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BALANSGEGEVENS PER 31 DECEMBER 2021 (LANDBOUWBEDRIJVEN) 

 

Bedrijfsnaam : ............................................................................................. 

 

 

Gebruik grond in het teeltjaar 2021 

 

Indien u ons wel heeft gemachtigd bij de RVO, dan kunnen wij het grondgebruik zelf bekijken bij de RVO. 

 

Indien u ons niet heeft gemachtigd bij de RVO, verzoeken wij u om in ieder geval de gecombineerde opgave (inclusief overzicht 

gewaspercelen) van 2021, overzicht van uw percelen per 15 mei 2021, de aanvullende gegevens landbouwbedrijven 

meststoffen en dieren 2021, de actuele gegevens dierproductierechten en het overzicht van de betalingsrechten in 2021 naar 

ons te verzenden of bij ons af te geven. 

 

 

Voorraad voer per 31 december 2021 

  Totaal geoogst                Per 31-12-2021 

  in 2021 op voorraad 

RUWVOER: 

snijmaïs eigen teelt ....................ha ....................ha 

 aankoop ....................ha ....................ha 

graskuil  eigen teelt (sneden) ....................ha ....................ha 

 aankoop ....................ha ....................ha 

grashooi eigen teelt (sneden) ....................ha ....................ha 

 aankoop  - ....................kg 

graanstro eigen teelt ....................kg ....................kg 

 aankoop   - ....................kg 

overig nl. ...................................................... ....................ha ....................ha 

                ...................................................... ....................ha ....................ha 

BIJPRODUCTEN: 

corn cob mix (CCM) eigen teelt ....................ha ....................ha 

 aankoop ....................ha ....................ha 

korrelmaïs eigen teelt ....................ha ....................ha 

 aankoop ....................ha ....................ha 

voergraan/tarwe eigen teelt ....................ha .....................ha 

 aankoop ....................ha/kg ................... ha/kg 

voeraardappelen eigen teelt ....................ha ....................ha 

 aankoop  - ................... kg 

bietenperspulp   - ................... kg 

bierbostel   - ................... kg 

overige bijproducten, nl.: ...................................................... - ................... kg 

 ...................................................... - ................... kg 

 

MENGVOER: 

mengvoer, bestemd voor: rundvee  - ................... kg 

 fokzeugen  - ................... kg 



   2 

 biggen  - ................... kg 

 vleesvarkens  - ................... kg 

 leghennen  - ................... kg 

 opfokhennen  - ................... kg 

 vleeskuikens  - ................... kg 

 visvoer  - ................... kg 

 ...................................................... - ................... kg 

 ...................................................... - ................... kg 

 ...................................................... - ................... kg 

 ...................................................... - ................... kg 

 

 

Voorraad dieren per 31 december 2021 

 

Graag ontvangen wij een kopie (of het bestand) van de veesaldokaarten en, indien mogelijk/aanwezig, de diertotalen. Indien er 

geen veesaldokaarten aanwezig zijn kunnen de aantallen hieronder ingevuld worden. 

 

RUNDVEE: 

melk- en zoogkoeien (Diercategorie 100 en 120)  ........... stuks 

vrouwelijk jongvee < 1 jaar (Diercategorie 101) ........... stuks 

vrouwelijk jongvee > 1 jaar  (Diercategorie 102) ........... stuks 

fokstieren (Diercategorie 103 en 104) ........... stuks (specificatie naar leeftijd) 

vleeskalveren (Diercategorie 110, 111 en 112) ........... stuks (leeftijd ........... weken) 

vleesstieren (Diercategorie 121, 122 en 123) ........... stuks (specificatie naar leeftijd) 

 

PLUIMVEE: 

leghennen (consumptie / broed) (Diercategorie 301 en 311) ........... stuks (leeftijd ........... weken) 

opfokhennen (consumptie / broed)(Diercategorie 300 en 310) ........... stuks (leeftijd ........... weken) 

vleeskuikens (Diercategorie 312) ........... stuks (leeftijd ........... dagen) 

 

SCHAPEN EN GEITEN: 

fokschapen (ooien) (Diercategorie 550) ........... stuks 

overige schapen (Diercategorie 551) ........... stuks (specificatie naar leeftijd) 

melkgeiten (Diercategorie 600) ........... stuks 

overige geiten (Diercategorie 601) ........... stuks (specificatie naar leeftijd) 

