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1. Inleiding 
 
De registers Water en Mest zijn aan een beslag gekoppeld. Daarom bevinden 
de Water en Mest functiemogelijkheden zich in het scherm Beheer beslag.  
 

 
 
Het tabblad Water en Mest bestaat uit drie delen: 

- Jaarlijks wijzigende parameters 
- Berekeningen en Rapporten 
- Overzicht en manuele wijzigingen 

De functies van die verschillende delen zijn beschikbaar in lookup modus. De 
gebruiker moet dus niet in de modus Bewerken gaan om dit tabblad te 
gebruiken.  
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2. Jaarlijks wijzigende parameters 
 
Dit deel van het Water en Mest tabblad wordt gebruikt om de melkproductie en 
de door de VLM toegewezen NER-Dr quota in te geven. De melkproductie 
wordt in aanmerking genomen om de registers te berekenen. De NER-Dr quota 
worden vergeleken met het NER-Dr register zodat aan de gebruiker kan 
worden medegedeeld of zijn register de toegewezen waarde overschrijdt. 
 

 
 
• Jaar 

Het jaar waarvoor de Melkproductie en de  VLM toegewezen NER-Dr in dit 
deel van het tabblad worden weergegeven. Standaardwaarde voor dit veld 
is het lopende jaar.  
Om de waarden voor een voorgaand jaar te bekijken, vult u het Jaar in. Als 
er voor dat jaar waarden zijn ingegeven, worden die getoond.  

 
• Overzicht Melkproductie 

Dit bevat een veld voor elke maand van het jaar. Standaard wordt de 
melkproductie van het lopende jaar getoond. Als het overzicht kan worden 
bewerkt, kunnen de waarden worden gewijzigd. 
 
Het overzicht Melkproductie kan worden bewerkt als aan de volgende 
voorwaarden is voldaan: 
 
- De productie van de beslagen omvat  Melkproductie (zie tabblad 

Algemeen): 
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- Het Water en Mest register is nog niet afgesloten voor dat Jaar.  
 
• VLM toegewezen NER-Dr 

De gebruiker kan hier de door de VLM toegewezen NER-Dr quota ingeven. 
Standaard wordt het quotum van het lopende jaar weergegeven. Als het 
veld kan worden bewerkt, kan de waarde worden gewijzigd. Het veld kan 
worden bewerkt zolang het Water en Mest register voor dat Jaar  niet is 
afgesloten. 

 
• Verwachte jaarlijkse melkproductie 

De gebruiker kan simulaties van Water en Mest berekenen. Om de 
simulaties realistischer te maken kan hij specifiek een raming vragen van 
de melkproductie over het hele jaar. Dat veld is standaard leeg. De waarde 
die wordt ingegeven om een simulatie te berekenen wordt niet opgeslagen. 
De voorwaarden voor het bewerkbaar zijn dat dit veld zijn dezelfde als voor 
het overzicht van de Melkproductie.  
 

• Knop “opslaan” 
Klik op deze knop om de in het overzicht van de Melkproductie en/of onder 
VLM toegewezen NER-Dr aangebrachte wijzigingen op te slaan. De 
toepassing slaat die waarden alleen op als 
 
- Jaar ingevuld is 
- Jaar het lopende of het voorgaande jaar is (het voorgaande jaar moet 

mogelijk zijn omdat de waarden kunnen worden veranderd/ingegeven 
zolang het Water en Mest register niet is afgesloten – afsluitdatum 
ergens in de eerste maanden van een kalenderjaar) 

- het overzicht van de Melkproductie geen lege tussenruimten bevat: 
 

kan niet 
 

kan wel 
 

- het Water en Mest register nog niet is afgesloten  
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3. Berekeningen en rapporten 
 
Dit deel van het tabblad Water en Mest betreft de berekening/aanmaak van 
het rapport.  
 

 
 
• Meldingsdatum 

Het Water en Mest rapport wordt berekend voor een bepaalde periode. Dat 
is de meldingsdatum van die periode. De datum kan manueel worden 
ingevuld of worden opgezocht via de datumkiezer (link ). Standaard is 1 
januari van het lopende jaar ingevuld. 
 

• Einddatum 
Dat is de laatste dag van de berekeningsperiode. De datum kan manueel 
worden ingevuld of worden opgezocht via de datumkiezer (link ). 
Standaard wordt de datum van die dag ingevuld. 
 

• Rapporttaal 
De taal waarin het rapport moet worden aangemaakt. Men kan kiezen uit 
NL en FR. Standaard wordt de taal van de beslagverantwoordelijke gekozen. 
 

