhouding uitrekenen” uiteraard opnieuw uitgevoerd worden. 
Berekeningen van vorige boekjaren worden eveneens bewaard zodat vergelijkingen maken mogelijk is. Je 
mag de boekhouding onbeperkt opnieuw uitrekenen. 
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De resultaten van de boekhouding kan je terugvinden bij “lijsten boekhouding” onder het punt “Uitslag 
boekhouding”. 
 
Een boekhouding wordt als dusdanig niet afgesloten, maar gewoon uitgerekend.  De resultaten kunnen 
pas betrouwbaar zijn indien alle boekingen correct zijn in de loop van het jaar en alle nodige inventarissen 
zijn opgemaakt. Om een boekjaar uit te rekenen zijn dus telkens twee inventarissen nodig. De 
eindinventaris van het voorgaande boekjaar (dient als begininventaris van het uit te rekenen boekjaar), 
en de eindinventaris van het uit te rekenen boekjaar. 
 

 
De periode waarover een boekjaar wordt uitgerekend is telkens 1 jaar. 
 
 
 
 

22. Controle boekhouding > Controle boekhouding 
 
De doelstelling om betrouwbare gegevens te gebruiken als leidraad in het management van een bedrijf 
kan alleen maar gebeuren wanneer de gegevens correct ingegeven zijn. Betrouwbare uitslagen van de 
boekhouding worden enkel verkregen wanneer de input correct is gebeurd. Daarom is een controle op die 
input onontbeerlijk. 
 
De controle van de boekhouding wordt opgestart door te gaan naar ‘boekhouding’ � ‘afsluiting 
boekhouding’ � ‘controle boekhouding’. Vul het te controleren boekjaar in en vink de onderdelen aan die 
gecontroleerd moeten worden. In het veld ‘controleniveau’ kan aangeduid worden of gegevens die 
gecentraliseerd moeten worden naar een boekhoudkantoor ook moeten gecontroleerd worden.  
 

Met de knoppen  en  kan je vlugger us keuze maken en niet alle 
vinkjes te hoeven aan/uit zetten. 
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Wanneer men voor de eerste maal een controle uitvoert voor een betreffend boekjaar krijgt men volgend 
scherm.  

 

Door te klikken op  wordt er nagekeken wat er eventueel nog ontbreekt of verkeerd is. Een lijst 
van tekortkomingen verschijnt op het scherm.  
 

 
 
 
Door dubbel te klikken op de foutmelding, wordt een scherm geopend waar de fout gecorrigeerd kan 
worden. Na aanpassing van de fout kan op ‘OK’ geklikt worden. Het scherm wordt gesloten en men komt 
terug op het overzichtsscherm van de ‘controle van de boekhouding’.  
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In uitzonderlijke gevallen gebeurt er niks wanneer er wordt dubbelgeklikt op een foutmelding. Er wordt 
dus geen nieuw scherm geopend waar de fout kan verbeterd worden. Om de betreffende fout te 
corrigeren dient een andere module (vb algemeenheden) opgestart te worden. Onderaan het scherm 
wordt aangegeven waar de fout kan verbeterd worden. 
Vb De foutmelding 499500101 ‘het boekhoudnummer moet ingevuld zijn’: deze tekortkoming kan niet 
worden verbeterd in de module bedrijfsbeheer. Onderaan het scherm verschijnt wel de plaats waar men 
moet zijn om die aanvulling / verbetering door te voeren.  
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Wanneer de foutmelding onterecht is kan men in de dropdown ‘is ok’ selecteren. Wanneer de fout niet 
onmiddellijk kan verbeterd worden, kan men in de dropdown ‘zal later aangepast worden’ selecteren.  
 

 
 
 
 

Wanneer nogmaals op  geklikt wordt, wordt opnieuw een foutencontrole uitgevoerd. De 
verbeterde fouten komen niet meer op het scherm tevoorschijn. Enkel de nog niet verbeterde fouten en 
foutmeldingen waarin de dropdown ‘is ok’ of ‘zal later aangepast worden’ ingevuld werd, komen opnieuw 
op het scherm terecht.  
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Wanneer het controlescherm wordt afgesloten, klikt men best op  zodat de ingevulde velden ‘is ok’ 
of ‘zal later aangepast worden’ opgeslagen worden. Wanneer het scherm ‘controle boekhouding’ opnieuw 
wordt opgevraagd, verschijnt het laatst opgeslagen scherm. 
 
 
 

23. Controle boekhouding > Controle veebeheer 
 
Deze getallen tonen de inventarissen en de interne bewegingen op het bedrijf binnen het boekjaar. 
 
Het scherm van “Controle veebeheer” is opgesplitst in 2 delen.  
 
Bovenste scherm 
In het bovenste deel worden de inventarissen uit de Boekhouding aangevuld met de getallen uit de 
technische module. Slechts in het geval er geen getallen in de technische module aanwezig zijn, zullen de 
getallen overgenomen worden uit de module veebeheer van de boekhouding. Dan blijft het onderste 
scherm blanco. 
 
Onderste scherm 
Het onderste scherm neemt de inventarissen en de veebewegingen uit de technische modules van 
rundvee en/of varkens. 
 
Indien je dubbelklikt op een getal uit het onderste scherm, of je klikt op het getal en je neemt daarna 

de knop   dan verschijnt een schermpje met de identificatie van de dieren die tot die groep 
behoren. 
 
In het bovenste scherm staan de diersoorten volgens deze uit de boekhouding, en in het onderste scherm 
volgens de diersoorten uit de technische modules. Dus zou in het onderste scherm jongvee mannelijk 
melkvee en jongvee vrouwelijk melkvee kunnen verschijnen, en slecht één lijn in het bovenste scherm als 
“Jongvee”. 
 
Indien de saldo’s niet op 0 staan komt de opmerking “Saldo is verschillend van 0”.  De rekenkundige som 
van  BI +Aankopen –Verkopen –Sterfte +Veebew –Veebew –Noodsl +Geboorte is dan niet gelijk aan de 
eindinventaris. 

 
dit kan komen omdat de inventarissen slecht geteld geweest zijn of een aantal boekingen niet werden 
geregistreerd. Een degelijke controle is dan eens nuttig om toch geen al te grote fouten te laten zitten. De 
inventaris dieren is trouwen het sluitstuk van de veemodule om na te gaan of geen registraties foutief of 
vergeten zijn. 
 
 

24. Controle boekhouding > Controle technische 
rundveebewegingen 

 
Dit onderdeel is uitsluitend gemaakt als controle-orgaan voor de inspectiediensten, en is niet toegankelijk 
voor de gebruiker. 
Deze paswoorden zullen enkel aan hen gemeld worden.  
 
 
 

25. Controle boekhouding > Controle gewassen (kosten) 
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De lijst “controle op gewassen” is enkel een controlelijst om na te gaan indien alle kosten op alle 
gewassen wel ingeboekt zijn. 
 
Zowel de financiële kant (aankoop meststoffen, zaad- en pootgoed, loonwerk) als de technische kant 
(eenheden N P en K) worden op deze lijst ter controle afgedrukt. 
 
 

26. Controle boekhouding > Controle gewassen (hoev) 
 
Deze controlelijst geeft een schematisch overzicht van alles wat met een gewas kan gebeuren.  Het is een 
controlelijst die de inventarissen van de gewassen helpt opstellen. 
 
Op deze lijst kunnen geen wijzigingen ingebracht worden, maar je gaat best naar de boekingsschermen 
van verkopen of oogsten of interne bewegingen, enz… om de geregistreerde gegevens aan te vullen of te 
wijzigen. 
 
 
 
 
 
 
 

27. Controle boekhouding > Gemiddelde prijzen berekenen 
 
De gemiddelde prijzen worden herrekend per boekjaar en worden bij de “Producten Kosten en 
Inkomsten” bij elk product bewaard. Dit kan je daar gaan bekijken door het tabblad “Gemiddelde prijzen” 
aan te klikken. 
 
Dit onderdeel dient enkel om niet de volledige boekhouding te hoeven uitrekenen, en om zodoende toch 
de gemiddelde prijzen van de aangekochte producten te kunnen weten. 
 
 

28. Controle boekhouding > Overzicht boekingen 
 
Dit programma-onderdeel dient om alle boekingen uit één of meerdere boekjaren van een bepaald 
product na te gaan. 
 
In een eerste scherm kies je de voorstellingswijze en de boekjaren (periode). 

 
 
Daarna komt een overzichtslijst waarin alle producten staan met een minimum en maximum prijs (indien 
ingevuld). 
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Als je dubbelklikt op een lijn komt een detailscherm van de aankopen, verbruiken, verkopen enz … van 
dat bepaalde product. Dit om na te gaan indien er fouten werden geboekt. 
 

 
 
Dit scherm kan eventueel afgedrukt worden door op de PRINT knop te klikken. 
 

Met de knoppen  en  kan je door de grid van de gekozen producten/kosten doorlopen. 
 
 

29. Overzicht kenmerken 
 
Dit scherm heeft als bedoeling de kenmerken die geregistreerd zijn via het scherm aankoop, verkoop en 
verbruik van producten te controleren en eventueel aan te passen. Met het selectiescherm wordt bepaald 
van welke periode en van welke producten er kenmerken die geregistreerd zijn via aankoop, verkoop en 
verbruik moeten opgevraagd worden. 
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Na de selectie komen van alle gevraagde boekingen de kenmerken op het scherm. 
Per kenmerk worden er een aantal kolommen afgedrukt, maar er zal telkens maar 1 gebruikt zijn 
afhankelijk van het kenmerk: 
 

Aantal : bvb het percentage ruw eiwit of fosfaat van een krachtvoeder 
Ja /Nee : bvb is het zaaizaad al dan niet ontsmet 
Klant / Leverancier : bvb de loonwerker die de behandeling heeft uitgevoerd 
Gegevens uit een tabel : bvb de VLM diersoort bij krachtvoeders 
Willekeurige omschrijving : bvb het lotnummer van een gebruikt bestrijdingsmiddel 
Datum : Er kan een datum van het kenmerk ingevuld worden 
Investering : Een lijst van de investeringen van het bedrijf in dat jaar 
 
 

Indien gewenst kunnen nu kenmerken gewijzigd worden. 
Er zijn 2 mogelijkheden:  
 

1. Slechts een paar kenmerken moeten gewijzigd worden 
 
Dubbelklik op de lijn waarin een kenmerk staat dat moet gewijzigd worden. Het 
detailscherm van de kenmerken zoals ze te zien zijn op het scherm ‘producten, kosten en 
inkomsten’ komt te voorschijn. Het kenmerk kan gewijzigd worden. Na het klikken op ‘OK’ 
wordt het kenmerk in de betreffende boeking gewijzigd. Bij de producten zelf worden er 
geen wijzigingen geregistreerd. 
 

 
 

2. Verschillende kenmerken moeten gewijzigd worden 
 

Klik op het icoontje ‘Wijzigen’  Vanaf nu zijn alle kenmerken via de gele velden te 
wijzigen. Na het klikken op ‘Opslaan’ worden de kenmerken in de betreffende boekingen 
gewijzigd. Bij de producten zelf worden er geen wijzigingen geregistreerd. 
Zijn er dus veel kenmerken te wijzigen dan is dit een vluggere methode dan de 
voorgaande. 
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30. Overzicht krachtvoeders 
 
Op het scherm van “Overzicht krachtvoeders” kan je van een bepaalde periode van alle aankopen en 
verbruiken van krachtvoeders de stal en het stallencomplex gaan opvragen en wijzigen. 
 

 
 

Na het wijzigen de gegevens mag je niet vergeten om op OPSLAAN   te klikken. 
 
 
 

31. Teeltplancoördinaten 
 
Bij het openen van teeltplancoördinaten kiezen we het boekjaar en krijgen dan een grid met alle 
teeltplannen van dat boekjaar. 
 

 
 
 

 
Per teeltplan kan men in de kolom X-Y coördinaten op een knop klikken, die een scherm opent waarop 
alle coördinaten van het betreffende teeltplan kunnen ingevuld worden. Wanneer het teeltplan reeds 
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getekend is in de grafische module dan kunnen via de knop   de X-Y coördinaten automatisch 
geïmporteerd worden. 
 