 

VIS 

Meervallen  ........... kilo 

Pootvis  ........... kilo 

.......................................  ........... kilo 
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VARKENS: 

fokzeugen (Diercategorie 400, 401 en 410) ........... stuks 

opfokzeugen (Diercategorie 402, 403 en 404) ........... stuks (specificatie naar leeftijd) 

fokberen (Diercategorie 405 en 406) ........... stuks (specificatie naar leeftijd) 

vleesvarkens (Diercategorie 411) ........... stuks (specificatie naar leeftijd) 

biggen 

 0 tot 1 week oud ...................stuks       6 tot 7 weken oud  ...................stuks        

 1 tot 2 weken oud ...................stuks       7 tot 8 weken oud  ...................stuks        

 2 tot 3 weken oud ...................stuks       8 tot 9 weken oud  ...................stuks        

 3 tot 4 weken oud ...................stuks       9 tot 10 weken oud  ...................stuks        

 4 tot 5 weken oud ...................stuks       10 weken en ouder  ...................stuks        

 5 tot 6 weken oud ...................stuks       10 weken en ouder  ...................stuks        

Totaal aantal biggen: ...................stuks 

 

OVERIG VEE: 

paarden ........... stuks (specificatie naar leeftijd) Marktwaarde per stuk: € …………………. 

  

overig vee, w.o. ....................................... ........... stuks 

 ....................................... ........... stuks 

 ....................................... ........... stuks 

 

 

Veldinventaris per 31 december 2021 

  Totaal gezaaid/ Per 31-12-2021 

AKKERBOUW/TUINBOUW  verbouwd in 2021 nog op het veld 

grasland  ................... ha ................... ha 

schorseneren  ................... ha ................... ha 

wintergranen, w.o. wintertarwe ................... ha ................... ha 

groenbemester, nl. ............................... ................... ha ................... ha 

asperges  ................... ha ................... ha 

overig, nl. ............................... ................... ha ................... ha  

 

GLASTUINBOUW         Per 31-12-2021 

gewas plantdatum lengte teelt (weken) Totaal geplant in 2021 nog te oogsten 

............................... ......-......-............ ...........weken ...........m2 ...........m2 

............................... ......-......-............ ...........weken ...........m2 ...........m2 

Totaal aantal m2 glastuinbouw: ............................... (indien meer dan twee teelten, graag afzonderlijk specificeren) 

 

CHAMPIGNONS 

compost 1e week na vullen ....................m2 begin oogst  ....................m2 

(doorgroeid) 2e week na vullen ....................m2  na 1e vlucht  ....................m2 

 3e week na vullen ....................m2  na 2e vlucht  ....................m2 

 4e week na vullen ....................m2 na 3e vlucht  ....................m2 

Totaal aantal m2 champignons: ........................... 
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BOOMTEELT 

Gewas        Jaar van aanplant  Oppervlakte 
 
Laan- en vruchtbomen volle grond    ..................................  ....................ha 
 
Bos- en haagplantsoen     ..................................  ....................are (100m2) 
 
Heesters containerteelt     ..................................  ....................are (100m2) 
 
Heesters volle grond      ..................................  ....................are (100m2) 

 
Coniferen containerteelt     ..................................  ....................are (100m2) 
 
Coniferen volle grond     ..................................  ....................are (100m2) 
 
Rozenstruiken      ..................................  ....................are (100m2) 
 

 

Overige voorraden per 31 december 2021 

 

brandstof auto(‘s) ....................ltr. brandstof trekker(s) ....................ltr. 

propaangas ....................ltr. petroleum ....................ltr. 

drijfmest, rundvee ....................m3  drijfmest, varkens ....................m3  

drijfmest, pluimvee ....................m3 vaste mest, pluimvee ....................m3 

drijfmest, .................... ....................m3 vaste mest, .................... ....................m3 

kunstmest, nl....................  ....................kg strooisel / zaagsel .................... .....  

nertsenvellen ....................stuks .................................... .................... ..... 

emballage/pallets €....................   bestrijdingsmiddelen €.................... 

