Totaal overzicht Mineralen
Alfa biedt u het complete pakket

www.alfa.nl/tom

Als ondernemer in de agrarische sector heeft u te
maken met tal van wettelijke verplichtingen. Ook
de Meststoffenwet is een opeenhoping van regels.
De sector zet zich ondertussen hard in om de
mineralenefficiëntie te verbeteren. Belangrijk, omdat
u met een hogere mineralenbenutting economisch
voordeel behaalt én ontwikkelingsruimte creëert voor
uw bedrijf. Alle eisen en maatregelen dwingen u er wel
toe dat u uw zaken goed op orde moet hebben. Met het
‘Totaal overzicht Mineralen’ ‒ het ToM-pakket ‒ van
Alfa hoeft u zich hierover niet langer zorgen te maken.

Met het ToM-pakket neemt Alfa u werk uit handen.
Wij zorgen ervoor dat uw mineralenadministratie op
orde is. We ondersteunen u actief bij het voldoen aan
de gebruiksnormen en mestverwerkingsplicht. U zit
immers niet te wachten op vervelende uitkomsten van
controles door de NVWA en de RVO. Hoewel veel
ondernemers menen de zaken goed voor elkaar te
hebben, merken wij toch dat het vaak ontbreekt aan
een totaaloverzicht van de alsmaar complexer wordende
regelgeving. Alfa biedt u dit overzicht met het ToM-pakket.

Modules
Het ToM-pakket van Alfa bestaat uit een aantal modules,
die eventueel afzonderlijk van elkaar kunnen worden
gebruikt. We stellen een passend ToM-pakket voor u
samen, op basis van uw wensen. Voor alle modules

maken we maximaal gebruik van digitale koppelingen,
waardoor Alfa op elk gewenst moment toegang heeft
tot alle beschikbare bedrijfsgegevens. Wel zo efficiënt.

Overzicht ToM-modules

ToM-basis

ToM-plus

ToMuitgebreid

Module gebruiksnormen
- definitieve berekening gebruiksnormen voorgaand jaar
- insturen aanvullende gegevens mestvoorraden
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Module bemestingsplan
- opstellen bemestingsplan
- aanvraag derogatie
- plan bijwerken n.a.v. perceelsopgave in gecombineerde opgave
- berekening af te voeren, of aan te voeren mest
- berekening mestverwerkingsplicht, incl. grondgebondenheid
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Module gecombineerde opgave
- invullen gecombineerde opgave
- opgave gewaspercelen
- controle benutting betalingsrechten
- aanvraag SNL subsidie
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Module KringloopWijzer en bedrijfsspecifieke excretie
- berekeningen KringloopWijzer en BEX voorgaand jaar
- insturen KringloopWijzer in centrale database
Module actualisatie en optimalisatie
- berekening verwachte BEX-productie
- advisering optimalisatie mineralenefficiëntie
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Jaaroverzicht
• Berekening gebruiksnormen voorgaand jaar
• Berekening BEX voorgaand jaar
• Insturen aanvullende gegevens
mestvoorraden
• Percelen bemonsteren
• Opstellen bemestingsplan
• Aanvraag derogatie
• Insturen KringloopWijzer
in centrale database

• Invullen gecombineerde opgave
• Opgave gewaspercelen
• Bemestingsplan bijwerken
• Controle benutting
betalingsrechten

• BEX-waardige monsters nemen
van nieuwe maiskuilen
• Berekening mestverwerkingsplicht
incl. grondgebondenheid
• BEX-waardige monsters nemen
en opmeten van bestaande
gras- en maiskuilen
• Voorraadbepaling voerders,
meststoffen en dierlijke mest

• BEX-waardige monsters
nemen van nieuwe graskuilen
• Berekening verwachte BEX-productie
• Berekening af te voeren
of aan te voeren mest
• Berekening mestverwerkingsplicht

Waarom Alfa?
Ruim 1500 klanten gebruiken op dit moment een of
meer ToM-modules van Alfa. Deze klanten kiezen voor
ToM om de volgende redenen:
• Alfa levert kwaliteit. Onze adviseurs zijn deskundig en
hebben veel ervaring. Daarnaast passen we standaard
het vierogenprincipe toe. Kortom, u kunt er zeker van
zijn dat wij de werkzaamheden nauwkeurig en juist
uitvoeren.
• Alfa werkt efficiënt. Door vergaande automatisering
en onze uitgebreide ervaring kunnen wij het werkproces snel en efficiënt inrichten. Hierdoor kunnen
wij werken met concurrerende prijzen.
• Alfa heeft het complete pakket. We ontzorgen u bij
alle administratieve verplichtingen; we dienen alle
aanvragen en opgaves tijdig voor u in. Bovendien
adviseren wij u om dit alles optimaal in te regelen
binnen uw bedrijfsvoering. Wij kennen uw bedrijf
immers – zowel technisch als financieel – als geen
ander.

Interesse?
Wilt u gebruik maken van het ToM-pakket? Wij doen
u vrijblijvend een voorstel van alle werkzaamheden en
bijbehorende prijzen. Op die manier weet u vooraf wat
u van ons mag verwachten. Omdat de verschillende
modules op elkaar ingrijpen en meervoudig gebruik van

gegevens mogelijk is, kan Alfa het totaalpakket voor
een scherpe prijs aanbieden. Wij informeren u graag
over alle mogelijkheden en voorwaarden. Kijk voor meer
informatie op www.alfa.nl/tom. U vindt daar ook de
contactgegevens van de adviseur(s) in uw regio.

Alfa Accountants en Adviseurs is een adviesorganisatie voor het
midden- en kleinbedrijf, ontstaan vanuit de land- en tuinbouw.
U zit bij Alfa - met 28 vestigingen door heel Nederland - aan tafel
met ervaren adviseurs en accountants die de praktijk goed
kennen. Bij Alfa kunt u terecht met al uw vragen over accountancy,
belastingen, salaris en personeel, subsidies, bedrijfsadvisering en
financiële dienstverlening. Iedere Alfa-medewerker beschikt over
deskundigheid, kennis en inzicht voor advies op maat.

Zó dichtbij is Alfa!

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en diensten van Alfa?
Neem dan contact op met Alfa Accountants en Adviseurs:
Alfa Wageningen
Agro Business Park 85
6708 PV Wageningen
088 2531000
wageningen@alfa.nl

Disclaimer

Deze brochure is zeer zorgvuldig samengesteld. Bij de samenstelling van de uitgave kan
Alfa geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden.
Overnemen en vermenigvuldigen van de inhoud van deze brochure is toegestaan met
bronvermelding.