  
 

 
In de kolom ‘Nummers’ kan eveneens per teeltplan op een knop geklikt worden die een scherm opent met 
de identificatiegegevens van het betreffende perceel. Deze kunnen hier gewijzigd worden in functie van 
het teeltplan. De wijzigingen worden niet doorgegeven aan het perceel. Dit kan van belang zijn voor 
percelen die regelmatig van mestbanknummer wijzigen. 
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Hoofdstuk 4 Perceelsregistratie 
 
 

1. Waarnemingen 
 
In dit scherm kunnen allerlei waarnemingen genoteerd worden die later eventueel nuttige informatie kan 
opleveren. 
Om gegevens toe te voegen kunnen via ‘New’ gegevens aangevuld worden: 
 

• Datum 
• Teeltplan: te kiezen uit een keuzescherm. Indien nodig kan via het groene icoontje de lijst 

vervolledigd worden. 
• Opmerking: Dit is een vrij veld waarin de waarneming zo goed moegelijk wordt omschreven 
• Soort waarneming: Uit een keuzelijst kan de juiste waarneming gekozen worden.  
• Ziekte-plaag-onkruid:  Uit een keuzelijst kan in functie van de soort waarneming de juiste 

ziekte, plaag of onkruid gekozen worden. Indien nodig kan via het groene icoontje de lijst 
vervolledigd worden. 

• Graad 
• Eenheid graad 
• Gewasstadium: Uit een keuzelijst kan het juiste gewasstadium gekozen worden. Indien nodig 

kan via het groene icoontje de lijst vervolledigd worden. 
• Waarnemer 
• Analyse 
• Behandeling 

 
 
 
 

2. Bodemanalyse 
 
Nadat een grondstaal werd genomen en het resultaat van de Bodemkundige dienst bekend is kunnen in 
dit scherm alle gegevens opgenomen worden. 
 
Per analyse wordt in een grid scherm een lijn toegevoegd. 
Om een nieuwe lijn toe te voegen moet er ‘Nieuw’ geklikt worden. Om een bestaande boeking te wijzigen 
moet er op het lijntje dubbel geklikt worden.  
In beide gevallen wordt een detailscherm bekomen waarop de volledig bodem analyse kan toegevoegd of 
gewijzigd worden. Het detailscherm bestaat uit 4 TAB bladen waarin alle gegevens kunnen genoteerd 
worden 
 
 
 
 

3. Inzendformulieren bodemanalyse 
 
Is om toekomstige communicatie met BDB (Belgische Bodemkundige Dienst)  tot stand te kunnen 
brengen. 
 
 
 

4. Product informatie 
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Op dit scherm kan door de gebruiker informatie genoteerd worden ivm het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen en meststoffen. 
 
Bij het aanroepen van het  menuonderdeel maak je uw keuze. 
Zowel bij Meststoffen als Bestrijdingsmiddelen wordt gevraagd naar volgende gegevens. 
 

• Fytoproduct: handelsnaam 
• Gewas 
• Gewasstadium 
• Wachttijd 
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Hoofdstuk 5 Grafische verwerking 
 
 
 

1. Algemeen principe en werking 
 
Het grafisch informatiesysteem bestaat uit een scherm met 4 lagen. 
De eerste laag bestaat uit een foto, een kaart of een gekleurde achtergrond. De eerste laag wordt 
gedefinieerd in de rubriek Dossiers. 
De tweede laag omvat de percelen van het bedrijf. 
De derde laag omvat de teeltplannen, welke uiteraard verschillend zijn per jaar. 
De vierde laag omvat verschillende objecten, zoals bijvoorbeeld bossen, drainagebuizen, 
hoogspanningsleidingen, enz. 
Per dossier zijn de eerste, de tweede en de vierde laag steeds dezelfde. De derde laag, welke de 
teeltplannen omvat, zal verschillend zijn per jaar. 
 
 
 
 
 

2. Grafische kleuren 
 
Het grafisch informatiesysteem werkt in totaal met 14 verschillende kleuren. 
In deze rubriek kan U de 14 kleuren zelf bepalen. De resetknop geeft de oorspronkelijke waarde van de 
14 kleuren terug. 
Wanneer u de kleuren wijzigt, en U heeft reeds in het grafisch informatiesysteem tekeningen en 
ontwerpen gemaakt, dan moet U het scherm opnieuw genereren, alvorens de nieuwe kleuren van 
toepassing zijn voor de reeds getekende objecten.  
 
 
 
 
 

3. Instellingen 
 
In deze algemene instellingen kan U bepalen of de X en de Y coördinaten van de muisbeweging steeds 
zichtbaar moeten zijn op het scherm. 
Wanneer U een dossier opent, dan zal de achtergrond steeds in het origineel formaat worden 
weergegeven.In de algemene instellingen kan U de voorkeur uitdrukken om de achtergrond standaard 1 
of 2 maal uitgezoemd te krijgen bij het openen van een dossier. 
Tijdens het tekenen kan U ook gebruik maken van hulppunten. Deze zijn in feite kleine cirkels. In de 
algemene instellingen kan U de diameter bepalen. In functie van de grootte van de kaart of foto waarmee 
U werkt zal de diameter van de hulppunten groter moeten zijn. 
Op de 2de, de 3de en de 4de laag kunnen teksten aangebracht worden. In deze instellingen kan U de 
hoogte van het lettertype alsook de breedte in functie van de hoogte aangeven. 
Ook het Fondtype, het soort lettertype en de kleur van het lettertype wordt hier aangegeven. 
Bemerken we dat wanneer U bijvoorbeeld de kleur van een lettertype wijzigt en U heeft reeds in het 
dossier teksten getekend, dan moet U het scherm opnieuw genereren alvorens de bestaande teksten de 
nieuwe kleur zullen krijgen. 
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4. Basisinstellingen 
 
In het totaal wordt in het grafisch informatiesysteem met een elftal objecten gewerkt. In deze 
basisinstellingen kan U van elk object het kleur bepalen, alsook het lijntype. 
Wanneer het object een figuur betreft, kan U ook hier aangeven welke vulling U voor de figuur wenst. 
Net zoals bij alle andere instellingen, wanneer U deze basisinstellingen wijzigt en U heeft reeds figuren in 
het dossier getekend, dan zal U in dat dossier het scherm opnieuw moeten genereren alvorens de 
bestaande tekeningen deze basisinstellingen zullen aannemen. 
 
 
 

5. Teeltkleuren 
 
In dit scherm bepaalt U voor elke teelt welke kleur U wenst te gebruiken in het grafisch informatie-
systeem. 
Standaard worden de teelten uit de boekhouding op het scherm aangebracht. 
Wanneer U in de boekhouding een nieuwe teelt bijbrengt in de basisgegevens, dan moet U ook hier de 
kleur ingeven van deze nieuwe teelt. 
Wanneer U in het dossier reeds teeltplannen op het scherm heeft getekend en U wijzigt nadien de kleur 
van de teelten, dan moet U het scherm opnieuw genereren alvorens de teeltplannen de juiste teeltkleur 
zullen aannemen. 
 
 
 
 

6. Dossiers 
 
U kan in het grafisch informatiesysteem met verschillende dossiers werken. Meestal, wanneer de percelen 
gegroepeerd zijn, zal één dossier per bedrijf volstaan. 
In het dossier bepaalt U de eerste achtergrondlaag. U heeft de keuze tussen 1 foto, 2 foto’s naast elkaar, 
2 foto’s boven elkaar, 4 foto’s of een gekleurde achtergrond. 
Wanneer U enkel werkt met een gekleurde achtergrond, dan moet U van de linker onderhoek van het 
scherm de X en de Y coördinaten opgeven, alsook van de rechter bovenhoek het punt b, de X en de Y 
coördinaten. 
U moet ook de afmetingen van de achtergrond opgeven en pixels alsook het kleur van de achtergrond. 
Om de kleur van de achtergrond te bepalen kan U een combinatie maken van rood, groen en blauw. In 
het vierkantje naast de getallen zal U de kleurcombinatie zien zoals U die heeft ingesteld. 
Werkt U met een foto of een grafische kaart, dan moet U eerst en vooral opgeven waar die foto of de 
kaart kan gevonden worden. Naast foto 1, 2, 3 en 4 kan U de plaats en de naam het fotobestand 
opgeven. Het ceresprogramma aanvaardt 2 soorten formaten, nl bitmap en tif-formaat. 
We moeten wel opmerken dat niet alle tif-formaten aanvaard worden. 
Wanneer U de plaats en de naam van het fotobestand heeft opgegeven, dan moet U ook nog de Lambert-
coördinaten opgeven van het punt A en het punt B van de foto(s). 
Op het dossierscherm heeft U de 4 combinaties van de foto’s staan alsook wat we dan bedoelen met het 
punt A en respectievelijk het punt B. 
Wanneer U werkt met een foto, moet U de afmetingen van de achtergrond niet opgeven. De computer zal 
zelf immers de grootte van de foto bepalen aan de hand van het bestand op de computer. U moet wel de 
achtergrondkleur ingeven in combinatie met rood, groen en blauw. 
Het is namelijk zo dat U in een dossier kan bepalen dat tijdelijk de achtergrondfoto niet op het scherm 
moet worden weergegeven. De achtergrondkleur zal dan hier uit het dossier opgehaald worden. 
Het geheugen en de grafische kaart van uw computer zullen bepalen of U met één of meerdere foto’s kan 
werken. Wanneer U met één of meerdere foto’s wenst te werken, raden wij een minimaal geheugen van 
32 Mb aan, liever 64 of 128 Mb. 
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Wanneer U meer dan één foto op het scherm wenst weer te geven, is het raadzaam om het aantal 
kleuren van de grafische kaart te beperken tot 256. Anders zal het onmogelijk zijn om de verschillende 
foto’s tezelfdertijd op het scherm te brengen. De foto’s zouden immers teveel geheugen opslorpen. 
 
Wat zijn de maximumgrenzen voor foto’s of kaarten? 
Wanneer U een kleurenfoto heeft, bestaande uit 16 kleuren, dan is de limiet 5.696 x 5.696 pixels. 
Wanneer U een kleurenfoto of kaart heeft, bestaande uit 256 kleuren, dan is de limiet 4.084 x 4.084 
pixels. 
Heeft U een monochrome foto of kaart, dan is de beperking 11.000 x 11.000 pixels. 
De luchtfoto’s die U kan bestellen bij het Nationaal Geografisch Instituut van België, zijn 2.000 x 2.000 
pixels en beslaan in totaal 2 km x 2 km. 
 
 
 
 

7. 7. Grafische verwerking 
 

A. Bestand 

Dossier openen 
In dit puntje van het programma kan U van dossier wijzigen wanneer U verschillende dossiers voor Uw 
bedrijf heeft ontworpen. 
 
Herindexeren 
De specifieke gegevens van de grafische verwerking worden opgeslagen in dBase bestanden, welke zich 
bevinden in de subdirectory van de programma directory. 
Door één of andere reden kan het noodzakelijk zijn om de indexen van deze dBase bestanden opnieuw op 
te bouwen. Tweemaal na elkaar dezelfde indexen heropbouwen heeft geen nadelige invloed op het 
programma. 
 
Printen 
Het grafische scherm, met zowel de achtergrondfoto als de percelen, de teeltplannen en de objecten, kan 
naar de printer worden afgedrukt. 
U heeft de keuze tussen het volledige scherm of een deelgebied. U moet wel de schaal ingeven, zodat het 
gekozen printgebied op een volledig blad van de printer kan worden afgedrukt. U kan tevens de marges 
aan de bovenkant en aan de linkerzijkant instellen. Het getal dat u naast x (linkermarge) en y 
(bovenmarge) invult zijn hiervoor bepalend.  
Alvorens af te drukken zal de computer een voorbeeld op het scherm geven. Wanneer het door U 
gekozen gebied buiten de rand van het blad valt, dan kiest U ‘Stop’ en herbegint U de keuze voor het 
printen. U heeft ook de mogelijkheid om te kiezen of de achtergrondfoto of het plan al dan niet moet 
worden afgedrukt. 
Wanneer U met een zwart-wit laser of inktjet printer werkt, dan klikt U best “zwart-wit” afdrukken aan, 
zodat de computer al de gekleurde lijnen zal omzetten naar zwarte lijnen, alvorens af te drukken. 
Wanneer U gekozen heeft voor een deelgebied, dan moet U dit deelgebied selecteren alvorens de 
computer kan afprinten. U klikt met de muis op een bepaald punt en sleept dan de muis vervolgens naar 
een ander punt op het scherm. Klik opnieuw op de linker muis toets en het deelgebied ligt vast. 
Nadien bekomt U een voorbeeld op het scherm van wat geprint zal worden. 
Wanneer het gearceerd kader buiten het formaat van het papier valt, kiest U ‘Cancel’ en herbegint U met 
de selectie van het gebied of past U de schaal aan. 
Het al dan niet succesvol printen van grafische tekeningen zal voornamelijk afhangen van de juiste 
instellingen van Uw printer in Windows. Wanneer niet goed wordt afgeprint vanuit de grafische 
verwerking, contacteer dan de leverancier van Uw printer om eventueel de juiste printerdriver te 
bekomen. 
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B. Scherm 

Zoom 
U heeft een viertal zoommogelijkheden in het grafische programma. Zo kan U inzoomen, uitzoomen, een 
bepaald gebied inzoomen, of het scherm terug op 100 % brengen. 
 
