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1. Elementaire berekeningen 
Vermenigvuldigen 
3 x 4  =  4 + 4 + 4  = 12 
4 x 3  = 3 + 3 + 3 + 3  = 12 
3 x 4  =  4 x 3  
 

Delen 
Is het omgekeerde van vermenigvuldigen 

12/? = 3  12/3 = ?  ? = 4 
 

1.2 Machtsverheffen 
Een getal dat steeds met zichzelf vermenigvuldigd wordt 

3 x 3 =  32 = 9    3 kwadraat  

3 x 3 x 3 x 3 =  34 = 81   3 tot de 4e (macht) 
 
Verschil met vermenigvuldigen: 
3 + 3 + 3 + 3   =   3 x 4  =   12 
3 x 3 x 3 x 3    =   34       =   81 
 
Rekenmachine: 

Toets voor machtsverheffen is per rekenmachine anders  mogelijkheden  

 x2  voor kwadraten 

 xy  of yx     34   3 xy 4 = 81 

 ^    34   3 ^ 4 = 81 
 

1.3 Rekenvolgorde 
Rekenvolgorde: 
Hoe Makkelijk Was De Volgorde Ook Alweer 
H  M/ W  D / V  O / A 
 

Haakjes      gaan voor alles 

Machtsverheffen en Worteltrekken  even belangrijk  van links naar rechts werken 

Vermenigvuldigen en Delen    even belangrijk  van links naar rechts werken 

Optellen en Aftrekken     even belangrijk  van links naar rechts werken 
 
Tip: Als je een andere volgorde wil, dan moet je met haakjes werken. 
Rekenmachine: doet deze volgorde automatisch goed 
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1.4 Afronden 
3,71935 afronden op: 

 1 decimaal    = 1 cijfer achter de komma  

 kijk voor afronden alleen naar 2e  decimaal  3,71    3,7 
 

8,995   afronden op 2 decimalen   9,00   nullen ook opschrijven!!! 
 
Andere manieren van afronden: 
 Voorbeelden 1.9, 1.10, 1.11 en 1.12 
 

1.5 Verhoudingen 
Stel: 3 vriendinnen kopen samen een lot van € 12 
Anna betaalt € 4, Britt betaalt € 6 en Carlijn € 2, 
Er valt een prijs op het lot van € 6.000. Hoe wordt die prijs eerlijk verdeeld? 
 

Verdeling volgens verdeelsleutel/verhouding   4 : 6 : 2  samen hebben ze 12 betaald  

Anna   4/12 deel  4/12 x 6.000 =  2.000 

Britt   6/12 deel  6/12 x 6.000 =  3.000 

Carlijn   2/12 deel  2/12 x 6.000 =  1.000 
Controle      6.000 
 
Tip: Altijd het totaalbedrag (na verdeling) controleren met het gegeven bedrag (te verdelen prijs)! 
 

1.6 Vergelijkingen met 1 onbekende 
Anna, Britt en Carlijn hebben samen een lot gekocht van  € 12,-. Ze weten niet meer precies hoeveel 
geld Anna had ingelegd. Dit onbekende bedrag noemen we x. 
 
Formule: 
x  +  6  +  2  = 12 
x = 12 – 6 – 2  
x = 4 
 
Uitrekenen: zet onbekende (x) links van het = teken en alle andere cijfers rechts  

 bij het overbrengen naar de andere kant van de = draai je het teken om  

 + wordt  –     – wordt + 

 x wordt :   :  wordt x 
 

1.7 Berekeningen met vreemde valuta 
Bij vreemde valuta gebruiken we 2 koersen: 

 Aankoopkoers:  hoeveel vreemde valuta ontvang je voor € 1,- 

 Verkoopkoers:   hoeveel vreemde valuta moet je inleveren om € 1,- te krijgen 
Uitgangspunt bij deze koersen is € 1,- 
Aankoopkoers is altijd lager dan de verkoopkoers, want de bank wil winst maken 
 
 opgave 1.12 
Aankoop $: voor € 1 krijg je  $1,2237  
Verkoop $: je moet $ 1,2398 verkopen om € 1,- te krijgen 
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Kopen van vreemde valuta 
 Uitgangspunt is het gewenste bedrag in vreemde valuta  