• Knop “maak rapport” 
Klik op die knop om de berekeningen en de aanmaak van een Water en 
Mest rapport in pdf-formaat te starten.  Als de Meldingsdatum of de 
Einddatum niet is ingevuld of de periode van Meldingsdatum-Einddatum 
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meer dan een volledig kalenderjaar omvat wordt een foutmelding getoond 
en wordt niet gestart met de berekening.  
Zodra het Water en Mest register voor het gekozen kalenderjaar is 
afgesloten worden de rapporten niet meer opnieuw berekend. In dat geval 
wordt alleen het rapport getoond dat steunt op de laatste berekeningen.  

 
Meer over de berekeningen vindt u in 5.3 Details over berekening. 
 

 

4. Overzicht en Manuele wijzigingen 
 
Als een Water en Mest rapport wordt berekend, worden een of meer VLM-
categorieën toegewezen aan elk dier dat in het beslag aanwezig was tijdens de 
periode waarvoor de berekening wordt gemaakt (zie bijlage voor meer details 
over de VLM-categorieën). In dit deel van het tabblad Water en Mest kunnen 
de VLM-categorieën worden opgevraagd en, in bepaalde gevallen, worden 
veranderd in een andere VLM-categorie.  
 

 
 
 
• Meldingsdatum 

De datum vanaf welke de gebruiker de toegewezen VLM-categorieën wil 
bekijken. De datum kan manueel worden ingevuld of worden opgezocht met 
de datumkiezer (link ). Standaard is 1 januari van het lopende jaar 
ingevuld. 
 

• Einddatum 
De datum tot wanneer de gebruiker de toegewezen VLM-categorieën wil 
bekijken. De datum kan manueel worden ingevuld of worden opgezocht met 
de datumkiezer (link ). Standaard is de datum van die dag ingevuld. 
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• Oormerknummer  
Als een dier ingevuld is, worden alleen de aan dat dier toegewezen VLM-
categorieën getoond.  
 

• VLM-categorieën tonen 
Klik op deze knop om de toegewezen VLM-categorieën te tonen die 
overeenstemmen met de criteria Meldingsdatum, Einddatum en 
Oormerknummer. Als Meldingsdatum of Einddatum niet is ingevuld, wordt 
een foutmelding getoond en wordt niets getoond in het overzicht.  
 

• Overzicht 
Elke rij van het overzicht stelt een aan een dier toegewezen VLM-categorie 
voor. De velden zijn: 
- Oormerknummer: het dier 
- VLM-categorie: de aan dat dier toegewezen categorie 
- Meldingsdatum-Einddatum: de periode tijdens welke dat dier die 

toegewezen VLM-categorie heeft.  
- Manuele wijziging : geeft aan of het om een manueel toegewezen VLM-

categorie  (‘X’) gaat of niet (leeg).  
 

• Knop Manuele eigenschappen in overzicht 
Klik op die knop als u de VLM-categorie wil aanpassen. Dat kan alleen in de 
volgende gevallen: 
NL Huidige categorie – Nieuwe categorie – Aanpassen toegestaan  
 

Current 
Category 

Overruling 
Category 

Overruling 
Allowed 

Melk cow Suckler cow TRUE 
Melk cow Other rund TRUE 
Suckler cow Other runds TRUE 
-- -- FALSE 

 
Als de gebruiker op de knop Manueel toekennen van een dier klikt kan hij 
de nieuwe categorie kiezen en de datum waarop die moet ingaan 
(standaard wordt de meldingsdatum getoond van de VLM-categorie die 
wordt aangepast).  
 

 
 

• Knop “verwijderen” in overzicht 
Klik op knop  om een manueel toegewezen VLM-categorie te verwijderen. 
Het systeem zal nagaan of dat geen onverenigbaarheid teweegbrengt 
(bijvoorbeeld omdat die manueel toegewezen VLM-categorie ook 
gedeeltelijk wordt geannuleerd door een andere manueel toegewezen VLM-
categorie).  
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5. Bijlage 
 
5.1. VLM-categorieën 
 
Als de knop Maak rapport wordt aangeklikt, begint het systeem met het 
toewijzen van een of meer VLM-categorieën aan elk dier dat tijdens de 
onderzochte periode in het beslag aanwezig was. Om de categorieën te 
bepalen wordt de volgende beslissingstabel gebruikt. 
 

 
Type 
dier 

Subtype 
dier 

Rastype 
dier 

Geslacht 
dier 

Leeftijd 
dier (x) 

Jong 
vorig 
jaar (j) 

Melk- 
Prod. 