Overviewvenster 
Wanneer U voor overviewvenster kiest, dan bekomt U een nieuw window met daarin de volledige 
achtergrond van het dossier. In dit nieuwe venster is dan een rood kader getekend met in het midden een 
kruis. Dit is het deelgebied dat momenteel gevisualiseerd is op het scherm. Met de muis kan U dan dat 
deelgebied in het overviewvenster bewegen en ziet U ook het grafisch informatiescherm mee bewegen 
zoals in het overviewvenster. 
Dit kan handig zijn wanneer U met grote kaarten werkt. 
Copy naar clipboard 
Wanneer U dit menu onderdeel selecteert, dan wordt het huidige grafische scherm naar het geheugen 
van de computer gekopieerd. Wanneer U dan een ander windowsprogramma opent, zoals bijvoorbeeld 
tekstverwerker, of een tekenprogramma, dan kan U de inhoud van het geheugen naar dit programma 
kopiëren door de functie ‘plakken’. 
Deze functie is gelijkwaardig aan ‘printscreen’ in windows. Alleen beperkt zij zich tot het exact kopiëren 
van het grafische scherm naar het geheugen. Daar waar printscreen het volledige scherm, inclusief de 
menu’s, naar het geheugen kopieert. 
 
Opnieuw genereren 
Wanneer U in een bepaald dossier reeds percelen, teeltplannen of objecten heeft getekend en U gaat 
nadien algemene instellingen, zoals bijvoorbeeld kleuren, lijnsoorten of vullingen wijzigen, dan moet U dit 
dossier opnieuw genereren alvorens die algemene instellingen van toepassing zullen zijn op dit dossier. 
Opgelet: dit kan wel enkele minuten in beslag nemen. Zorg dat de computer niet uitvalt tijdens het 
hergenereren van een dossier. 
 
Achtergrondlagen 
Op dit scherm heeft U de mogelijkheid om te bepalen wat U al dan niet op het scherm wenst te zien. Dit 
is niet aan een dossier gekoppeld. Dit wil zeggen: wanneer U bijvoorbeeld in een bepaald dossier de 
teeltplannen onzichtbaar heeft gemaakt, en U opent een nieuw dossier, dan zullen ook daar de 
teeltplannen niet zichtbaar zijn op het scherm. Wenst U die zichtbaar te krijgen, dan moet U 
achtergrondlagen openen en het onderdeel opnieuw zichtbaar aanklikken. 
 
Jaar wijzigen 
Het ceres grafisch informatie systeem laat U toe om binnenin een bepaald dossier de teeltplanlagen te 
laten variëren tussen 1990 en 2030. Wanneer U van jaar verandert, dan zullen de achtergrond, de 
percelen en de objecten niet wijzigen. Enkel en alleen de laag met de teeltplannen zal dan wijzigen. 
 
Scherm vernieuwen 
Wanneer U in- of uitgezoomd hebt op het scherm, dan klikt U best op ‘scherm vernieuwen’ om de 
tekeningen terug scherp op het scherm te bekomen. 
 
Afstand berekenen 
Wanneer U de afstand tussen 2 punten op het scherm wenst te berekenen, dan klikt U eerst op het eerste 
punt, vervolgens op het tweede punt en de afstand tussen de 2 gekozen punten zal op het scherm 
verschijnen. 
 
 

C. Percelen 

Percelen tekenen 
U heeft een tweetal mogelijkheden om percelen toe te voegen aan het grafisch informatie systeem. 
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U kan ofwel de percelen vrij met de muis tekenen ofwel kan U de percelen tekenen aan de hand van de 
coördinaten. Deze coördinaten kan U ofwel manueel intypen ofwel importeren vanuit een diskette. 
Om een perceel vrij te tekenen opent U eerst het scherm van de percelen. U kiest het perceel welke U 
wenst te tekenen en plaatst het bolletje naast ‘vrij tekenen’. Wanneer U op OK klikt en het perceel reeds 
in het grafisch informatie systeem getekend is, zal de computer U vragen of dit perceel eerst mag 
verwijderd worden. Kiest U ‘annuleren’ dan wordt het perceel niet verwijderd en kan U ook geen nieuw 
perceel tekenen. Kiest U ‘OK’ dan wordt het perceel verwijderd en kan U het nieuwe perceel gaan 
tekenen. 
Om het perceel te tekenen, klikt U achtereenvolgens op alle punten van het perceel. Wanneer U het 
laatste punt heeft aangeklikt, dan klikt U op de rechter muis toets om het tekenen van het perceel te 
beëindigen. Het laatste punt wordt dan door de computer verbonden met het eerste punt. Nu moet U op 
een punt van het perceel klikken waar U de perceelsgegevens wenst in te voegen. De computer zal de 
referentie + de oppervlakte van het perceel op het scherm plaatsen. Van zodra dit gebeurd is zal het 
menu weer vrijgegeven worden en kan U aan een nieuw punt beginnen. 
Om een perceel te tekenen aan de hand van coördinaten, kiest U eveneens in het scherm eerst het 
perceel welke U wenst te tekenen en klikt U vervolgens op het puntje ‘coördinaten importeren’. U bekomt 
nu een nieuw scherm. Hierop kunnen de coördinaten van het perceel ingetypt worden. Met de 
‘inserttoets’ kan U nieuwe lijnen toevoegen voor coördinaten. Opgelet! De volgorde van de coördinaten is 
wel belangrijk. De computer zal het perceel tekenen in volgorde zoals U de coördinaten op het scherm 
inbrengt. Heeft U een diskette van het Ministerie van Landbouw met uw coördinaten, dan kan U die 
automatisch importeren. U klikt op het icoontje ‘disk’ en U geeft vervolgens op het nieuwe scherm de 
naam en de plaats van het bestand in alsook het nummer van het perceel. Het nummer van het perceel is 
het nummer dat U terugvindt op de foto die U van het Ministerie van Landbouw heeft ontvangen. Deze 
nummers corresponderen met de nummers op de diskette van de perceelscoördinaten. 
Wanneer U nu op OK klikt, zullen de coördinaten van het perceel automatisch op het scherm worden 
ingevuld. Eénmaal de coördinaten compleet op het scherm staan, klikt U op de OK toets. Het perceel zal 
automatisch getekend worden en de computer zal U vragen om te klikken op de plaats waar U de 
perceelsgegevens en de oppervlakte wenst in te voegen.  
Om een perceel te schrappen op het scherm kiest U eerst het perceel en klikt U vervolgens het bolletje 
‘verwijderen’ aan. Wanneer U op OK klikt zal de computer om bevestiging vragen of het perceel geschrapt 
mag worden. Wanneer U een perceel schrapt, dan worden de eventueel getekende teeltplannen op dit 
perceel niet geschrapt. 
 
Detailgegevens 
U kan op het grafisch informatie systeem ook de detailgegevens van een perceel opvragen. Het volstaat 
om op het perceel te klikken om het detailscherm van het perceel te bekomen. Dit is het identieke scherm 
dat U in de bedrijfsboekhouding krijgt. Alle gegevens die U op dit scherm boekt of wijzigt, worden 
automatisch in Ceres geboekt. 
 
Punt toevoegen 
Om een punt aan het perceel/teeltplan toe te voegen, kiest U eerst en vooral het perceel/teeltplan door 
erop te klikken. 
Vervolgens klikt U op de juiste zijde welke U door het nieuwe punt wenst te splitsen. Wanneer U niet 
exact op de zijde klikt, krijgt U een nieuwe poging. In totaal krijgt U 3 kansen om de juiste zijde aan te 
duiden. Heeft U na 3 pogingen nog steeds niet de juiste zijde aangeduid, dan moet U van vooraf opnieuw 
herbeginnen. 
Wanneer U de juiste zijde heeft aangeduid moet U vervolgens het nieuwe punt aanklikken welke U wenst 
toe te voegen aan het perceel/teeltplan. De computer zal dan voorlopig de 2 eindpunten van de zijde met 
het nieuwe punt verbinden en vragen om te klikken op de nieuwe plaats voor het invoegen van de 
perceel/teeltplangegevens en de oppervlakte.  Wanneer de perceel/teeltplangegevens in de oppervlakte 
op het scherm worden afgedrukt, zal het perceel/teeltplan juist worden getekend met het nieuwe punt. 
 
Punt verwijderen 
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Om een punt te verwijderen van het perceel/teeltplan klikt U eerst en vooral op het perceel/teeltplan en 
nadien exact op het punt welke U wenst te verwijderen. Wanneer U niet exact op dat punt klikt, zal de 
computer U een nieuwe kans geven. In totaal krijgt U 3 pogingen om het juiste punt aan te duiden. 
Wanneer U het punt heeft aangeduid, zal de computer de nieuwe zijde van het perceel/teeltplan tekenen 
en vragen om te klikken op de plaats waar de perceel/teeltplangegevens in de oppervlakte moeten 
worden ingebracht. Wanneer deze op het scherm verschijnen, wordt het perceel/teeltplan hertekend. 
 
Punt verplaatsen 
Om een punt van een perceel/teeltplan te verplaatsen klikt U eerst op het perceel/teeltplan en nadien op 
het punt welke U wenst te verplaatsen. Net zoals bij een ‘punt toevoegen’ en een ‘punt verwijderen’ krijgt 
U hier 3 kansen om het juiste punt aan te duiden. Wanneer U het juiste punt heeft aangeduid, verplaatst 
U de muis naar de nieuwe positie van dit punt. Wanneer U de nieuwe positie van het punt heeft bereikt, 
klikt U op de linker muis toets en de computer zal dan het voorlopige perceel/teeltplan tekenen met het 
verplaatste punt. Klik nu op de plaats waar U de perceel/teeltplangegevens en de oppervlakte wenst in te 
voegen en het perceel/teeltplan zal nu definitief hertekend worden. 
 
Hulppunt op een zijde 
Om bijvoorbeeld een perceel/teeltplan te verdelen kan het handig zijn dat U op een zijde duidelijke 
hulppunten aanbrengt op een bepaalde afstand van de eindpunten van die zijde. Om een hulppunt op een 
zijde van het perceel/teeltplan aan te brengen klikt U vooreerst op het perceel/teeltplan en nadien op de 
juiste zijde waarop U het hulppunt wenst aan te brengen. Wanneer U op de juiste zijde heeft geklikt, zal 
de computer een nieuw scherm voorstellen waarop de lengte van de zijde te zien is. U moet nu aangeven 
op hoeveel meter van het meest links gelegen punt van de zijde U een hulppunt wenst aan te brengen. 
Wanneer U op OK klikt, zal automatisch dit punt op de zijde worden aangebracht. Dit punt is in feite een 
cirkel. De diameter van de cirkel kan U zelf bepalen in de algemene instellingen. Een hulppunt kan 
verwijderd worden door bij het menu objecten te kiezen voor ‘hulppunten wissen’. U kan ook een 
hulppunt wissen door te klikken op het icoontje ‘een object wissen’ en vervolgens op het punt te klikken. 
 
Hulppunt op alle punten 
Een perceel/teeltplan dat getekend is in het grafisch informatie systeem bestaat uit verschillende punten. 
Wanneer U het perceel/teeltplan vrij heeft getekend dan is elk punt de plaats waar U met de muis heeft 
geklikt. In het geval van coördinaten importeren is elk punt het punt waarvan U de coördinaten heeft 
ingebracht. Het is niet altijd duidelijk op de figuur te zien uit welke punten deze bestaat. Hiervoor bestaat 
een hulpmiddel: wanneer U in het menu kiest voor ‘hulppunten op alle punten van het perceel/teeltplan’ 
en U klikt vervolgens het perceel/teeltplan aan, dan zal de computer op elk punt waarvan de coördinaten 
gekend zijn, een hulppunt aanbrengen. Dit kan handig zijn voor bijvoorbeeld een perceel/teeltplan te 
verdelen of hulplijnen op een perceel/teeltplan aan te brengen. 
Een hulppunt kan verwijderd worden door bij het menu objecten te kiezen voor ‘hulppunten wissen’. U 
kan ook een hulppunt wissen door te klikken op het icoontje ‘een object wissen’ en vervolgens op het 
punt te klikken. 
 
