Toelichting Aanvullende gegevens landbouwbedrijven meststoffen en
dieren
Hier vindt u een algemene toelichting op de onderdelen. Een toelichting op de specifieke
vragen kunt u lezen als u klikt op het gele icoontje (informatie i-tje). Deze ziet u bij elke
vraag.
Basisgegevens
Bij de basisgegevens geeft u antwoorden op de basisvragen over meststoffen en dieren.
Afhankelijk van uw antwoorden (ja of nee) kunnen er extra vragen gesteld worden.
Formulier
Vul hele getallen in
Vul de gegevens in hele getallen in. Soms moet u deze afronden. Rond vanaf 0,5 en hoger
naar boven af.
Eindvoorraad alle meststoffen (ook eindvoorraad kunstmest)
De eindvoorraad meststoffen op 31 december bepaalt u per type meststof: dierlijke vaste
mest, dierlijke vloeibare mest, compost, zuiveringsslib en alle andere meststoffen
(bijvoorbeeld kunstmest). Meerdere voorraden dierlijke mest van dezelfde samenstelling moet
u bij elkaar optellen en als één voorraad beschouwen.
Als u mestsoorten van verschillende diercategorieën in één voorraad heeft, moet u in
procenten en bij benadering aangeven hoeveel er van de specifieke mestsoort in de voorraad
zit. Deze percentages zijn nodig bij het berekenen van de hoeveelheid stikstof en fosfaat in de
mestvoorraad als u gebruik maakt van de forfaitaire gehaltes.
Is de eindvoorraad kleiner dan 1 ton? Vul dan bij 'Totale voorraad' 1 in. Verwijder het vinkje
bij 'Gebruik forfaitaire waarden' en vul de werkelijke hoeveelheid fosfaat en stikstof in die u op
31 december in voorraad had.
Mestcode
Bij het invullen van een eindvoorraad moet u de mestcode invullen. Door op het blauwe
icoontje (tabel) te klikken, krijgt u een selectielijst met mestcodes te zien waaruit u kunt
kiezen. Weet u welke mestcode van toepassing is, dan kunt u deze waarde invoeren. De
bijbehorende omschrijving verschijnt dan vanzelf.
Totale voorraad
Voor de berekening van het totale gewicht moet u eerst het volume en het soortelijk gewicht
(gewicht per volume-eenheid) bepalen: het totale gewicht van de voorraad (volume in kubieke
meters x soortelijk gewicht) vermenigvuldigd met het gehalte stikstof of het gehalte fosfaat.
Voorbeeld 1:
U bent veehouder en u heeft een mestput onder de stallen. Op basis van bouwtekeningen,
milieuvergunningen of simpelweg uw kennis van uw bedrijf, weet u hoeveel mest u daarin kunt
opslaan. U moet op 31 december bepalen tot hoever de mestput is gevuld. Dan kunt u een
redelijk nauwkeurige berekening maken van het volume van de aanwezige hoeveelheid mest.
Voorbeeld 2:
U heeft een voorraad vaste mest. Van deze voorraad gaat u het volume uitrekenen. Dit
bepaalt u door de rekensom: lengte x breedte x hoogte.
Het volume dat u zo goed mogelijk heeft berekend, vermenigvuldigt u met het soortelijk
gewicht van de meststof. Voor drijfmest mag u er vanuit gaan dat één kubieke meter drijfmest
1.000 kg weegt. Voor andere meststoffen moet u zelf het soortelijk gewicht bepalen.
Voorbeeld: u meet 50 liter vaste mest af met een gewicht van 40 kilo. Het soortelijk gewicht is
dan (40 kilo gedeeld door 50 liter) 0,8 kg per liter.

Heeft u varkens gehouden en een mestopslag onder de varkensstal? Dan kan in deze
mestopslag een bezinklaag ontstaan. Deze bezinklaag heeft vaak hogere fosfaat- en
stikstofgehalten dan de mest daarboven. Bij het invullen van de eindvoorraad moet u hier
rekening mee houden. Heeft u een bezinklaag in uw varkensstal? Dan berekent u de
eindvoorraad hiervan op de volgende manier:


U berekent het gewicht van de bezinklaag: volume x soortelijk gewicht. U mag er
vanuit gaan dat één kubieke meter 1.000 kg weegt.



U berekent de hoeveelheid stikstof en fosfaat in de bezinklaag: gewicht van de
bezinklaag x gehalte fosfaat en stikstof in de bezinklaag.