VLM- 
categorie 

1 Rund Mestkalf -- -- -- -- -- Mestkalveren 

2 Rund -- 
Melk, 
Gemengd Vrouwelijk x < 1 -- JUIST 

Melkvee - 
vervangingsvee 
jonger dan 1 jaar 

3 Rund -- Vlees 

Vrouwelijk 

x < 1 -- JUIST 

Mestvee - 
vervangingsvee 
jonger dan 1 jaar 

4 Rund -- -- 

Vrouwelijk 

x < 1 -- ONJUIST 

Mestvee - 
vervangingsvee 
jonger dan 1 jaar 

5 Rund -- 
Melk, 
Gemengd 

Vrouwelijk 

1 ≤ x < 2 -- JUIST 

Melkvee - 
vervangingsvee 
tussen 1 en 2 jaar 

6 Rund -- Vlees 

Vrouwelijk 

1 ≤ x < 2 -- JUIST 

Mestvee - 
vervangingsvee 
tussen 1 en 2 jaar 

7 Rund -- -- 

Vrouwelijk 

1 ≤ x < 2 -- ONJUIST 

Mestvee - 
vervangingsvee 
tussen 1 en 2 jaar 

8 Rund -- 
Melk, 
Gemengd 

Vrouwelijk 
x ≥ 2 y < 1 JUIST Melkkoe 

9 Rund -- Vlees Vrouwelijk x ≥ 2 y < 1 JUIST Zoogkoe 

10 Rund -- -- Vrouwelijk x ≥ 2 y < 1 ONJUIST Zoogkoe 

11 Rund -- -- Vrouwelijk x ≥ 2 -- -- Andere runderen 

12 Rund -- -- 
<> 
Vrouwelijk x < 1 -- -- 

Mestvee - 
vervangingsvee 
jonger dan 1 jaar 

13 Rund -- -- 

<> 
Vrouwelijk 

1 ≤ x < 2 -- -- 

Mestvee - 
vervangingsvee 
tussen 1 en 2 jaar 

14 Rund -- -- 
<> 
Vrouwelijk x ≥ 2 -- -- Andere runderen 
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5.2. Voorbeeld van een rapport 
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5.3. Details over berekening 
 

5.3.1. Overzicht “Gemiddeld aantal dieren per categorie” 
 
Dit overzicht wordt berekend op basis van de totalen uit de overzichten met de 
dieren per categorie. De waarde wordt bijvoorbeeld als volgt berekend voor de 
categorie Andere runderen in de maand JAN: 
 
 
Totaal in overzicht Andere runderen voor JAN       93 
                     =  __  =   3 dieren 

Aantal dagen in JAN               31 
 
 

5.3.2. Registers P2O5, N, Ner-Dr en Water 
 
Die 4 registers worden op gelijkaardige wijze berekend en steunen alle op het 
overzicht Gemiddeld aantal dieren per categorie. De enige uitzondering hierop 
is de berekening voor het diertype Melkkoe waarvoor de melkproductie in 
aanmerking moet worden genomen voor de P2O5- en de N-registers. Die 
uitzondering wordt na de algemene toelichting besproken.  
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5.3.2.1. Algemeen 
 
Als voorbeeld bekijken wij de berekening van de waarde van de P2O5-productie 
voor de categorie Andere runderen in de maand JAN: 
 
1) De VLM-norm geeft de jaarlijkse P2O5-productie per dier:  
 

29,5 kg/dier,jaar 
 

2) Die waarde wordt omgezet in een maandwaarde en vermenigvuldigd met 
het gemiddelde aantal dieren van de categorie Andere runderen in de 
maand JAN:  

 
29,5 kg/dier,jaar 

              * 3 dieren  = 7,4 kg/maand 
    12 maand/jaar       

 
 

5.3.2.2. Specifieke berekening voor Melkkoe 
 
In dat bijzondere geval moet rekening worden gehouden met de melkproductie, 
maar alleen voor de P2O5- en de N-registers en alleen als het gaat om een 
beslag met melkproductie 
 

1) Om te beginnen wordt een voorlopige berekening gemaakt van de 
melkproductie per koe en per jaar: 

Melkproductie januari 
a. voor JAN:    

gemiddeld aantal dieren voor categorie Melkkoe in de 
maand JAN 

 
som van de melkproductie van januari en februari 

b. voor FEB:    
Som van de gemiddelde aantallen dieren voor 
categorie Melkkoe in de maanden  JAN en FEB 

 
c. … 

 
2) Nu kan de juiste waarde voor de P2O5 (of de N)-registers worden 

berekend op dezelfde manier als voor de andere categorieën, doch met 
één verschil: de jaarlijkse P2O5- (of N-) productie per dier uit de VLM-
normen hangt ook af van de melkproductie per koe per jaar.  
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