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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 cursusjaar 2023/2024 

Harderwijk, 9-3-2023 

 

Geachte docent(e), 

Ook voor het komende cursusjaar kunt u weer kiezen uit onze 40 leerboeken op het gebied van 

Bedrijfseconomie, Bedrijfsadministratie en Economie, Wet- en Regelgeving. Deze werkboeken  

worden ondersteund door een gratis Excel-begrotingsprogramma en -toetsprogramma’s. Speciaal 

ontwikkeld voor het agrarisch onderwijs in Nederland. 

Deze werkboeken helpen u bij het verzorgen van stimulerende en motiverende lessen en verschaf-

fen u en uw leerlingen/deelnemers/studenten actuele informatie op het gebied van bedrijfsecono-

mie, bedrijfsadministratie, de nationale economie, de economie van de agrarisch sector en de wet- 

en regelgeving. 

Het afgelopen jaar hebben we een nieuwe druk ontwikkeld van 6 boeken. Deze zijn in principe 

vanaf 1-4-2023 beschikbaar.  

1 Bedrijfseconomie voor agrarische gezinsbedrijven 

De serie bestaat uit 5 delen, n.l.: 

- deel 1: Opbrengsten, kosten en bedrijfsresultaat, 3e druk 

- deel 2: Fiscale en bedrijfseconomische rapportage + Bijlage: Fiscaal rapport, 3e druk 

- deel 3: Duurzame productiemiddelen, 3e druk 

- deel 4: Bedrijfsovername en het financieringsplan, 2e druk 

- deel 5: Een agrarisch gezinsbedrijf managen, 2e druk 

De serie wordt ondersteund door het Excel-Begrotingsprogramma, versie 18 en is gratis beschik-

baar voor scholen die de methode gebruiken. 

De 3e druk van deel 2 en 3 is vanaf 1-4-2023 verkrijgbaar. 

Bij de herziening van deel 2 over de fiscale en bedrijfseconomisch rapportage is het Fiscaal rapport  

flink aangepast. Het vorige rapport was van 2019 en het was niet voldoende om  de prijzen met 

het inflatiepercentage te verhogen. Ze moesten opnieuw bepaald worden. Ook moest rekening 

gehouden worden met de feitelijke ontwikkelingen van de laatste jaren in de sectoren melkvee, 

zetmeelaardappelen, wintertarwe en suikerbieten. Maar ook met de enorme prijsstijgingen van 

energie. Desondanks was de uiteindelijk conclusie dat 2022 voor het bedrijf uit het Fiscaal rapport 

een uitstekend jaar was. 

In het 3e deel van  de serie Bedrijfseconomie voor agrarische gezinsbedrijven, over duurzame 

productiemiddelen, waren relatief weinig veranderingen nodig. Maar ook dat boek hebben we 

geactualiseerd. 

In principe willen we elk boek één keer per 3 jaar actueel maken. 

Het is nog lang niet duidelijk of de hogere prijzen voor landbouwproducten en de agrarische in-

koop ook de komende jaren nog zullen blijven. Als dat zo blijft, hebben we ook bij de volgende 

delen die we gaan actualiseren nog veel werk te doen.  

Ook de ontwikkelingen rondom het landbouw- en milieubeleid en de acties die daarover door veel 

boeren worden gevoerd, zullen leiden tot aanpassingen in het 4e en 5e deel van deze serie. Maar 

dat staat voor volgend jaar op de agenda.  

Voor meer informatie:  

https://www.dgs-leermiddelen.nl > Producten > Bedrijfseconomie> Inhoud 
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2 Bedrijfsadministratie voor het agrarisch onderwijs 

Deze serie omvat 2 reeksen: 

1 de ag-serie die gericht is op akkerbouw-, veehouderij- en loonwerkbedrijven. 

2 de hd-serie die gericht is op de handel en dienstverlening in de branches groen/bloemen, paard 

en loonwerk. 

Iedere serie bestaat uit 8 modulen + handleidingen met de uitgewerkte opgaven. 

Vorig jaar is van de ag-serie een 5e druk verschenen voor de modulen:  

agBA1: Balans, vermogen en basisadministratie 

agBA2: Opbrengsten, kosten en winst 

agBA3: Coderen, dagboeken en kolommenbalans 

agBA4: Moderne bedrijfsadministratie 

Per 1-4-2023 is de 5e druk beschikbaar van: 

agBA5: Specifieke brancheboekingen 

agBA7: Fiscale jaarrekening en fiscale regelgeving + Fiscaal Rapport casusonderneming 

agBA8: Kengetallen, analyseren en opzet begroting. 