Evenwijdige aan een zijde 
Het kan nuttig zijn om tijdelijk evenwijdige zijden aan een perceel te tekenen om deeloppervlakten van 
een perceel te berekenen, bijvoorbeeld een zone van 8 meter langs een gracht, om zo de oppervlakte van 
die zone te kennen om eventueel aangifte te doen voor EEG premies. 
Om een evenwijdige te tekenen aan een zijde van een perceel, klikt U vooreerst op het perceel en nadien 
op de zijde aan dewelke U een evenwijdige wenst te tekenen. De computer zal dan een nieuw scherm 
geven met de vraag welke de afstand is tussen de zijde welke U heeft aangeklikt en de evenwijdige die 
door de computer moet worden getekend. Wanneer U het aantal meter inbrengt, zal de computer dan 
een evenwijdige tekenen aan beide zijden van het perceel. Deze evenwijdigen kunnen verwijderd worden 
met behulp van een ‘object wissen’. U klikt op dit icoontje en vervolgens op een evenwijdige om deze te 
wissen. 
 
Perceel verplaatsen 
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Om een perceel te verplaatsen klikt U eerst en vooral op het perceel welke U wenst te verplaatsen. 
Nadien op een punt van de figuur die zal dienen als referentie voor de verplaatsing. Wanneer U dit punt 
heeft aangeklikt verplaatst U nu de muis naar de nieuwe plaats van dit gekozen punt. Wanneer U op die 
plaats gekomen bent klikt U op de linker muis toets en het volledige perceel zal verplaatst worden in 
verhouding van dit punt. Vervolgens vraagt de computer om de klikken op de nieuwe plaats voor het 
invoegen van de perceelsgegevens in de oppervlakte. Wanneer U op die plaats geklikt hebt, zal het oude 
perceel verwijderd worden. 
 
 
 
Tekst verplaatsen 
Om een perceeltekst met oppervlakte gegevens te verplaatsen klikt U met de muis op een willekeurig 
punt van de tekst. Nadien verplaatst U de muis naar het nieuwe punt waar de tekst moet beginnen. U 
klikt op de linker muis toets en de tekst zal verplaatst worden. 
 
Tekst roteren 
U kan teksten van percelen roteren over een hoek van maximaal 360°. U klikt eerst en vooral op de tekst 
welke U wenst te roteren en U zal dan een nieuw scherm bekomen waar U de hoek in graden kan 
opgeven. Wanneer U op OK klikt zal de tekst geroteerd worden over de gekozen hoek. Wanneer U 
bijvoorbeeld een tekst over een hoek van 45° heeft geroteerd en U had liever 50° gehad, dan klikt U 
opnieuw op de tekst en brengt U 50° in.  
 
Lengte van een zijde 
Wenst U de lengte van een zijde van een perceel te bekomen, dan klikt U eerst op het perceel en 
vervolgens op de zijde van dewelke U de lengte wenst te bekomen. De computer zal dan het resultaat op 
het scherm weergeven in meter. 
 
Alle percelen wissen 
Wanneer U alle percelen van een bepaald dossier wenst te wissen in het grafisch informatie systeem, 
worden de percelen niet in het Ceres programma gewist, enkel in het dossier welke momenteel op het 
scherm staat. 
 

D. Teeltplannen 

Teeltplan tekenen 
Alvorens teeltplannen getekend kunnen worden zullen die eerst moeten aangemaakt worden in 
‘boekhouding’ � ‘teeltplannen’. Teeltplannen met een jaar dat verschillend is van het jaar dat op het 
scherm wordt weergeven kunnen niet getekend worden. Het jaar van het scherm kan gewijzigd worden in 
tabfolder ‘scherm’ � ‘jaar wijzigen’. 
U heeft verschillende mogelijkheden voor het aanbrengen van teeltplannen op het grafisch scherm. 
Mogelijkheid 1: vrij tekenen 
Om een teeltplan vrij te tekenen kiest U vooreerst het teeltplan en vervolgens, net zoals bij percelen, klikt 
U alle punten van het teeltplan aan. Wanneer U het laatste punt heeft getekend, klikt U op de rechter 
muis toets en vervolgens op het punt waar U het invoeren van de teeltplangegevens wenst aan te 
brengen. Wanneer U een teeltplan kiest om te tekenen en het teeltplan is reeds in het grafisch scherm 
getekend, zal de computer vragen of dit eerst mag verwijderd worden. 
Mogelijkheid 2: volledig perceel 
In veel gevallen zal het voorkomen dat een teeltplan volledig samenvalt met een perceel. Dan volstaat het 
om het teeltplan te kiezen en te klikken op het bolletje ‘volledig perceel’. De computer tekent nu zelf het 
teeltplan over het volledige perceel en vraagt enkel om te klikken op de plaats voor het invoegen van de 
teeltplangegevens. De coördinaten van het teeltplan zullen nu volledig identiek zijn aan de coördinaten 
van het perceel. 
Mogelijkheid 3: deel van een perceel met maximum 2 teeltplannen 
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Wanneer U een perceel wenst onder te verdelen in 2 teeltplannen dan duidt U eerst en vooral de 2 
teeltplannen aan en kiest U vervolgens voor het bolletje ‘deel van het perceel’ op het scherm van de 
teeltplannen. Nu vraagt de computer om achtereenvolgens de 2 punten van de scheidingslijn aan te 
klikken. Dit moeten bestaande punten van een perceel zijn. Wanneer U een scheiding wenst te maken op 
niet bestaande punten dan moet U deze punten eerst toevoegen aan het teeltplan alvorens U kan werken 
met een scheidingslijn voor verdeling van 2 teeltplannen. 
Wanneer U de 2 punten heeft aangeduid zal de computer de scheidingslijn tekenen op het scherm en 
vervolgens vragen om te klikken op het deel van het perceel welke het eerste teeltplan omvat. Nadien 
vraagt de computer om te klikken op de plaats waar U de teeltplangegevens wenst in te voegen, zowel 
voor het eerste deel als voor het tweede deel. De computer zal nu de 2 teeltplannen tekenen met de 
juiste kleur van de teelten welke U heeft opgegeven in de instellingen. 
Om een teeltplan te verwijderen volstaat het het teeltplan aan te duiden en te kiezen voor het bolletje 
‘verwijderen’. De computer zal om bevestiging vragen of het teeltplan mag verwijderd worden. 
 
Ploegrichting tekenen 
Op het teeltplan kan U ploegrichtingen tekenen die specifiek zijn voor dat jaar. U moet eerst klikken op 
het teeltplan op hetwelk U de ploegrichting wenst te tekenen en nadien klikt U achtereenvolgens op het 
begin- en eindpunt van de ploegrichting. U kan zoveel ploegrichtingen tekenen als U wenst. Wanneer U 
wenst te stoppen met het tekenen van de ploegrichtingen, klikt U op de rechter muis toets om te 
eindigen.  
 
Detailgegevens teeltplan 
Om de detailgegevens van een teeltplan te bekomen, volstaat het te klikken op het teeltplan. U bekomt 
dan het scherm met de gegevens van het teeltplan. Deze zijn identiek aan de gegevens welke U bekomt 
in het Ceresprogramma en kunnen ook hier gewijzigd of toegevoegd worden. 
 
Historiek 
Dit onderdeel bewijst de perfecte relatie tussen het grafisch systeem en het ceresprogramma. Wanneer U 
voor historiek kiest krijgt U eerst een scherm waarin U een periode kan bepalen en welke producten U op 
de lijst wenst te zien. U kan ook de sorteervolgorde bepalen en zelf de lijst samenstellen door het kiezen 
uit een verschillende reeks van mogelijkheden van kolommen. 
Wanneer U nu op OK klikt, vraagt de computer om te klikken op een punt van het grafisch systeem van 
dewelke U de informatie wenst te bekomen. De computer zal dan via alle getekende teeltplannen over de 
verschillende lagen van de diverse jaren nagaan welke producten in de boekhouding verbruikt zijn op dit 
punt. 
 
Punt toegvoegen, verwijderen, verplaatsen: idem als bij  percelen 
 
Hulppunt op een zijde, op alle punten: idem als bij percelen 
 
Teeltplan verplaatsen 
Om een teeltplan te verplaatsen klikt U eerst en vooral op het teeltplan welke U wenst te verplaatsen. 
Nadien op een punt van de figuur die zal dienen als referentie voor de verplaatsing. Wanneer U dit punt 
heeft aangeklikt verplaatst U nu de muis naar de nieuwe plaats van dit gekozen punt. Wanneer U op die 
plaats gekomen bent klikt U op de linker muis toets en het volledige teeltplan zal verplaatst worden in 
verhouding van dit punt. Vervolgens vraagt de computer om te klikken op de nieuwe plaats voor het 
invoegen van de teeltplangegevens. Wanneer U op die plaats geklikt hebt, zal het oude teeltplan 
verwijderd worden. 
 
Alle teeltplannen wissen 
Wanneer U voor het punt ‘alle teeltplannen wissen’ kiest, zal de computer om bevestiging vragen. 
Enkel de teeltplannen van het jaar van hetwelke geopend is op het scherm, zullen gewist worden. 
Ook alle ploegrichtingen van het jaar zullen gewist worden. 
 
Ploegrichting wissen van een teeltplan 
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U kan ook de ploegrichtingen van één bepaald teeltplan wissen. Het volstaat om op het teeltplan te 
klikken van hetwelke U de ploegrichtingen wenst te wissen. 
 
 
 

E. Objecten 

Drainagebuizen tekenen 
Om drainagebuizen op het grafisch scherm te tekenen, volstaat het om achtereenvolgens op het begin- 
en eindpunt te klikken van de drainagebuizen. 
Op het einde klikt U op de rechter muis toets om het einde van het tekenen aan te geven. 
 
Gebouwen tekenen 
Om gebouwen te tekenen moet U klikken op 2 tegenovergestelde hoeken van het gebouw. Wanneer U op 
de eerste hoek heeft geklikt, verplaatst U de muis naar het tweede tegenovergestelde punt. Daar klikt U 
opnieuw op de linker muis toets om het eindpunt van het gebouw aan te geven. 
 
Beken en grachten tekenen 
Om beken en grachten te tekenen moet U achtereenvolgens op alle punten van de beek klikken tot op het 
einde en daar klikt U op de rechter muis toets om het einde van het tekenen aan te geven. 
 
Vrije lijnen tekenen 
U kan op het grafisch scherm vrije lijnen tekenen waaraan U een betekenis kan geven. Om een vrije lijn 
te tekenen moet U achtereenvolgens op het begin- en het eindpunt van de lijn klikken. 
 
Vrije figuur tekenen 
U kan op het grafisch scherm vrije figuren tekenen waaraan U zelf een betekenis kan geven. Het volstaat 
om achtereenvolgens op de verschillende punten te klikken. Wanneer U het laatste punt heeft aangeklikt, 
klikt U op de rechter muis toets om het einde van het tekenen aan te geven. 
 
Vrije cirkels tekenen 
Op het grafisch scherm kan U vrije cirkels aanbrengen, waaraan U zelf een betekenis kan geven. U moet 
eerst op het middelpunt van de cirkel klikken en nadien op het tweede punt welke de straal van de cirkel 
zal aangeven. Afhankelijk van de gekozen coördinaten van de achtergrond zal de figuur een cirkel of een 
ellips zijn. 
 
Vrije tekst 
U kan op het grafisch scherm vrije tekst aanbrengen. U klikt eerst op het punt waar de tekst moet 
beginnen en dan bekomt U een nieuw scherm waarop U de vrije tekst kan aanbrengen. Wanneer U op OK 
klikt zal deze tekst op de juiste plaats worden aangebracht. De kleur en het lettertype kunnen in de 
algemene instellingen door de gebruiker bepaald worden. 
 
Hoogspanningsleidingen tekenen 
Om hoogspanningsleidingen op het grafisch scherm aan te brengen moet U achtereenvolgens op de 
verschillende punten van de hoogspanningsleiding klikken. Op het einde klikt U op de rechter muis toets 
om het einde van het tekenen aan te geven. 
 
Bomen en struiken tekenen 
Om bomen en struiken te tekenen klikt U achtereenvolgens op de verschillende punten. Wanneer U op 
het laatste punt heeft geklikt, klikt U op de rechter muis toets om het einde aan te geven. Een figuur 
wordt dan getekend welke de zone van bomen en struiken aangeeft. 
 
Oppervlakte en omtrek 
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U kan de oppervlakte en de omtrek van een vrije figuur, een gebouw of een zone bomen en struiken 
bekomen door op het gebied te klikken. De computer plaatst dan op het scherm de omtrek en de 
oppervlakte van de door U gekozen figuur. 
 
 
 
Figuur verplaatsen 
Om een figuur te verplaatsen klikt U eerst en vooral op de figuur welke U wenst te verplaatsen. Nadien op 
een punt van de figuur die zal dienen als referentie voor de verplaatsing. Wanneer U dit punt heeft 
aangeklikt verplaatst U nu de muis naar de nieuwe plaats van dit gekozen punt. Wanneer U op die plaats 
gekomen bent klikt U op de linker muis toets en het volledige figuur zal verplaatst worden in verhouding 
van dit punt.  
 