Aankoop: $ 1.000,-  
 
Voor € 1,- krijg ik USD 1,2237 
 
$ 1.000      =  € 817,19 
 1,2237 
 
Bedrag vreemde valuta 
aankoopkoers 

 

 Uitgangspunt is het beschikbare bedrag in Euro’s  
Aankoop voor € 1.000 
 
€ 1.000 x USD 1,2237 =  $ 1.223,70 
 
Bedrag in Euro’s x aankoopkoers 
 

Verkopen van vreemde valuta  
Verkoop: $ 1.000,- 
 
Ik moet $ 1,2398 betalen voor € 1,- 
 
$ 1.000   x € 1 =  € 806,58 
 1,2398 
 
Bedrag vreemde valuta 
verkoopkoers 
 
Provisie = Bankkosten: er moeten altijd bankkosten worden betaald. Dit kan een vast bedrag per 
transactie zijn of een percentage van het aan- of verkoopbedrag. 
Bij aankoop worden de kosten hoger, bij verkoop ontvang je minder. 
 
Aankoop: 
$ 1.000      =  € 817,19 
 1,2237 

Provisie 0,75%          6,13  +  meer kosten 
Totale kosten € 823,32 
Verkoop: 
$ 1.000   x € 1 = € 806,58 
 1,2398 

Provisie 0,75%        6,05 –  minder opbrengst 
Totale kosten € 800,53 
 

1.8 Procenten 

Procenten (van het honderd) 
Procent = percentage = het honderdste deel 
Percentage uitrekenen 

Hoeveel is 15% van 200?     200 = basis = 100% 
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200  x  15  =  30   of   15  x  200  =  30 of 0,15 x 200 = 30 
100      100 

 

Je berekent dus 15% van de 100%  = procent van het honderd 
 

Percentages  gebruik je bij BTW-berekeningen of als je cijfers met elkaar wil vergelijken, maar ook 
bij het bepalen van de verkoopprijs van een product. Bijvoorbeeld bij een product met een 
inkoopprijs van € 60 tel je een percentage op om de verkoopprijs te berekenen. 
 

Inkoopprijs    € 60 
Brutowinstopslag +  % 

Verkoopprijs        ? 
 
Brutowinstopslag kan zijn:  

 Brutowinstopslag = 25% van de inkoopprijs: 
Inkoopprijs 100% €  60  inkoopprijs = 100% 
Brutowinstopslag     25% + €  15 + 
Verkoopprijs 125% €  75 
 
Snelle berekening verkoopprijs: € 60 x 125% = € 75  óf  € 60 x 1,25 = € 75 
 
Terugrekenen brutowinst uit bovenstaande verkoopprijs (snelle berekening): 
€   75  x 25%  =  € 15 óf €  75  x   25%  =  € 15 
125%  125% 
 
  25%  =  25% boven het honderd 

125%    de noemer = 100 + teller  100 + 25 =   125 
 

 dit is het terugrekenen van 125% naar 25% 
 

 Brutowinstopslag = 25% van de verkoopprijs: 
Inkoopprijs 75% €  60 
Brutowinstopslag 25% van de verkoopprijs    25% + €  ?? + 
Verkoopprijs 100% €  ??  verkoopprijs = 100% 
 
Berekening verkoopprijs en brutowinst: 

€ 60  x  100%  = € 80 óf  € 60  x 100%  =  € 80  Brutowinst = € 80 – € 60 = € 20 
75% 75% 
Snelle berekening brutowinst: 
€ 60  x  25%  =    € 20  óf  € 60  x 25%  =  € 20 
75% 75% 
 

25%  =  25% onder het honderd    teller en noemer zijn samen 100 
75% 
 

1.8.5 Promillen 
Promille = promillage = het duizendste deel 
15 ‰ van 200 =  
 
   200  x  15  =  3   of      15  x  200  =  3  of 0,015 x 200 = 3 
1.000     1.000 
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2. Koop en verkoop 
De volgorde bij het opstellen van de factuur 
1. Het aantal verkochte goederen of het gewicht vaststellen 
2. Kortingen op het gewicht aftrekken 
3. Verkoopprijs per stuk of per kilo bepalen 
4. Kortingen op de prijs aftrekken 
5. Korting voor contant aftrekken 
6. BTW berekenen 
7. Kredietbeperkingstoeslag erbij optellen 
 

2.1 Omzetbelasting 
Wij betalen dagelijks Omzetbelasting  BTW = Belasting Toegevoegde Waarde 

 BTW hoog  21% 

 BTW laag      6 %  6% 
BTW komt bovenop de verkoopprijs van de ondernemer 
 
Als een ondernemer een verkoopprijs vaststelt van bijv. € 100 dan moet hij er van de belastingdienst 
21% BTW (of 6%) bovenop zetten. 
 
