Van: uitgeverij De Groene Sector DGS te Harderwijk
Aan: docenten Bedrijfseconomie, Bedrijfsadministratie en Economie, Wet- en Regelgeving
Betreft: informatie over leermiddelen voor Bedrijfseconomie, Bedrijfsadministratie en Economie, Wet- en
Regelgeving voor het schooljaar 2020/2021
Harderwijk, 2-3-2020
Geachte docent(e),
Signalen uit het veld laten ons weten dat scholen steeds vroeger beginnen met het opstellen van de boekenlijsten voor
het volgende cursusjaar. Daar speelt DGS uiteraard op in en daarom ontvangt u onze informatie begin maart in plaats
van begin april.
In dit schrijven informeren wij u over de nieuwe drukken in de volgende series:
1 Bedrijfseconomie voor agrarische gezinsbedrijven
2 Bedrijfsadministratie voor het agrarisch onderwijs
3 Economie, Wet- en Regelgeving
De nieuwe drukken zijn in principe vanaf 1-4-2020 beschikbaar. Dat geldt ook voor de prijzen van de modulen en de
handleidingen.

1 Bedrijfseconomie voor agrarische gezinsbedrijven
In 2019 hebben we van deel 1 van de serie ‘Bedrijfseconomie voor agrarische gezinsbedrijven’ een 2e druk uitgebracht. Afgelopen winter hebben we deel 2 en 3 vernieuwd en geactualiseerd. De resultaten hiervan zijn verwerkt in
de 2e druk van deze boeken die vanaf 1-4-2020 leverbaar is.
In de 2e druk van deel 2 zijn we uitgegaan van een actueel fiscaal rapport over boekjaar 2019. Verder hebben we
nieuwe wetten en regels verwerkt. In beide delen is er nu aandacht voor de LedenLeveringsBewijzen voor de suikerbietenteelt en voor de Fosfaatrechten in de melkveehouderij.
Ook is er in deel 3 uitgebreid aandacht besteed aan een eventuele wijziging van de Pachtwet.
In de tekst en in de opgaven zijn, indien relevant, het prijspeil en het renteniveau aangepast om ze veel mogelijk aan
te sluiten bij de praktijk.
Al deze aanpassingen hebben we gedaan om de lesstof en de voorbeelden die we geven voor de studenten relevant
en actueel te houden.
In een aantal gevallen is een extra opgave toegevoegd om de studenten te helpen zaken beter te begrijpen en hen over
bepaalde zaken nog eens goed na te laten denken.
De serie ‘Bedrijfseconomie voor agrarische gezinsbedrijven’ bestaat uit 5 delen die vooral geschikt zijn voor
studenten melkveehouderij en akkerbouw van de hogere niveaus van het MBO. Elk deel kan in 25 à 35 lessen van
50 minuten behandeld worden.
De serie wordt ondersteund door het Excel-Begrotingsprogramma. Door actuele ontwikkelingen en voortschrijdende
inzichten wordt het programma voortdurend aangepast. Momenteel is versie 17 (V17) de meest actuele versie.
DGS stelt dit programma gratis te beschikking. U kunt het per email bestellen: info@dgs-leermiddelen.nl.
De serie bestaat uit de volgende boeken:
• deel 1: Opbrengsten, kosten en bedrijfsresultaat, 2e druk.
• deel 2: Fiscale en bedrijfseconomische rapportage, 2e druk en als bijlage een Fiscaal rapport, 2e druk.
• deel 3: Duurzame productiemiddelen, 2e druk.
• deel 4: Bedrijfsovername en het financieringsplan, 1e druk. In 2021 verschijnt de 2e druk.
• deel 5: Een agrarisch gezinsbedrijf managen, 1e druk. In 2021 verschijnt de 2e druk.
Voor meer informatie: www.dgs-leermiddelen.nl > Producten > Bedrijfseconomie > Inhoud

2 Bedrijfsadministratie voor het agrarisch onderwijs
Vorig jaar is de 4e druk van deze serie uitgekomen, met uitzondering van computerboekhouden. De 5e druk is gepland
voor 1-4-2022.
Voor meer informatie: www.dgs-leermiddelen.nl > Producten > Bedrijfsadministratie > Inhoud
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3 Economie, Wet- en Regelgeving
Van deze serie komt voor de volgende boekjes een nieuwe druk uit:
- ecA15: Inkomen en uitkomen, 5e druk
De bedragen met betrekking tot o.a. de hoogte van het nationaal inkomen, het bruto nationaal product
(BNP) zijn geactualiseerd evenals de tekst.
- ecA25: Werken en wet, 5e druk
Ook hier zijn gegevens over o.a. de arbeidsmarkt, minimumloon en de inkomstenbelasting aangepast.
- ecB34: Ondernemingsvormen, 4e druk
Omdat in de agrarische sector de maatschap, de firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CV)
veel voorkomen, is een extra hoofdstuk gewijd aan de toekomstige wetgeving rond deze personenvennootschappen. Met name wordt ingegaan op de veranderingen op het gebied van rechtspersoonlijkheid,
aansprakelijkheid, beslissingsbevoegdheid en de toe- en uittreding van een vennoot.
- ecB413: Belastingen en heffingen, 13e druk
Deze module wordt in principe om de 2 jaar herzien. De tarieven zijn geactualiseerd (2020) evenals
verandering in de fiscale wetgeving.
Voor meer informatie: www.dgs-leermiddelen.nl > Producten > Economie, Wet- en Regelgeving > Inhoud
De prijzen (ze bijlagen)
Ook het op continuïteit gerichte DGS ontkomt niet aan de jaarlijkse algemene prijsstijging.
DGS heeft de prijzen met ongeveer 3% moeten verhogen.
Als bijlage ontvangt u een digitale bestellijst in de vorm van een pdf-bestand. U vindt daar de actuele prijzen, de ISBN’s
en de door DGS gehanteerd codes. U kunt uw bestelling geheel achter de computer afhandelen. Uiteraard kunt u de
bestellijst ook printen en per post versturen.
Bestellen
Omdat DGS werkt met ‘printing on demand’ en dus met minimale voorraden, is het zaak om uw bestelling tijdig aan
ons door te geven. Houd er rekening mee, dat het minimaal 7 werkdagen duurt voordat een niet-toereikende voorraad is
aangepast.
Wij hopen dat we u hiermee voldoende geïnformeerd hebben.
Voor verdere informatie: raadpleeg onze website (www.dgs-leermiddelen.nl) of neem contact met ons op.
Met een vriendelijke groet,
Jaap Vlaming
Uitgeverij DGS, Harderwijk

Wij zijn bereikbaar:
❖ DGS: per telefoon: 0341-42 93 07 en 06-39 76 33 43
per e-mail: info@dgs-leermiddelen.nl
per post:
Metten Gerritskamp 36
3848 CW Harderwijk
❖ De auteurs: Tonni Rozendaal
per telefoon: 0527-25 23 18
per e-mail: tonnirozendaal@telfort.nl
Jaap Vlaming
zie DGS.

Pagina 2 van 2