Punt toegvoegen, verwijderen, verplaatsen: idem als bij  percelen 
 
Hulppunt op een zijde, op alle punten: idem als bij percelen 
 
Een object wissen 
Om een object te wissen volstaat het op het object te klikken welke U wenst te wissen. 
De computer vraagt om bevestiging of dit object wel geschrapt mag worden. 
 
Alle objecten wissen 
Wanneer U kiest voor alle objecten te wissen, dan zal de computer om bevestiging vragen of alle objecten 
mogen gewist worden. Gezien er maar één laag objecten bestaat per dossier, zijn deze objecten dus 
automatisch voor alle jaren gewist. 
 
Alle hulppunten wissen 
Wanneer U hulppunten op het scherm heeft aangebracht, dan kan U via deze rubriek alle hulppunten 
tezelfdertijd wissen. 
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Hoofdstuk 6 Lijsten boekhouding 
 
 
 

1. Samenstellen lijsten 
 
Vooraleer bepaalde lijsten geactualiseerd zijn moet ‘samenstellen lijsten’ uitgevoerd worden. 
Tijdens het registreren wordt soms de mogelijkheid geboden om te registreren op verdeelgroepen of 
investeringen; uiteindelijk moeten alle kosten en inkomsten toegewezen worden aan een bedrijfstak. Deze 
uitsplitsing gebeurt in samenstellen lijsten. 
De verdeling van stikstof en fosfor (perceelfiches, mineralenbalans, …) wordt ook bij samenstellen lijsten 
berekend. 
 
Bij elke lijst hoort een selectiescherm, waarbij kan bepaald worden welke informatie op de lijst terecht 
komt. Alle lijsten waarbij ‘samenstellen lijsten’ noodzakelijk is om de meest actuele informatie te krijgen 
hebben de vermelding ‘Samenstellen lijsten uitvoeren !’ in dit selectiescherm. 
 
Indien er geen nieuwe gegevens geregistreerd werden moet samenstellen lijsten niet opnieuw uitgevoerd 
worden. 
 
 
 
 

2. Lijsten boekhouding 
 
De meeste lijsten zijn bedoeld om tijdens het boekjaar gegevens rond aankopen, verkopen, verbruiken, … 
op te vragen. De lijsten kunnen ook jaaroverschrijdend opgevraagd worden. 
 
Alle lijsten die onder ‘Uitslag boekhouding’ staan kunnen pas opgevraagd worden na ‘Uitrekenen 
boekhouding’. 
 
 
De officiële VLIF-lijsten zijn deze die in onderstaand scherm aangevinkt staan. Je kan ze terugvinden bij 
“Alle resultaten drukken”. Natuurlijk moet eerst de boekhouding uitgerekend zijn alvorens deze lijsten te 
kunnen opvragen. 

 



Ceres Bedrijfsbeheer 

CERCO Soft nv  - 110 -  

 
 
 
 
 
 



Ceres Bedrijfsbeheer 

CERCO Soft nv  - 111 -  

 

Hoofdstuk 7 Arbeidsregistratie 
 
 

1. Groepen personeelsleden 
 
Onder de rubriek basisgegevens – adressenbeheer, kunnen naast klanten en leveranciers, ook 
personeelsleden worden ingebracht. Deze kunnen dan worden ingezet in de arbeidsregistratie. 
Veel taken op groenten- of fruitbedrijven gebeuren echter in groep; het zou dus bijzonder vervelend zijn 
om eenzelfde boeking regelmatig te moeten herhalen voor de verschillende personeelsleden. 
We denken hier bijvoorbeeld aan: snoeien van fruitbomen, kuisen van witloof, sorteren van groenten, … 
Bij het openen van ‘groepen personeel’ bekomen we een gridscherm waarop na het klikken van ‘New’ 
telkens een willekeurige groep kan gekozen worden met daaraan gekoppeld een bepaald personeelslid. 
Willen we bijvoorbeeld 5 personeelsleden in eenzelfde groep ‘snoeien’ onderbrengen, dan kunnen we dit 
doen als volgt: 
We voegen 5 lijnen toe met telkens een personeelslid. In de eerste kolom groep schrijven we telkens 
hetzelfde woord, dat ons wijst naar de taak die ze zullen uitvoeren. In dit geval: snoeien. 
 
 
 
 
 

2. Taken 
 
Vooraleer aan de arbeidsregistratie te kunnen beginnen, moeten op voorhand alle taken worden 
ingebracht. Dit moet gebeuren op dit scherm. 
Bij het openen van het scherm bekomen we een grid met de reeds ingebrachte taken. 
Na het klikken op ‘New’ kunnen volgende gegevens van een taak ingevuld worden:  

• Referentie: dit is een afkorting die verwijst naar de in te brengen taak. 
• Taak: dit is een omschrijving van de taak 
• Soort: uit een drop down scherm kunnen we kiezen uit aanplanting en onderhoud, 

gewasbescherming en bemesting, verbruik van producten, snoeien, oogsten, voorsorteren, 
sorteren, leveren, rooien, onderhoud materiaal, diverse taken. 

• ASDAC: hier kan uit een drop down met een ruim aanbod van werkzaamheden de juiste taak 
gekozen worden. 

• Verloning: Uit een keuzelijst  wordt er gekozen voor verloning per uur, per verpakking, per 
hoeveelheid. 

 
 
 
 
 

3. Lonen per taak 
 
In dit scherm kan de verloning van de verschillende personeelsleden op voorhand gedefinieerd worden. 
Bij het openen van het scherm krijgt men via een voorselectie een overzicht in een grid van de reeds 
ingebrachte loontarieven van de verschillende personen in functie van de taken vanaf een bepaalde 
datum. 
Bij het toevoegen van een nieuw loontarief via de knop ‘New’ worden volgende gegevens gevraagd: 

• Vanaf: dit is de datum vanaf wanneer dit loontarief in werking treedt. 
• Personeel: hierin wordt de naam ingevuld van het betreffende personeelslid. 
• Taak: wanneer het loontarief dat men wil invullen een algemeen tarief is voor deze persoon (dit 

zal meestal wel het geval zijn), dan wordt er geen taak ingevuld. Is het loontarief dat wordt 
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ingebracht specifiek voor een bepaalde taak (m.a.w. deze taak wordt op een andere manier 
betaald dan andere werkzaamheden voor deze persoon), dan zal de taak hier moeten ingevuld 
worden. 

• Uurloon: het loon dat men wenst uit te betalen voor taken waarbij de verloning per uur gebeurt. 
• Loon per hoeveelheid: dit wordt enkel ingevuld in het geval er lonen worden uitbetaald voor 

taken waarbij de prestaties van belang zijn (taken met een verloning per verpakking of per 
hoeveelheid). Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij uitbetaling van plukken in functie van de 
geplukte hoeveelheid. 

 
Wil men de verloning van een groep personeelsleden invullen, dan kan dit aan de hand van het icoontje 

‘Groep’  op een snelle manier inbrengen. Op een hulpscherm worden dezelfde vragen gesteld maar 
ipv een personeelslid wordt een groep van personeelsleden gevraagd. 
Na het klikken op OK, worden evenveel lijntjes toegevoegd als er personeelsleden in de groep aanwezig 
zijn. 
Deze kunnen dan eventueel individueel nog aangepast worden. 
 
 
 
 
 

4. Verpakkingen 
 

Tijdens de arbeidsregistratie kunnen de hoeveelheden regelmatig uitgedrukt worden in aantal 
verpakkingen. Zo drukt men de oogst van appelen of peren niet uit in aantal kg, maar in aantal paloxen. 
Het sorteren van witloof drukt men bijvoorbeeld uit in het aantal gesorteerde dozen. 
Bij het toevoegen van een nieuwe verpakking of verpakkingsgroep, moeten volgende gegevens ingevuld 
worden: 
 

• Groep: dit is de naam van de verpakking of de verpakkingsgroep. Met een verpakkingsgroep 
bedoelen we een combinatie van meerdere verpakkingen; bijvoorbeeld een doos voor de 
verpakking van witloof bestaat uit een doos met daarin verpakkingspapier. 

• Gewas: voor welk gewas is deze verpakkingsgroep van toepassing 
• Hoeveelheid per verpakking: de hoeveelheid die 1 gevulde verpakking vertegenwoordigt 
• Eenheid: wordt automatisch ingevuld volgens de instellingen onder ‘Opstartgegevens’, 

‘Bedrijfstakken’. 
• Maat: dit is niet verplicht in te vullen. 
• Verloning per stuk: indien de verloning per verpakking gebeurt, dan kan hier het loon per 

verpakking ingevuld worden. 
• Verpakkingen: wanneer de verpakkingsgroep uit meerdere verpakkingsmaterialen bestaat, dan 

kan hier de samenstelling opgegeven worden. De onderdelen van deze verpakking moeten op 
voorhand ingegeven zijn onder de rubriek: ‘basisgegevens-producten en kosten’. Bij het 
samenstellen van deze verpakkingen worden volgende gegevens opgevraagd:  
1. Verpakking 
2. Aantal verpakkingen per groep 
3. Eenheidsprijs per verpakking: dit wordt enkel gebruikt voor een kostprijsberekening binnen 

de arbeidsregistratie. 
 
 
 

5. Groepen machines en werktuigen 
 
Om bepaalde taken uit te voeren worden soms meerdere machines gebruikt. Om de arbeidsregistratie 
eenvoudiger te maken, kan men dus groepen van machines maken, bijvoorbeeld voor het ploegen heeft 
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men zowel een tractor als een ploeg nodig. We maken dus een groep met de benaming ploegen, waarbij 
men de combinatie maakt van een bepaalde ploeg en een bepaalde tractor. 
 
 
 
 
 

6. Kostprijs machines per uur 
 
Op dit scherm kan per machine een kostprijs per uur geregistreerd worden. Dit dient enkel voor een 
informatieve kostprijsberekening binnen de arbeidsregistratie. 
 
 
 
 

7. Arbeidsregistratie (vereenvoudigd) 
 
In het volgend punt wordt de gedetailleerde arbeidsregistratie uitgelegd die voornamelijk gebruikt wordt 
in de fruit en groenteteelt. 
Deze arbeidsregistratie heeft voornamelijk tot doel om de registratie uit de boekhouding -akkerbouw 
(aankopen en verbruiken) te vervolledigen met uitgevoerde taken als grondbewerkingen en onderhoud 
van machines. 
 
Bij het inbrengen van een nieuwe arbeidsregistratie wordt eerst een overzicht gegeven van de bestaande 
registraties. Bij het klikken op ‘Nieuw’ of F2 de keuze geboden tussen ‘Onderhoud materiaal’ en ‘Diverse 
taken’. 
 
Bij de keuze ‘Onderhoud materiaal’ kunnen registraties gebeuren in 2 TAB folders nl Personeel en 
Machines. 
Bij de keuze ‘Diverse taken’ kunnen registraties gebeuren in 4 TAB folders nl Bestemming, Personeel, 
Machines en Traceerbaarheid. 
 
Voor een gedetailleerde uitleg over deze verschillende mogelijkheden: Zie 8. Arbeidsregistratie – Soorten 
registraties. 
 
 
 
 
 

8. Arbeidsregistratie 
 
De arbeidsregistratie is onderverdeeld in verschillende soorten taken (11 soorten). Bij elk van die taken 
horen een aantal registraties (8 verschillende soorten) 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de mogelijke combinaties. 
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Aanplanting & 
onderhoud X X X X X    

Gewasbescherming 
& bemesting X X X X X    

Verbruik van 
producten X X X X X    

Snoeien 
X X X X X    

Oogsten 
X X X   X X X 

Voorsorteren 
X X X   X X X 

Sorteren 
X X X   X X X 

Leveren 
X X X   X X X 

Rooien 
X X X X X    

Onderhoud 
materiaal  X X      

Diverse taken 
X X X     X 

 
 

Bij de keuze van een taak vraagt het programma de datum, het boekjaar en een detailomschrijving van 
de taak die door de gebruiker kan aangemaakt worden. Na het klikken op <OK> komt een detailscherm 
met verschillende TAB folders in functie van de taak. 
De vragen in de TAB folders zijn per soort uniform (op enkele uitzonderingen na) 
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SOORTEN TAKEN 

 
Hieronder volgt een opsomming van de taken; de uitleg over de registratieonderdelen zijn terug 
te vinden  bij soorten registraties. 

 
• Aanplanting en onderhoud 

 
De bestemming wordt bij aanplanting en onderhoud is beperkt tot een teeltplan. Bij voorkeur 
wordt er slechts 1 teeltplan per arbeidsregistratie ingevuld. 