Verkoopprijs ondernemer € 100 100% 

BTW 21% €  21 +         21% +   
Consumentenprijs € 121 121% 
 
De ondernemer ontvangt € 121 maar moet € 21 betalen aan de belastingdienst 
De consumentenprijs (= verkoopprijs incl. omzetbelasting) is dus 121% (of 106%) 
 

Terugrekenen van BTW (uit de verkoopprijs) 
Verkoopprijs incl. BTW 21%   € 605   = 121 % 
 
Verkoopprijs excl. BTW ??? 100 % 
BTW 21%      ??    21 %    

Verkoopprijs incl. BTW  € 605    121 %     
 
BTW-bedrag  is: 

  21   x 605 = 105   d.i. procent boven het honderd 
121 
 

2.2 Leveringsvoorwaarden: 
 Franco  = vrachtvrij  verzendkosten voor de leverancier (fabrikant) (verkoper) 

 Levering onder rembours  klant moet factuur + verzendkosten meteen betalen bij aflevering 

 Loco  klant haalt de goederen zelf op  
 

2.3 Kortingen 
2 soorten kortingen: 

 Korting op gewicht 

 Korting op de prijs 
 



PDB Kostencalculatie  Deel 2 

Rendement Uitgeverij BV 7/29 Ingrid Höppener 

2.3.1 Kortingen op het gewicht 
Wat is het juiste gewicht? 
o Tarra 

Goederen  per kilo  vb asperges € 20 per kg 
Aankoop: 5 kisten asperges 

 totaal gewicht 55 kg  

 gewicht van de verpakking? 
 

Bruto gewicht  gewicht van de goederen (asperges) + verpakking (kist) 

Tarra -/-  gewicht van de verpakking = emballage 

Netto gewicht  gewicht van de goederen (asperges) 
 
Klant moet betalen voor het nettogewicht  

 nettogewicht x prijs per kilo = factuurbedrag 
 
Voorbeeld: 
Brutogewicht =  55 kg 

Tarra        5 kg    Tarra kan ook een % zijn 
Netto gewicht 50 kg 
Prijs per kg €       20,-    x 
Factuurbedrag € 1.000,- 
 
Tarra wordt in kilo’s of in een percentage (van het brutogewicht) vermeld 
Tarra rond je meestal af op hele kilo’s 

 
o Rafactie 

korting i.v.m. kwaliteitsverschillen of beschadigingen tijdens vervoer  

 afronden op hele kilo’s 
 

2.3.2 Kortingen op de prijs 
 korting op de prijs excl. BTW 

o Rabat  vaste handelskorting voor de winkelier  winkelier verkoopt tegen de adviesprijs van 

de fabrikant  adviesprijs = consumentenprijs 

 rabat = brutowinst voor de winkelier 
 
Voorbeeld: 
4 printers à € 250 € 1.000,-  = consumentenprijs 
Rabat 20 % €    200,-  −  = brutowinst winkelier 
totaal excl. BTW €    800,-  = inkoopprijs winkelier 
BTW 21% €    168,-  + 
totaal incl. BTW €    968,- 
 

o Kwantumkorting  bij kopen van grote hoeveelheden in 1 keer 
 

o Seizoenkorting  bij kopen ruim voor het seizoen 
 

o Omzetbonus  korting als de afnemer in een jaar in totaal boven een bepaalde hoeveelheid 
heeft besteld 
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o Korting voor contant  betalingskorting 

voor snelle betaling  binnen 8 dagen  % over factuurbedrag excl. BTW  
 
 Korting niet in de berekening op de factuur 

4 printers à € 250 € 1.000,- 
Rabat 20 % €    200,-  – 
subtotaal €    800,- 
BTW 21% €    168,-  + 
totaal incl. BTW €    968,- 
 
Bij betaling binnen 10 dagen mag de klant 2% van het bedrag excl. BTW aftrekken 
Te betalen: 
 Binnen 10 dagen: € 968 – € 16 =  € 952 
 Na 10 dagen:  € 968 