U vult voor de bezinklaag dezelfde mestcode in als die u gebruikt voor de dierlijke mest
daarboven. Geef deze voorraad als aparte mestvoorraad op. U gebruikt voor de bezinklaag
geen forfaitaire waarden. Voor de gehalten stikstof en fosfaat gebruikt u de analyseresultaten
van de bezinklaag. Heeft u geen analyseresultaten van de bezinklaag? Dan gebruikt u de
volgende gegevens:
Diersoort

Mestcode

Kg stikstof per ton

Kg fosfaat per ton

Guste en dragende
zeugen

46

5,47

9,22

Kraamzeugen

46

7,77

19,36

Opfokzeugen

46

5,27

17,68

Biggen

46

13,21

22,75

Vleesvarkens

50

10,23

13,32

Aan- en afvoer van andere meststoffen (bijvoorbeeld kunstmest)
Andere meststoffen zijn alle meststoffen die niet onder dierlijke meststoffen, zuiveringsslib of
compost vallen. Een voorbeeld hiervan is kunstmest. De aan- en afvoer van andere
meststoffen berekent u door alle aangevoerde vrachten bij elkaar op te tellen en alle
afgevoerde vrachten bij elkaar op te tellen.
Gehouden dieren
Door op het blauwe icoontje (tabel) te klikken, krijgt u een selectielijst met
diercategorienummers te zien waaruit u kunt kiezen. Weet u welk nummer van toepassing is,
dan kunt u deze waarde invoeren. De bijbehorende omschrijving verschijnt dan vanzelf.
Het gemiddeld aantal gehouden dieren berekent u op basis van een maandtelling. U telt uw
dieren elke eerste dag van de maand en telt deze twaalf tellingen bij elkaar op. Om het
gemiddelde te berekenen deelt u het totaal door twaalf.
Aan- en afvoer staldieren
Door op het blauwe icoontje (tabel) te klikken, krijgt u een selectielijst met diercategoriecodes
te zien waaruit u kunt kiezen. Weet u welke code van toepassing is, dan kunt u deze waarde
invoeren. De bijbehorende omschrijving verschijnt dan vanzelf.
De totalen kunt u uit de stalbalans halen. De hoeveelheid moet u aangeven in kilogrammen
lichaamsgewicht (kg). Alleen als het lichaamsgewicht niet bekend is, mag u de totalen
aangeven in aantallen dieren (stuks).
Als u de dieren voor de slacht heeft afgevoerd en het geslacht gewicht bekend is, dan moet u
het geslacht gewicht omrekenen naar het levend gewicht (lichaamsgewicht) en de hoeveelheid
aangeven in kilogrammen lichaamsgewicht (kg).
U kunt niet zowel kilogrammen (kg) als aantallen (stuks) op dezelfde regel invullen. U moet

dan twee regels invullen met dezelfde diercategoriecode.
Bedrijfsoverdracht
Heeft u helemaal geen bedrijf gevoerd, maar moet u wel opgave doen? Vink dan bij de
basisgegevens (als landbouwer) bij alle vragen ‘Nee’ aan. Verstuur daarna de opgave.
Heeft u uw bedrijf verkocht, dan is de eindvoorraad meststoffen op 31 december nul. Als op
het moment van de overdracht nog wel een mestvoorraad aanwezig was dan heeft u deze
hoeveelheid in de eigen administratie opgenomen. Deze vult u niet in als eindvoorraad op 31
december. Heeft u nog wel dieren gehouden, dan moet u het gemiddeld aantal gehouden
dieren wel invullen. Ook de eventueel aan- en afgevoerde andere meststoffen en aan- en
afgevoerde staldieren vult u wel in.
Versturen
Als u alle gevraagde gegevens heeft ingevuld kunt u deze versturen. Voordat u de gegevens
kunt versturen krijgt u een overzicht met alle gegevens die u heeft ingevuld. Als u akkoord
bent met de getoonde gegevens en een vinkje heeft gezet bij ‘Ik heb dit formulier volledig en
naar waarheid ingevuld’, kunt u op de knop Versturen klikken. Uw gegevens zijn dan
verzonden naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U ontvangt daarna een overzicht
met alle gegevens. In Mijn dossier op mijn.rvo.nl kunt u direct het overzicht met alle gegevens
bekijken.
Hulp op afstand
Klik hier als u een medewerker wilt laten meekijken op uw scherm: start meekijken
Dit werkt alleen bij telefonisch contact. De medewerker kan alleen uw scherm zien, hij/zij kan
uw systeem verder niet overnemen.