 
Bij de aanleg van een nieuwe plantage kan het wenselijk zijn om bepaalde producten (bvb 
struiken/bomen, palen, draad, …) af te schrijven over een aantal jaar. 
Deze mogelijkheid wordt geboden in de TAB folder ‘Producten’ in de kolommen 
afschrijvingstermijn en startjaar afschrijvingen. 
 

• Gewasbescherming en bemesting 
 

De verbruiken van de producten zijn eveneens terug te vinden in het boekingsscherm 
‘Verbruiken’. Wijzigingen moeten steeds gebeuren daar waar de registratie gebeurd is. 
 

• Verbruik van producten 
 

De verbruiken van de producten zijn eveneens terug te vinden in het boekingsscherm 
‘Verbruiken’. Wijzigingen moeten steeds gebeuren daar waar de registratie gebeurd is. 

 
• Snoeien 

 
• Oogsten 

 
De oogsten in de arbeidsregistratie staan los van de oogsten in de boekhouding. Zij zullen 
dus niet terug te vinden zijn in het scherm ‘Oogsten’ van de boekhouding. Voor de verdere 
berekeningen zal het programma de oogsten in de arbeidsregistratie automatisch opzoeken. 
 

• Voorsorteren 
 

• Sorteren 
 

• Leveren 
 

• Rooien 
 

Het betreft hier rooien van bomen en niet oogsten van bepaalde gewassen. 
 
 

• Onderhoud materiaal 
 
Deze kosten worden enkel geregistreerd voor de uren en de lonen van het personeel en de 
kosten aan de machine. 
De kosten worden NIET gekoppeld aan een gewas of teeltplan. 
 
 
 

• Diverse taken 
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Hieronder vallen alle taken die niet onder de voorgaande vallen. Dus bvb ook 
grondbewerkingen 

 
Bij het registreren van een taak wordt er gewerkt op een scherm met een aantal TAB 
folders die overeenkomen met de soorten registraties in de bovenstaande tabel. Uiteraard 
zullen per taak niet alle registraties voorkomen. 
 
We bespreken hieronder de mogelijkheden binnen elke mogelijke TAB folder. 
 
 

SOORTEN REGISTRATIES 
  
  

• Bestemming 
 

Op dit scherm wordt aangegeven voor welk bedrijfsonderdeel de taak bestemd is. 
Er zijn 4 mogelijke bestemmingen :  

 
a. Verdeelgroep (1°  keuzelijst) 

i. Een groep van gewassen die gedefinieerd is onder ‘Boekhouding’ – 
‘Verdeelgroepen’. Dit kan interessant zijn in het geval van een taak die 
over meerdere gewassen moet verdeeld worden. Bvb alle peren, alle 
appelen, alle granen, alle koolgewassen. 

b. Bedrijfsplan (2° keuzelijst) 
i. De taak gebeurt voor een volledig gewas. Bvb alle Conferences, alle 
Jonagold, alle bloemkolen,… 

c. Teeltplan (3° keuzelijst) 
i. Een taak op een teeltplan, zoals ze zijn aangemaakt onder ‘Boekhouding’ 
– ‘Teeltplannen’. Met teeltplan wordt bedoeld: de combinatie tussen één 
perceel en één gewas. 

d. Perceel (icoontje onderaan het scherm)  
Een taak op een perceel omvat dus de behandeling van 1 of meerdere teeltplan(nen) die 
op één perceel gegroepeerd zijn. 
Er verschijnt een scherm met alle actieve percelen en de daarop voorkomende 
teeltplannen van dit seizoen. Met het aanvinken kunnen op een snelle manier meerdere 
percelen aangeduid worden. Automatisch worden de bijhorende perceelfiches aangeduid. 
De mogelijkheid bestaat om bij enkele percelen (indien nodig) het vinkje te verwijderen. 
Na het klikken op <OK> worden de aangeduide teeltplannen overgenomen in de kolom 
‘Teeltplan’ 

 
Er kunnen via de knop <NEW> meerdere registraties tegelijkertijd gebeuren die van een 
verschillend type van bestemming zijn.  

 
Bij elke registratie wordt het ‘Procent’ op 100 geplaatst. Hiermee wordt bedoeld dat de  
verdeelgroep, het bedrijfsplan en/of teeltplan volledig behandeld wordt. Vooral in de fruitteelt  
is het soms nodig het procent te kunnen verlagen in het geval van gewasbescherming. Bvb bij  
jonge aanplantingen kunnen een aantal spuitdoppen dichtgedraaid worden zodat dit teeltplan  
slechts voor 50 %  wordt behandeld.  
Het wijzigen van het ‘Procent’ heeft een directe invloed op de berekening van procentuele  
verdeling in de laatste kolom. (Zie verder) 

 
Bij elke keuze van een verdeelgroep, een bedrijfsplan of een teeltplan wordt onmiddellijk de  
corresponderende oppervlakte afgedrukt. 
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De % verdeling is een berekende verhouding tussen de verschillende registraties op één  
scherm die het verband bepaalt tussen de oppervlakte van elke registratie en de procentuele  
behandeling van elke registratie. 
 
In het geval het over een registratie van rooien gaat kan op dit scherm het aantal bomen  
genoteerd worden die gerooid zijn en de daarmee gepaard gaande oppervlakte die vrij komt. 
Daarnaast wordt ook het boekjaar gevraagd vanaf wanneer deze oppervlaktevermindering  
moet opgenomen worden in het bedrijfsplan. 

 
   

 
• Personeel 
 

Op dit scherm wordt aangegeven wie de taak heeft uitgevoerd. 
In de eerste kolom kan via een keuzelijst aangeduid worden wie het werk heeft uitgevoerd. 
Via <New> kunnen meerdere personen aangeduid worden. 
Gaat het om een vaste groep mensen, die op voorhand werd gecreëerd, dan kunnen met de 

knop ‘Groep’    onderaan het scherm in één handeling verschillende mensen aangeduid 
worden. 

 
Gaat het om een taak die per uur wordt uitbetaald dan zal het corresponderend uurloon 
automatisch ingevuld worden indien het werd ingegeven bij ‘Lonen per taak’ 
Het kan bovendien nog aangepast worden. 

 
De gepresteerde uren van het personeel kunnen ingevuld worden in uren en minuten, 
eventueel kan er gewerkt worden met het begin en einduur van de werken. 

 
Een opmerking kan aangevuld worden als een geheugen steuntje. 

  
  

• Machines 
 

Op dit scherm wordt aangegeven met welke machines de taak werd uitgevoerd. 
In de eerste kolom kan via een keuzelijst aangeduid worden welke machine(s) er gebruikt 
werd(en). Via <New> kunnen meerdere machines geselecteerd worden. 
Gaat het om een vaste groep machines, die op voorhand werd gecreëerd, dan kunnen met de 
knop ‘Groep’    onderaan het scherm in één handeling verschillende machines aangeduid 
worden. 

 
Na de keuze van de machine wordt automatisch het veld ‘kostprijs/uur’ ingevuld volgens de 
registraties in het scherm ‘Kostprijs machines per uur’. 

 
De gepresteerde uren van de machines kunnen ingevuld worden in uren en minuten, 
eventueel kan er gewerkt worden met het begin en einduur van de werken. 

 
 
 
 
 
 

• Producten 
 

Op dit scherm wordt aangegeven welke producten er gebruikt werden voor de taak. 
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In de eerste kolom kan het soort product gekozen worden in functie van de taak: een 
bestrijdingsmiddel, een meststof, zaad of pootgoed, steun of bindmateriaal, ….. Dit is niet 
verplicht in te vullen maar het maakt de keuze in het 2° veld iets gemakkelijker. 

 
In de 2° kolom kan het product gekozen worden dat werd gebruikt. Werden er meerdere 
producten gebruikt dan kan door het klikken op <NEW> een volgende lijn worden 
toegevoegd. 

 
In de volgende kolommen wordt de hoeveelheid verbruikt product ingevuld. Er zijn 3 
mogelijkheden om de hoeveelheid te bepalen: de totale hoeveelheid, hoeveelheid per ha, 
hoeveelheid per m². Eén kolom invullen volstaat, de overige worden automatisch 
omgerekend. 

 
Na het invullen van het product en de hoeveelheid wordt de totale prijs en eenheidsprijs 
automatisch ingevuld volgens de laatste aankoopgegevens. Indien het verbruik geregistreerd 
wordt vóór de aankoop dan kan het nodig zijn om de eenheidsprijs te wijzigen. 

 
De gekozen producten zullen verdeeld worden volgens de procentuele verdeling die werd 
opgemaakt onder de rubriek ‘Bestemming’. De producten worden dus verdeeld volgens de 
oppervlakte en de procent behandeling. 

 
 

• Kenmerken 
 

Op dit scherm worden de kenmerken aangegeven van de producten die werden gebruikt. 
De standaardgegevens die zijn ingevuld in het scherm ‘Producten, kosten en inkomsten’ 
worden hier overgenomen, maar kunnen uiteraard aangepast worden. 

 
• Verbruik van verpakking 

 
Op dit scherm wordt aangegeven welke verpakkingen er gebruikt werden. 

 
In de eerste kolom kan het soort verpakking gekozen worden. Dit is niet verplicht in te vullen 
maar het maakt de keuze in het 2° veld iets gemakkelijker. Meestal zal er in de keuzelijst 
slechts 1 soort verpakking ingevuld zijn. In dat geval is de selectie overbodig. 

 
In de 2° kolom kan de juiste verpakking gekozen worden die werd gebruikt. Werden er 
meerdere verpakkingen verbruikt dan kan door het klikken op <NEW> een volgende lijn 
worden toegevoegd. 

 
In de volgende kolom wordt het aantal verpakkingen die verbruikt werden ingevuld.  

 
Na het invullen van het product en de hoeveelheid wordt de totale prijs en eenheidsprijs 
automatisch ingevuld volgens de laatste aankoopgegevens. Indien het verbruik geregistreerd 
wordt vóór de aankoop dan kan het nodig zijn om de eenheidsprijs te wijzigen. 

 
De gekozen verpakkingen zullen verdeeld worden volgens de procentuele verdeling die werd 
opgemaakt onder de rubriek ‘Bestemming’. De verpakkingen worden dus verdeeld volgens de 
oppervlakte en de procent behandeling. 

 
 

• Hoeveelheden 
 

Bij de hoeveelheid moet het teeltplan herhaald worden omdat er een zeer duidelijk verband 
moet zijn tussen het teeltplan en de geoogste hoeveelheid. 
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In de volgende kolommen wordt de verpakking gevraagd waarin geoogst wordt dmv een 
keuzelijst en het aantal van deze verpakking. 
Zo wordt er automatisch de totale oogst berekend. 
 
Vervolgens kunnen ook nog ingevuld worden: Hoeveelste oogst, de maat, de kwaliteit, 
kaartnummers van de bakken waarin wordt geoogst, het zetmeelgehalte, het suikergehalte, 
de hardheid, de klant voor wie er geplukt wordt, een opmerking, de persoon die heeft geplukt 
met zijn loon per hoeveelheid (in het geval het een taak betreft die per hoeveelheid of per 
verpakking wordt betaald). 
Deze laatste 2 zijn vooral van toepassing in het geval het berekend loon gerekend wordt in 
functie van de plukprestaties. Dit is meer van toepassing in de aardbeiteelt. 
 

• Traceerbaarheid 
 

Afhankelijk van de gekozen taak worden er vragen naar traceerbaarheid gesteld. 
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Bijlage 1 Eerste opstart 
 
 

Eerste opstart 
 
Na het installeren van het programma en de databank (dit gebeurt in principe door een medewerker van 
CERCO Soft nv), wordt voor een goede basis de boekhouding als volgt opgestart. 
 
Onder de module ‘Algemeenheden’ worden volgende punten doorlopen. 
 

1. Tabellen omzetten 
 
Elke aanpassing van het programma kan gepaard gaan met een wijziging van de databank. Om de 
meegeleverde databank volledig af te stemmen op het geïnstalleerde programma moeten de tabellen 
omgezet worden. Dit duurt (in functie van de snelheid van de PC) één tot enkele minuten. Na het 
afhalen van een nieuwe versie van internet of het installeren van een update-cd moeten ook de 
tabellen omgezet worden. De computer geeft een updatescherm waar u op ok mag klikken. Het 
omzetten van tabellen gebeurt liefst tweemaal na elkaar. 

 
2. Inlezen startinfo 

 
Het CERES programma is opgebouwd volgens de ASDAC standaard waardoor op een precieze manier 
gegevens kunnen uitgewisseld worden met externe instanties (boekhoudkantoren, ministeries, 
toeleveringsbedrijven, …) 
 

Onder de module ‘Bedrijfsbeheer’ menu Opstartgegevens moeten volgende punten doorlopen worden. 
 