 
 Korting wel in de berekening op de factuur 

4 printers à € 250 € 1.000,- 
Rabat 20 % €    200,-  – 
subtotaal €    800,- 
Korting voor contant 2% €       16,-   –   
Totaal excl. BTW €     784,- 
BTW 21% €    164,64 + 
totaal incl. BTW €    948,64 

 
 Te betalen binnen 8 dagen:  € 948,64 

 

o Kredietbeperkingstoeslag  is eigenlijk geen korting, maar een toeslag voor trage betalers  

 % over factuurbedrag incl. BTW 
4 printers à € 250 € 1.000,-   
Rabat 20 % €    200,-  − 
totaal excl. BTW €    800,- 
BTW 21% €    168,-  + 
totaal incl. BTW €    968,- 
Kredietbeperkingstoeslag 1% €        9,68  + 
Totaal €    977,68 
 

 Te betalen: binnen 8 dagen  € 968 

 Te betalen: na 8 dagen  € 977,68  
 

2.4 Inkoopprijs van de verkopen 
Afzet =  aantal verkochte producten 
Omzet =  afzet x verkoopprijs per stuk 
Inkoopwaarde van de omzet  =  afzet x inkoopprijs per stuk 
 
Voorbeeld printer: 
Verkoopprijs =  € 250 
Inkoopwaarde van de printer =  € 150 
Afzet =  4  
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Per printer   Afzet   Totaal onderneming 
Verkoopprijs € 250- x 4 = € 1.000- Omzet 
Inkoopprijs  € 150- x 4 = €    600- Inkoopprijs van de verkopen 
Bruto winst € 100- x 4 = €    400- Bruto winst onderneming 
 

 Vervoerskosten 
Tips: 

 Vervoerskosten   berekenen over het bruto-gewicht  

     de verpakking moet ook vervoerd worden!  

 Containers/verpakking   naar boven afronden 
 

2.6 Brutowinst en nettowinst 
Bij een handelsbedrijf worden de producten alleen ingekocht en in dezelfde staat verkocht. Om de 
verkoopprijs bij een handelsbedrijf te berekenen tellen we bij de inkoopprijs een opslag op voor de 
bedrijfskosten en de (netto) winst. De inkoopprijs is dus het uitgangspunt voor de berekening van de 
verkoopprijs. 
 
 Wat willen we (terug)verdienen met de verkoopprijs? 

 inkoopprijs 

 bedrijfskosten 

 winst 
 
Inkoopprijs +  
Bedrijfskosten + 
Winst + 
Verkoopprijs 
 

Verkoopprijs berekenen:  
2 methoden: 
1. Brutowinstopslagmethode 
2. Nettowinstopslagmethode 
 
Het verschil tussen brutowinst en nettowinst: 

Verkoopprijs 
Inkoopprijs      –  
Brutowinst 
Bedrijfskosten –  
Netto winst 

 

2.6.1 Brutowinstopslagmethode 
 Brutowinstopslagmethode  

o 1  opslag voor bruto winst (bedrijfskosten + netto winst) 
 
Inkoopprijs  

Brutowinstopslag +  voor bedrijfskosten + netto winst 
Verkoopprijs 
 
Voorbeeld:  
Inkoopprijs € 120;  
Brutowinstopslag = 45% van de inkoopprijs 
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Berekening verkoopprijs: 
Inkoopprijs  120  
Brutowinstopslag 45%    54 + 
Verkoopprijs 174 
 

 hierin zit € 54 om de bedrijfskosten te dekken én voor nettowinst 

 nadeel: je weet niet hoe groot de nettowinst is 
 
Tip: deze berekening hebben we ook al gehad in paragraaf 1.8 
 

2.6.2 Nettowinstopslagmethode 
 Nettowinstopslagmethode  

o 1 opslagpercentage voor dekking van bedrijfskosten 
o 1 opslagpercentage voor nettowinst 

 
Inkoopprijs 
Opslag bedrijfskosten + 
Opslag Nettowinst + 
Verkoopprijs 
 
Voorbeeld:  
Inkoopprijs € 200;  
Opslag bedrijfskosten 50% van de inkoopprijs;  
Nettowinstopslag = 25% van de kostprijs 
 
Berekening verkoopprijs: 
Inkoopprijs  200 
Opslag voor bedrijfskosten 50%    100 
Kostprijs 300 
Nettowinstopslag 25%      75 
Verkoopprijs 375 