 

 

Eigen gebruik van producten in 2021 

 

......... stuks vleesvarkens à .........kg ......... stuks rundvee à .........kg 

......... stuks pluimvee à .........kg ......... kg melk  

......... kg eigen geteelde aardappelen ......... kg champignons  

......... stuks eieren ......... kg / stuks .................................. 

 

 

Bedrijfskosten welke door u zijn betaald uit het huishoudgeld. 

 

 Totaal bedrag in 2021 

(werk)kleding € ................ 

Wasmiddelen en schoonmaakmiddelen € ................ 

representatiekosten (incl. koffie, thee, koeken) € ................ 

kosten waakhond € ................ 

.............................................. € ................ 

Wij raden u aan de uitgaven voor het bedrijf via het huishoudgeld zoveel mogelijk te beperken en zorg te dragen voor originele 

facturen.  
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Ledenkapitaal 

 

Wij verzoeken u een kopie mee te sturen van de stand per 31 december 2021 van het door uw bedrijf opgebouwde ledenkapitaal. 

Eventueel kunt u ons ook machtigen of de inloggegevens doorsturen, zodat wij het ledenkapitaal zelf op kunnen zoeken. 

 

 

Investeringen 

 

Lopen er ultimo 2021 nog investeringen of materiële vaste activa in bestelling waarvoor de verplichtingen in 2021 zijn aangegaan, 

maar waarvan de levering in 2022 zal plaatsvinden? Zo ja, graag een kopie van de offerte/factuur/opdrachtbevestiging  meesturen. 

 

 

Auto’s (privé-vermogen, auto staat niet op uw balans vermeld) 

 

merk en type auto kenteken in bezit van/tot gereden km km km-stand  

   km 2021 privé zakelijk per 31-12-2021 

 

1..................................................... ................... ....-..... t/m ....-.... 2021  ................... ................... ................... ................... km 

2..................................................... ................... ....-..... t/m ....-.... 2021  ................... ................... ................... ................... km 

3..................................................... ................... ....-..... t/m ....-.... 2021  ................... ................... ................... ................... km 

Wij verzoeken u een rittenstaat van de zakelijk gereden kilometers bij te voegen. De zakelijke kilometers kunnen tegen € 0,19 
per kilometer in uw onderneming gedeclareerd worden. 
 
Auto’s (zakelijk/bedrijfsvermogen, auto staat op uw balans vermeld)  

 

merk en type auto kenteken in bezit van/tot gereden km km km-stand  voor 

   km 2021 privé zakelijk per 31-12-2021 personeel 

 

1............................................... ................... ....-..... t/m ....-.... 2021 ................ ................ ................ .......................km JA / NEE 

2............................................... ................... ....-..... t/m ....-.... 2021 ................ ................ ................ .......................km JA / NEE 

3............................................... ................... ....-..... t/m ....-.... 2021 ................ ................ ................ .......................km JA / NEE 

4............................................... ................... ....-..... t/m ....-.... 2021 ................ ................ ................ .......................km JA / NEE 

Voor zakelijke auto’s geldt dat als er meer dan 500 kilometer privé gereden wordt met de zakelijke auto, dat afhankelijk van type auto 

een percentage van de cataloguswaarde bij het inkomen geteld moet worden. Kilometers voor woon-werkverkeer kunnen als 

zakelijke kilometers worden aangemerkt. Indien u geen bijtelling wenst, verzoeken wij u een volledig bijgehouden 

kilometeradministratie bij te voegen, dan wel bij uw administratie te bewaren, waaruit blijkt dat u met betreffende auto minder dan 500 

kilometer privé heeft gereden. Vermeldt u hierbij hoeveel kilometer woon-werkverkeer zijn begrepen in de zakelijke kilometers. 

 

Gegevens inzake uw kinderen    

         

voorletters (-naam) geboortedatum  BurgerSofiNr.  soort opleiding  thuiswonend kinderbijslag studiefin.  

............................... ......-......-............  ............................... ............................... JA / NEE JA / NEE JA / NEE 

............................... ......-......-............  ............................... ............................... JA / NEE JA / NEE JA / NEE 

............................... ......-......-............  ............................... ............................... JA / NEE JA / NEE JA / NEE 

............................... ......-......-............  ............................... ............................... JA / NEE JA / NEE JA / NEE

  