1. Algemene instellingen 
 

In dit scherm moet vooral de startmaand van de boekhouding ingevuld worden. Deze startmaand is 
bindend, ttz deze kan nadien moeilijk gewijzigd worden 
(Zie Hfdstk 1 Opstartgegevens – 2. Algemene instellingen) 
 
2. Bedrijfstakken aanmaken 

 
Met bedrijfstakken bedoelen we de diersoorten en gewassen die op het bedrijf verbouwd worden. 
Nadat de startinfo is ingelezen kunnen de bedrijfstakken die op het bedrijf voorkomen op ACTIEF 
gezet worden. 

 
(Zie Hfdstk 1 Opstartgegevens  -  3. Bedrijfstakken) 

 
3. Uitgaven en ontvangsten aanpassen 

 
Via da startinfo zijn alle mogelijke uitgaven en inkomsten in het programma aangemaakt en ACTIEF 
gezet. Enkele van deze uitgaven en inkomsten zullen op Uw bedrijf waarschijnlijk nooit voorkomen. 

 
Zo zal een varkenshouder rubrieken als melk, volle melk, melkcontrolekosten, substraat nooit nodig 
hebben en zal deze dus op uit gebruik zetten. 

 
Een melkveehouder zal uitgaven als brijvoeder, veilingkosten, … kunnen op uit gebruik zetten. 

 



Ceres Bedrijfsbeheer 

CERCO Soft nv  - 121 -  

Zuivere akkerbouwers, fruit- en groentetelers kunnen alle uitgaven en inkomsten die met veeteelt te 
maken hebben uit gebruik zetten. 

 
(Zie Hfdstk 1  Opstartgegevens  -  4. Uitgaven en Ontvangsten) 
 
 

 
4. ASDAC tabellen aanpassen aan het bedrijf 

 
In de ASDAC tabellen die eveneens via de startinfo ingelezen worden zijn bepaalde kenmerken zoals 
gewassoort, teeltmilieu, teeltvolgorde, investeringssoorten gedetailleerd ingevuld. 

  
Ook hier kunnen de tabelonderdelen die niet op het bedrijf van toepassing zijn op ‘uit gebruik’ gezet 
worden. Dit zal de keuzevensters achteraf in het programma vereenvoudigen. 
(Zie Hfdstk 1 Opstartgegevens – 6. ASDAC tabellen) 

 
 

5. Link technische modules 
 
Indien naast de bedrijfsboekhouding ook met technische modules van het CERES programma gewerkt 
worden dan moeten deze aan de boekhouding gekoppeld worden. Op die manier moeten de aankoop, 
de verkoop en bewegingsgegevens in het bedrijf niet dubbel geregistreerd worden. 
(Zie Hfdstk 1 Opstartgegevens  -  7. Link technische modules) 

 
Onder het menuonderdeel Basisgegevens worden alle basiselementen vastgelegd die nadien regelmatig 
terugkomen bij de registraties in de boekhouding  
 

Vooreerst moet het adressenbestand (zie Hfdstk 2 Basisgegevens  -  1. Adressenbeheer) en het 
bestand van producten, uitgaven en inkomsten (Zie Hfdst 2 Basisgegevens  -  2. Producten, 
kosten en inkomsten) aangevuld worden in functie van het bedrijf. 

 
Verder moeten alle investeringen en percelen ingebracht worden (Zie Hfdstk 2 Basisgegevens  -  11. 
Investeringen  12. Percelen). De toewijzing van de investeringen aan de diverse bedrijfstakken moet 
gebeuren in het investeringsplan (zie Hfdstk 3 Boekhouding 2.investeringsplan). 
 

 
Ook de leningen moeten zorgvuldig worden ingevuld wil men een goede uitslag van de boekhouding 
bekomen. (Zie Hfdstk 2 Basisgegevens  -  13. Leningen) 

 
De overige rubrieken als gewasrassen, ziekten,  plagen, onkruiden en actieve stoffen zijn minder 
noodzakelijk voor de boekhouding. Zij zullen afhankelijk van de wensen van de gebruiker 
ingeschakeld worden. 

 
Fruit- en groentetelers zullen kwaliteitsklassen en maten moeten invullen voor arbeidsregistratie en 
inlezen van veilingfacturen. (Zie Hfdstk 2 Basisgegevens  -  14. kwaliteitsklassen  15. Maten) 

 
 
Onder het menuonderdeel Boekhouding kan nu de volledig boekhouding ingevuld worden 
 

1. Bedrijfsplan 
 

Het bedrijfsplan omvat de bedrijfsstructuur; welke diergroepen zijn er aanwezig, welke gewassen 
worden er verbouwd. Het eerste jaar moet het plan éénmalig in detail opgemaakt worden, de 
volgende jaren kan er telkens een kopie gemaakt worden van het vorige jaar. 
(Zie Hfdstk 3 Boekhouding  -  1. Bedrijfsplan) 
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2. Investeringsplan 

 
Met het investeringsplan worden de ingebrachte investeringen verdeeld over de verschillende 
bedrijfstakken. De eerste opmaak zal behoorlijk wat werk vragen, maar bij de volgende boekjaren zal 
er telkens een kopie kunnen genomen worden. 
(Zie Hfdstk 3 Boekhouding  -  2. Investeringsplan) 

 
3. Verdeelgroepen 

 
Met verdeelgroepen kunnen bepaalde kosten of producten gemakkelijker verdeeld worden over 
meerdere bedrijfstakken. Deze verdeelgroepen worden jaarlijks opgemaakt maar kunnen na het 
eerste boekjaar telkens gekopieerd worden naar een volgend jaar. 
(Zie Hfdstk 3 Boekhouding  -  3. Verdeelgroepen) 
 
4. Teeltplannen 

 
Teeltplannen zijn niet verplicht om op te volgen, maar de steeds grotere druk om gedetailleerde 
opvolging zal de gebruikers ertoe aansporen om per perceel te registreren. De extra tijd tijdens de 
latere registraties is beperkt. 
De teeltplannen moeten jaarlijks heropgemaakt worden, behalve voor blijvende teelten (weiden, fruit, 
hop, asperges, …) 
(Zie Hfdstk 3 Boekhouding  -  4. Teeltplannen) 
 
5. Boekingen 

 
Dit is het belangrijkste scherm uit het programma. Alle uitgaven en inkomsten moeten hier 
geregistreerd worden (behalve aan en verkoop van dieren). Verbruik van producten uit stock moet 
ook hier ingevuld worden. 
Meestal worden alle producten bij de aankoop direct verbruikt. Uitzondering hierop zijn de 
fytoproducten en eventueel de meststoffen; bij deze zijn aankoop en verbruik meestal gescheiden 
tenzij de bewerking gebeurt door een loonwerker. 
(Zie Hfdstk 3 Boekhouding  -  5. Boekingen) 
 
6. Interne bewegingen 

 
Met dit programma onderdeel worden producten van bestemming gewijzigd, graan wordt zaaizaad, 
graan wordt krachtvoeder of melk wordt vervoederd aan kalveren. 
(Zie Hfdstk 3 Boekhouding  -  8. Interne bewegingen) 
 
7. Veebeheer 
 
In de rubriek ‘Boekingen’ worden er geen aankopen of verkopen van dieren geregistreerd. Dit moet 
gebeuren via ‘Veebeheer’ of via een technische module wanneer een technische module beschikbaar 
is. 
(Zie Hfdstk 3 Boekhouding  -  10. Veebeheer) 
 
8. Oogsten 

 
Alle oogsten (zowel van marktbare teelten of ruwvoedergewassen) moeten geregistreerd worden, 
Zoniet komen er problemen op de eindinventaris. 
(Zie Hfdstk 3 Boekhouding  -  11. Oogsten) 
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9. Eindinventarissen 
 

De eindinventarissen vormen het sluitstuk van de boekhouding. Nadat deze opgemaakt zijn kan de 
boekhouding uitgerekend worden. 
Let op: De eerste boekhouding moet beginnen met een afsluiting van het vorig jaar die meteen dienst 
doet als begininventaris) 
(Zie “Afsluiten boekhouding”  -  Eindinventaris gewassen, dieren, producten en krachtvoeders) 
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Bijlage 2 Enkele speciale sectoren 
 

Enkele speciale sectoren 
 

1. Zuivelverwerking 
 
Bedrijven die zelf de melk verwerken tot kaas, yoghurt, room, roomijs, … hebben naargelang de 
intensiteit van deze activiteit 2 mogelijkheden om de gegevens ervan te verwerken. 
 
Mogelijkheid 1 De zuivelverwerking is beperkt in omvang, de extra ontvangsten worden meegerekend 
bij de diersoort vanwaar de melk afkomstig is (melkvee, geiten, schapen) 
 

Alle zuivelproducten worden ingebracht in het scherm producten, kosten en inkomsten als een 
dierlijke producten met de standaard bestemming de diersoort vanwaar de melk afkomstig is. Zo 
worden alle inkomsten direct toegewezen aan de betreffende diersoort. 
 

 
 

Bij het aanmaken van deze zuivelartikelen kan het kenmerk ‘Melkequivalent’ ingevuld worden. 
Bijvoorbeeld bij het aanmaken van het artikel boter wordt er bij het kenmerk ‘Omrekenen naar kg 
melk’ 23 ingevuld. Hierdoor zal ervoor gezorgd worden dat bij de uitrekening van de boekhouding 
de totale melkproductie aangepast wordt in functie van de boterverkoop; namelijk per kg boter 
wordt er 23 kg melk bijgeteld.  
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Mogelijkheid 2 De zuivelverwerking is een belangrijke sector en moet apart bekeken worden van de 
diersoort vanwaar de melk afkomstig is. In dit geval kan het ook zijn dat er regelmatig melk wordt 
aangekocht om deze dan te verwerken in de eigen zuivelafdeling. 
 
 Bij de bedrijfstakken moet zuivel geactiveerd worden. 

  
  

In het bedrijfsplan moet er onder de tabfolder ‘Andere’ een bedrijfstak ‘Zuivel’ bijgemaakt worden. 
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Bij producten wordt er naast melk als dierlijk product een tweede soort melk gemaakt, namelijk: 
‘Melk voor zuivel’ als een NEVENTAKPRODUCT. Alle andere zuivelproducten als boter, kaas, 
yoghurt, … worden eveneens als NEVENTAKPRODUCT aangemaakt. Al deze producten krijgen als 
standaard bestemming ‘Zuivel’ die eerst werd aangemaakt onder het bedrijfsplan. 

 
Via een interne beweging wordt er nu regelmatig ‘Melk’ getransformeerd naar ‘Melk - Zuivel’. 
Via het scherm verkopen en inkomsten worden er dan zuivelproducten (melk - zuivel, boter, kaas, 
yoghurt, …)  verkocht als inkomsten voor de neventak ‘Zuivel’. 
 

  
  
 
 
 

2. Handel in gewassen 
 
Normaal worden de gewassen verkocht vanuit het scherm ‘Boekingen’. De inkomsten 
komen terecht bij de betreffende teelt. 
 
In bepaalde gevallen echter wordt er een handel opgezet waarbij naast de eigen oogst, 
ook nog bijkomend geoogste gewassen van andere bedrijven worden aangekocht. De 
verkoop bestaat dan uit een mengeling van eigen en aangekochte gewassen. 
In dit geval moet als volgt gewerkt worden. 
 

- Er wordt een neventak aangemaakt van het type ‘Handel’ 
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- Na de oogst worden de eigen gewassen overgebracht naar de neventak ‘Handel’. Dit 
gebeurt via een interne transformatie (Gewassen naar neventakken) 

 

 
 

- In diezelfde neventak kunnen nu via aankopen gewassen aangekocht worden. 
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- Vanuit de neventak kunnen nu gewassen verkocht worden. Eventueel kan het zelfs gaan 
om verwerkte gewassen; in dit geval moeten er neventakproducten aangemaakt worden. 
Let op: Verkoop van neventakprodukten gebeurt onder ‘Boekingen – Verkoop & 
Inkomsten’ en niet ‘Boekingen – Verkoop van gewassen’ 
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Bijlage 3 Afsluiten boekhouding 
 
 

Hoe een boekjaar afsluiten in  
 
De benaming “boekjaar afsluiten” is eigenlijk misleidend. Het boekjaar moet niet afgesloten worden, maar 
alle gegevens om de resultaten van het boekjaar te kunnen uitrekenen moeten gewoon aanwezig zijn. We 
spreken dus eigenlijk beter over “Boekjaar uitrekenen”. 
 
De boekhouding kan te allen tijde uitgerekend worden, maar zal pas een correcte uitslag weergeven 
indien volgende punten allemaal zijn ingevuld. 
 