 

2.7 Kostprijs 
Alle kosten die een onderneming maakt, worden doorberekend in de kostprijs. De kostprijs wordt 
berekend per product of dienst. In hoofdstuk 4 en 5 worden methodes behandeld om kostprijzen te 
berekenen voor een productiebedrijf. Het berekenen van de kostprijs heeft de volgende functies: 

 Basis voor het vaststellen van de verkoopprijs 

 Voorraadwaardering 

 Middel om te beoordelen of de productie doelmatig heeft plaatsgevonden; de kostprijs is 
taakstellend 

 

Tip: 
Goed lezen!!! 



PDB Kostencalculatie  Deel 3 

Rendement Uitgeverij BV 11/29 Ingrid Höppener 

3. Duurzame productiemiddelen 
Duurzame productiemiddelen (of dpm) of vaste activa  

 vb. gebouw, machines, inventaris, auto  

 gaan meerdere jaren mee  duurzaam 
 
Investering = aankoopwaarde duurzame productiemiddelen +  alle bijkomende kosten 

 aankoopbedrag gebouw + overdrachtskosten 

 aankoopprijs machine + installatiekosten 
 
Investeringen zijn geen kosten 

 je ruilt het ene bezit (geld) in voor het andere bezit (duurzaam productiemiddel)     óf 

 je bezit neemt toe en je schuld neemt met hetzelfde bedrag toe 
 
Kosten vaste activa: 
Kosten ontstaan door het gebruik van dpm (machine, auto) of door de tijd 
1. Afschrijvingskosten 
2. Interestkosten 
3. Complementaire kosten 
 

3.3 Afschrijvingskosten duurzame productiemiddelen 
Afschrijvingen  2 methodes: 
 

3.3.1 Afschrijven van de aanschafwaarde 
Afschrijven  vast % van de aanschafwaarde    elk jaar hetzelfde bedrag  lineair afschrijven 
 
Voorbeeld: 
Aanschafwaarde (AW) auto € 40.000;  
levensduur 8 jaar;  
na 8 jaar is de restwaarde van de auto € 4.000;  
 
 
 € 40.000   € 4.000  

        
   

 Aw jaar 8 

 
 
Afschrijvingsbedrag per jaar: 
Het waardeverlies = de totale afschrijving in 8 jaar is 40.000 – 4.000 = 36.000  
 

Afschrijving =  40.000 − 4.000  =  36.000 =  4.500 per jaar    4.500 = 375 per maand 
   8         8              12 
 
Afschrijving =  aanschafprijs – restwaarde 
   levensduur 
 
Afschrijvingspercentage: 
 
  4.500   x  100 % =  11,25 % per jaar 
40.000 
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Aanschafwaarde   aankoopprijs + bijkomende kosten 
Afschrijving  −    

Boekwaarde     reële waarde  
 
Aanschafwaarde 40.000 

Afschrijvingen jaar 1 −    4.500    40.000  x  11,25 % 
Boekwaarde eind jaar 1 35.500 

Afschrijvingen jaar 2  −    4.500    40.000  x  11,25 % 
Boekwaarde eind jaar 2 31.000 etc. 
 
Restwaarde na 8 jaar = € 4.000 
 
Afschrijven over een deel van het jaar 
Aanschaf per 1 april  

Afschrijving 1e jaar  9 maanden   9/12 x 4.500 = 3.375 
Afschrijving 2e en volgende jaren = 4.500 per jaar 
 

3.3.2 Afschrijven van de boekwaarde 
Afschrijving = vast % van de boekwaarde (= aanschafwaarde – afschrijvingen) 
De afschrijving wordt met deze methode steeds kleiner 
Deze methode gebruik je als een dpm in de eerste jaren meer waarde verliest dan in de latere jaren 
 
Voorbeeld: 
Aanschafprijs auto = 40.000 

Afschrijving 20% van de boekwaarde  waardeverloop: 
 
Aanschafwaarde 40.000 

Afschrijvingen jaar 1 −    8.000    40.000  x  20 % 
Boekwaarde eind jaar 1 32.000 

Afschrijvingen jaar 2  −    6.400    32.000  x  20 % 
Boekwaarde eind jaar 2 25.600 