Van agBA6: Computerboekhouden is de 3e druk beschikbaar. 

Voor de gebruikers van modulen van de serie ag zijn gratis toetsen beschikbaar, m.u.v. agBA6. 

Deze zijn opgesteld door Geert Loorbach en door mij bewerkt en verwerkt in Excel. Daarmee is 

het mogelijk binnen bepaalde grenzen een toets aan te passen, zelf te bepalen welke opgaven in de  

(oefen)toets komen en vervolgens de toets te printen + een antwoordenexemplaar voor de docent. 

Voor meer informatie:  

https://www.dgs-leermiddelen.nl > Producten > Bedrijfsadministratie > Inhoud 

3 Economie, Wet- en Regelgeving 

Deze serie bestaat uit 19 delen, waarvan de volgende 9 delen het populairst zijn: 

- ecA1: Inkomen en uitkomen, 6e druk 

- ecA2: Werken en wet, 5e druk 

- ecA3: Personen- en familierecht, 1e druk 

- ecA5: Overeenkomsten en de gevolgen, 3e druk 

- ecA6: Zzp’er worden?, 3e druk 

- ecB3: Ondernemingsvormen, 4e druk 

- ecB4: Belastingen en heffingen, 14e druk 

- ecB5: Internationale handel, 9e druk 

- ecB6: Algemeen risicobeheer, 5e druk 

De overige 10 delen zijn ook beschikbaar en genieten nog steeds belangstelling.  

Per 1-4-2023 komt de 6e druk uit van ‘Inkomen en uitkomen’. Hierin wordt uitgebreid ingegaan 

op het begrip ‘inkomen’ en wordt in de vaagheid van dit begrip helderheid geschapen.  

Het inkomen is een veel voorkomend en zeer belangrijk gespreksonderwerp, maar al gauw blijkt 

dat iedereen zijn eigen interpretatie heeft en men volledig langs elkaar heen praat. Vraag uw col-

lega’s maar eens wat zij onder inkomen verstaan. 

En wist u dat inkomen en toegevoegde waarde twee kanten zijn van dezelfde medaille? En reali-

seert u zich ook dat wat voor de één kosten zijn, voor de ander uiteindelijk inkomen is? En dat 

krimpflatie de populistische naam is voor onze oude, vertrouwde  inflatie? En dat de CPI voor 

2022 10% is? En wat kan je dan als in je inkomen en uitgaven uit balans raken en er schulden 

ontstaan? 

Kortom, een module die niet alleen veel gespreksstof oplevert, maar vooral fundamentele kennis 

en inzichten met zich meebrengt. 
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Het (gratis) DGS-toetsprogramma wordt aangepast aan de nieuwe druk van ecA1 en is vanaf begin 

september beschikbaar voor docenten. Het  kan per email aangevraagd worden:  

info@dgs-leermiddelen.nl. 

Voor meer informatie:  

https://www.dgs-leermiddelen.nl > Producten > Economie, Wet- en Regelgeving > Inhoud 

De prijzen 

Afgelopen jaar zijn de drukkosten met 16% gestegen en was er een inflatie van 10% (CPI 2022) . 

Om de continuïteit te waarborgen moeten wij onze prijzen met gemiddeld 10% verhogen. 

Als bijlage ontvangt u een bestellijst. U vindt daar de actuele prijzen, de ISBN’s en de door DGS 

gehanteerd codes.  

Bestellen 

Om de kosten zo veel mogelijk te drukken, werkt DGS met minimale voorraden. Daarom is het 

handig om uw bestelling, vooral de grotere, tijdig aan ons door te geven. Houd er rekening mee, 

dat het minimaal 7 werkdagen duurt voordat een niet-toereikende voorraad is aangevuld. 

U kunt uw bestelling mailen naar info@dgs-leermiddelen.nl. Uiteraard kunt u de bestellijst ook 

printen en per post versturen. 

Wij hopen dat u hiermee voor het cursusjaar 2023/2024 voldoende geïnformeerd bent.  

Mocht u behoefte hebben aan meer informatie raadpleeg dan onze website (https://www.dgs-

leermiddelen.nl) of neem contact met ons op. 

Met een vriendelijke groet, 

Jaap Vlaming 

U kunt ons bereiken: 

➢ de auteurs: Tonni Rozendaal                   Jaap Vlaming 

  0527-25 23 18                       Zie DGS 

                  tonnirozendaal@telfort.nl 

➢ DGS:  

✓ per telefoon: 0341-42 93 07/06-39 76 33 43 

✓ per e-mail: info@dgs-leermiddelen.nl 

✓ per post: Metten Gerritskamp 36 

 3848 CW Harderwijk  
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