Opgelet : Bedragen in EURO 
 

Bedrijfsplan 

� 
Zijn de oppervlaktes van de gewassen ingevuld. Deze worden herrekend vanuit de 
teeltplannen, indien geen teeltplannen worden opgevolgd moet de oppervlakte hier 
handmatig correct geplaatst worden. 

� 
Is de gemiddelde veebezetting van de dieren ingevuld. De gemiddelde veebezetting is het 
gemiddeld aantal dieren op jaarbasis. 

� 
Zorg ervoor dat de Uitslag-diersoort bij de dieren correct is ingevuld. Zo kan je groepen van 
dieren samennemen die op een uitslag mogen samenhoren. 

 
 
 

Investeringen 
� Zijn alle investeringen ingebracht, ook de nieuwe investeringen tijdens het boekjaar? Opgelet: 

Auto en Huis zijn geen investeringen voor het bedrijf... 

� Controleer de afschrijvingstermijnen van de investeringen. 

� Controleer de startjaren van wanneer de investeringen mogen afgeschreven worden. 

� Het vervangingspercentage van op 0% staat tot max. 4% 

� 
Zijn er investeringen die niet meer aanwezig zijn op het bedrijf (verkocht, versleten, weg) dan 
moet een verkoopdatum en bedrag ingevuld worden.  Opgelet; de investering blijft in de lijst 
staan om de voorgaande boekjaren nog uit te kunnen rekenen - dus de investering niet 
schrappen 

 

 
 

Leningen en afbetalingen 
� Zijn alle leningen ingevoerd? 

� 
Klik op het gele knopje om de afbetalingen van de leningen in te vullen. Vul zowel kapitaal als 
intrest in. 

� Controleer of de uitstaande schuld van elke lening klopt. 

� Opgelet: lening Auto en lening Huis mogen er niet in! 
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Investeringsplan 

� 
Is er een investeringsplan aangemaakt om de bestemming van de investeringen toe te 
wijzen? Dit kan je best net voor het uitrekenen van de boekhouding eens opnieuw 
controleren. 

� 

Percentages van de gele lijnen worden door de computer uitgerekend aan de hand van 
standaarduren, de gemiddelde veebezetting en de oppervlakte.  Zijn de uitgerekende 
percentages niet correct naar uw mening, kies dan een andere verdeling (witte lijnen) en 
maak handmatig een "eigen verdeling". 

� Witte lijnen moeten handmatig met percentages opgevuld worden tot het restgetal 0% is. 

 
 

Verdeelgroepen 
� Zorg dat bij de verdeelgroepen de correcte percentages zijn ingevuld. 

� 

Percentages van de gele lijnen worden door de computer uitgerekend aan de hand van 
standaarduren, de gemiddelde veebezetting en de oppervlakte.  Zijn de uitgerekende 
percentages niet correct naar uw mening, kies dan een andere verdeling (witte lijnen) en 
maak handmatig een "eigen verdeling". 

� Witte lijnen moeten handmatig met percentages opgevuld worden tot het restgetal 0% is. 

 
 

Percelen 
� Zijn de percelen in eigendom ingetypt, met oppervlakte en waarde? 

� Op de fiche "Historiek" worden de oppervlakte-aanpassingen en waarde-aanpassingen van 
een perceel bijgehouden. 

� Percelen (tijdelijk) niet meer in gebruik kunnen oppervlakte 0 meegegeven worden. 

 
 

Teeltplannen 
� Oppervlakte per perceel vermelden bij het correcte gewas. 

� Controleer of de som klopt met de totale oppervlakte per gewas 

� (moet niet ingevuld worden indien niet per teeltplan gewerkt wordt) 

 
 

Oogsten 

� 

Zijn de oogsten van de gewassen ingebracht (hoofdproduct)? De hoeveelheden worden 
telkens in Kg ingevuld. De oogsten kunnen ingegeven worden per perceel of één totale 
hoeveelheid van de volledige oppervlakte van dat gewas.   
 
(Weide als hoofdproduct - begrazing - moet niet geoogst worden)   

� Zijn de oogsten van de plantaardige nevenproducten ingebracht? (Stro, Voordroog, Hooi, 
Bietenstaartjes, ... dus wel de plantaardige nevenproducten van weiden) 
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Boekingen 

� 
Zijn alle boekingen // aankoop - verkoop - verkoop gewassen - verbruik uit stock  //  
ingebracht? Vooral ook eens de bestemming van deze aankopen/kosten/verkopen gaan 
controleren of dat klopt met de realiteit.  Werd de meest passende bestemming gekozen? 

� 
Controleer indien de stock van de producten klopt. Indien producten in stock werden 
gestoken moeten deze nog verbruikt worden uit stock vooraleer een correcte eindinventaris 
producten kan gemaakt worden. 

  

 Controleer volgende onderdelen omdat deze verkeerdelijk of vergeten wordt deze in te vullen. 

� Inkomsten van premies van maïs, graszaadpremie, zoogkoeienpremie, braakleggingspremie 

� Betaalde pachten van grond en gebouwen 

� Werd van elk gewas een eventuele verkoop ingevuld - prijs en hoeveelheid 

� Bij de verkoop van melk moeten percentages vet en eiwit ingevuld staan, dus 4.25 ipv 42.5 

� Elektriciteit, Telefoon, Water 

� Verzekeringen 

� Krachtvoeders, Meststoffen, Zaad- en pootgoed, Bestrijdingsmiddelen, Loonwerk, Mazout, 
Dierenartskosten, Medicamenten, KI-kosten .... 

 

 
 

Interne bewegingen 
 

Controleer of één van de volgende punten zich hebben voorgedaan op het bedrijf. Indien wel, 
mag één boeking voor het volledige jaartotaal ingeboekt worden. 

� Melk verbruikt over het jongvee? 

� Een gewas dat het jaar erop moet dienen als zaaizaad of plantgoed? 

� Een gewas dat moet dienen als krachtvoeder? 

� Een gewas dat werd ondergeploegd? 

� Een nevenproduct dat werd ondergeploegd? 

� De mestproductie van de dieren (wordt in stock gestoken) 

 
 
 

Aankoop voor doorverkoop 
 

Controleer of één van de volgende punten zich hebben voorgedaan op het bedrijf. Indien wel, 
mag één boeking voor het volledige jaartotaal ingeboekt worden. 

� Werden er suikerbieten aangekocht om het quotum aan te vullen 

� Werd er melk aangekocht om het quotum aan te vullen 
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Veebeheer 
 

Veebeheer enkel invullen voor de diersoorten waar geen technische module voorhanden 
is.  

� Controleer telkens de aantallen, bedragen en gewichten. Zorg ervoor dat de lijst klopt met de 
werkelijkheid 

 
 
 
INVENTARISSEN 
Om een boekhouding uit te rekenen hebben we 2 inventarissen nodig. Een begininventaris en een 
eindinventaris. In Ceres spreken we enkel over eindinventarissen, omdat de eindinventaris van een jaar, 
ook tegelijkertijd dienst doet als begininventaris van volgend jaar. Bij het uitrekenen van een boekjaar 
moeten dus wel telkens 2 inventarissen voorhanden zijn. De eindinventaris van vorig jaar en de 
eindinventaris van het huidige jaar. We onderscheiden 4 soorten eindinventarissen. 
 

Eindinventaris gewassen 
 Op voorhand:  

� Zorg ervoor dat de marktbare gewassen verkocht zijn. 

� Zijn de Oogsten van alle gewassen ingebracht. 

� Bedrijfsplan van volgend jaar moet aangemaakt zijn, omdat mogelijke eindinventarissen 
moeten kunnen overgeboekt worden naar volgend jaar. 

 
Indien de verkopen en oogsten niet zijn ingebracht kan je dit scherm best sluiten en eerst de 
tekortkomingen gaan aanvullen in de desbetreffende schermen. 

  

 Vul in  -  voor elk gewas 

� eindinventaris hoeveelheid  (de aanwezige hoeveelheid van het gewas op 
eindinventarisdatum - de computer zal dan de ruwvoederhoeveelheid herrekenen)  

� eindinventariswaarde  (de waarde van het gewas op eindinventarisdatum) 

� bedrijfsplan volgend jaar 

� 
Indien in de kolom "Ruwvoederhoeveelheid" een hoeveelheid werd uitgerekend moet je 
hieraan nog een waarde geven. Ofwel typ je een ruwvoederwaarde in ofwel kies je "tegen 
kostprijs" 

  

 Vul in  -  ruwvoederverdeling 

� Vul percentages in - ruwvoederverdeling per gewas moet 100% uitkomen, enkel bij de 
gewassen waar een ruwvoederhoeveelheid staat. 

� Hoewel er geen ruwvoederhoeveelheid bij weiden staat, moeten toch percentages ingevuld 
worden. Dit om de weideverdeling over de verschillende dieren te kennen. 
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Eindinventaris dieren 
� Vul aantallen, gewichten en waarden in. (eventueel gewichten en waarden per stuk). Maak 

een zo goed mogelijke vee-uitsplitsing. 

� 
Indien er in de technische modules op diezelfde eindinventarisdatum ook inventarissen 

werden opgemaakt, kunnen deze overgenomen worden door op de knop  te klikken. 
 
 

Eindinventaris producten 

� 
Druk op de -knop om de correcte inventaris (zowel hoeveelheid als eenheidsprijs) 
door de computer te laten uitrekenen. Indien een verkeerde hoeveelheid wordt 
gepresenteerd wil dit zeggen dat er mogelijk verkeerd geboekt is. Je kan gaan corrigeren of 
aanvullen door te dubbelklikken op het betreffende product.  

 
 

Eindinventaris krachtvoeders 

� 

Druk op de -knop om de correcte inventaris (zowel hoeveelheid als eenheidsprijs) 
door de computer te laten uitrekenen (voor zelfmengelaars). Indien geen voeders in stock 
gestoken werden, volstaat het om de hoeveelheid in te vullen van de aanwezige voeders (je 
hoeft niet op calc te klikken).  Vul verder aan met bestemming en (wanneer de startmaand 
januari is) met VLM-diersoort, Stallencomplex en Percentage  

 
 

Eindinventaris neventakken 
� Vul de eindinventariswaarde in van de neventakken. 

 
 

Jaarinstellingen 

� 
Gezinsarbeid invullen:  
3000 uur x 8.92 €/uur = 1 VAK  (voor personen>18 jaar) 
1000 uur x 6.20 €/uur (voor personen <18 jaar) 

� 
Fictieve pacht invullen 
Fictieve pacht wordt gerekend op pacht in eigendom 
(oppervlaktes worden automatisch overgenomen uit de historiek van de percelen. 

� Fictieve intrest invullen: 
Max. 5% voor fictieve intresten 

 de jaarinstellingen van vorig boekjaar en huidig boekjaar invullen  

 
 

Link technische modules 

� 
Kijk even na of de link met de technische modules is ingevuld indien je de varkens en/of de 
koeien in een technische module inbrengt.  De aan- en verkoopwaarden aldaar worden 
gebruikt voor de bedrijfsboekhouding. 
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Controle van technische modules 
 Neem volgende lijst ter controle 

� In de rundveemodule gebruik je best de lijst "Verkopen" en de lijst "Aankopen" 

� Bij de zeugen neem je best lijst "Verkoop zeugen en beren" 

� Bij de vleesvarkens neem je de lijst Vleesvarkens - Lijsten - "Lijst verkopen" 

� In de module boekhouding neem je ‘controle veebeheer’ 

 
 
 

Controle boekhouding 
� Klik op ‘calc’ en een overzicht van mogelijke fouten wordt weergegeven. Veelal kan je 

dubbelklikken op de fout waarbij je de mogelijkheid krijgt om de fout te gaan corrigeren. 
 
 
 

Boekhouding uitrekenen. 

� 
Heeft gewoon als doel de boekhouding uit te rekenen. Eventuele opmerkingen kunnen een 
indicatie zijn dat de boekhouding wel zal uitgerekend worden, maar dat de resultaten wellicht 
niet betrouwbaar zullen zijn. 

 
Indien boekingen worden aangepast zal de boekhouding opnieuw moeten uitgerekend 
worden. De boekhouding kan je een onbeperkt aantal keer laten uitrekenen. 

 
 
 

Lijsten voor Ministerie 
De lijsten zijn terug te vinden in het Menu - Lijsten boekhouding - Uitslag boekhouding 

� Resultaat boekhouding - Volledig bedrijf 

� Resultaat Boekhouding - Elke bedrijfstak 

� Bedrijfsgegevens 

� Kengetallen volledig bedrijf 

� Balans 

 
 
 

Andere interessante lijsten 
� Balans inkomsten en uitgaven 

� BTW-Listing 

� Lijst gemiddelde prijzen 

� Lijst verkoop Melk 

� .... 

 