Afschrijvingen jaar 3  −    5.120    25.600  x  20 % 
Boekwaarde eind jaar 3 20.480 
 
Snellere berekening boekwaarde: 

Boekwaarde eind jaar 1    40.000 x 0,8  = 32.000 

Boekwaarde eind jaar 2    40.000 x 0,8 x 0,8  = 25.600      40.000 x 0,82 

Boekwaarde eind jaar 3    40.000 x 0,8 x 0,8 x 0,8 = 20.480     40.000 x 0,83 
 

3.4 Interestkosten dpm 
2 methodes 

 Interestkosten over het gemiddeld geïnvesteerd vermogen 

Over gemiddelde boekwaarde  over de hele gebruiksperiode 
Deze kosten blijven over de hele levensduur hetzelfde 
 
Voorbeeld:  
aanschafwaarde = 40.000, restwaarde = 4.000, levensduur 8 jaar, lineaire afschrijving, interest = 
6% 
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Gemiddelde boekwaarde  =  AW + RW =  40.000 + 4.000 = 22.000 
  2 2 
 
Interestkosten = 22.000 x 6% = 1.320 p.j. 
  

 Interestkosten over de gemiddelde boekwaarde per jaar 
Deze kosten zijn in het begin hoog en worden steeds lager 
 
Jaar 1:  
Boekwaarde begin jaar 1 + boekwaarde eind jaar 1 = 40.000 + 35.500 = 37.750 
  2 2 
 
Interestkosten jaar 1:   37.750 x 6% = 2.265 
 
Jaar 2:  
Boekwaarde begin jaar 2 + boekwaarde eind jaar 2 = 35.500 + 31.000 = 33.250 
  2 2 
 
Interestkosten jaar 2:   33.250 x 6% = 1.995 
 

3.5 Complementaire kosten 
Complementaire kosten zijn alle andere bijkomende kosten, zoals onderhoud, energie etc. 
 

Totale kosten auto: 
1. Afschrijvingskosten o.b.v. vast % van de AW 4.500 
2. Interestkosten 1.320 
3. Complementaire kosten 5.000 + 
Totaal 10.820 per jaar 
 

3.6 Economische levensduur berekenen 
 Technische levensduur: de periode waarin een duurzaam productiemiddel in staat is om 

prestaties te  leveren. 

 Economische levensduur: de periode waarin de som van alle kosten (afschrijvingskosten, 
interestkosten en complementaire kosten) per eenheid het laagst is. 

 
Als de economische levensduur niet bekend is, kan hij berekend worden.  
Je moet dan berekenen wat de totale kosten zouden zijn als het dpm slechts 1 jaar zou meegaan. Die 
totale kosten deel je door de totale productie waardoor je de kosten per product krijgt.  
Deze berekening doe je ook voor de situatie dat het dpm 2, 3, 4 jaren (etc.) zou meegaan. Het jaar 
waarin de kosten het laagst zijn is de economische levensduur. Daarna kun je met de gegevens van 
de economische levensduur de afschrijvingskosten per jaar berekenen. 
Gebruik een tabel om de kosten per product te berekenen en een tabel om daarna de 
afschrijvingskosten per jaar te berekenen.  
 
 Voorbeeld 3.8 
AW = € 30.000 
RW = € 0 altijd!!! 
Technische levensduur = 6 jaar 
Interestkosten per jaar = 10% x gemiddeld geïnvesteerd vermogen 
Complementaire kosten jaar 1:  € 10.000 en stijgen elk jaar met € 1.000 
Productie jaar 1 = 1.000 stuks en daalt elk jaar met 100 stuks 
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Jaren Afschrijvingen Interest Complemen-
taire kosteb 

Totaal Productie Kosten per 
stuk 

1 € 30.000 € 1.500 € 10.000 € 41.500 1.000 € 41,50 

2 € 30.000 € 3.000 € 21.000 € 54.000 1.900 € 28,42 

3 € 30.000 € 4.500 € 33.000 € 67.500 2.700 € 25 

4 € 30.000 € 6.000 € 46.000 € 82.000 3.400 € 24,12 

5 € 30.000 € 7.500 € 60.000 € 97.500 4.000 € 24,38 

6 € 30.000 € 9.000 € 75.000 € 114.000 4.500 € 25,33 

 
Afschrijvingsplan bij economische levensduur van 4 jaar 

Jaar Productie  Totale 
productiekosten 

Interestkosten Complementaire 
kosten 

Afschrijvingskosten 

1 1.000 € 24.120 € 1.500 € 10.000 € 12.620 

2 900 € 21.708 € 1.500 € 11.000 € 9.208 

3 800 € 19.926 € 1.500 € 12.000 € 5.796 

4 700 € 16.884 € 1.500 € 13.000 € 2.384 

    Totaal € 30.008 
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4 Directe en indirecte kosten 
In een kostprijs moeten alle kosten zijn opgenomen.  
Kosten kunnen we indelen in: 

 Kostensoorten   afschrijvingskosten, loonkosten, materiaalkosten, etc. 

 Directe kosten – indirecte kosten  

 bij heterogene productie en handelsondernemingen  H 4 

 Constante kosten – variabele kosten 

 bij homogene productie  H 5 
 
Directe kosten: 
Speciaal voor een bepááld product/dienst 

 Inkoopprijs van de goederen  meestal grootste kostenpost voor handelsbedrijven 

 Grondstofkosten 

 Materiaalkosten 

 Directe loonkosten   
 
Indirecte kosten: 
Géén rechtstreeks verband met een bepaald product 

 voor meerdere producten of voor het bedrijf als geheel 

 Loonkosten managers  

 Kosten administratie 

 Kantinekosten  

 Verzekeringskosten 

 Energiekosten  
 
Kostprijs van product X bestaat uit:  

 Directe kosten van product X:  genoteerd op kostprijskaart 
o Materiaalkosten 2.240 
o Directe loonkosten 1.770 

Totaal directe kosten  4.010 

 Indirecte kosten          ? 
Kostprijs          ? 
 
Berekening indirecte kosten per product met behulp van een opslagpercentage bovenop de directe 

kosten:  2 methodes: 
 

4.3.1 Primitieve opslagmethode 
Primitieve opslagmethode = enkelvoudige opslagmethode 

 
Directe kosten   

Indirecte kosten +     1 opslag voor indirecte kosten  opslagpercentage  ? % 
Kostprijs 
 

Berekening opslagpercentage:  o.b.v. de begroting 

Begroting: totale kosten  verdelen in directe en indirecte kosten:  

 Directe kosten  uit de begroting: 
o Materiaalkosten 625.000 
o Directe loonkosten 480.000 

Totaal directe kosten  1.105.000 
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 Indirecte kosten  uit de begroting:  1.303.750 + 
Totale kosten  2.408.750 

 

 indirecte kosten verdelen over de producten  

 bij de primitieve opslagmethode druk je de indirecte kosten uit in 1 percentage van directe kosten 
 
Meerdere mogelijkheden: 
1. Indirecte kosten hangen af van het totaal van de directe kosten 

Opslag% van de totale directe kosten: 
 
totale indirecte kosten    x 100% 
Totale directe kosten 
 
 1.303.750  x  100%  = 118% 
 1.105.000 
 
Kostprijs product X via primitieve opslagmethode 
Materiaalkosten 2.240 
Directe loonkosten 1.770 
Totaal directe kosten  4.010 
Opslag indirecte kosten 118% x 4.010 =  4.731,80 
Fabricagekostprijs  8.741,80 
 

2. Indirecte kosten hangen af van de materiaalkosten 
Opslag% van materiaalkosten: 
 
totale indirecte kosten   x 100% 
Materiaalkosten 
 
 1.303.750  x  100%  = 208,6% 
  625.000 
 
Kostprijs product X via primitieve opslagmethode 
Materiaalkosten 2.240 
Directe loonkosten 1.770 
Totaal directe kosten  4.010 
Opslag indirecte kosten 208,6% x 2.240 =  4.672,64 
Fabricagekostprijs  8.682,64 
 

3. Indirecte kosten hangen af van de loonkosten  
Opslag% van loonkosten: 
 
totale indirecte kosten     x 100% 
Directe loonkosten  
 
 1.303.750  x  100%  = 271,6% 
  480.000 
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Kostprijs product X via primitieve opslagmethode 
Materiaalkosten 2.240 
Directe loonkosten 1.770 
Totaal directe kosten  4.010 
Opslag indirecte kosten 271,6% x 1.770 =  4.807,32 
Fabricagekostprijs  8.817,32 
 

4. Indirecte kosten kunnen ook worden uitgedrukt in een bedrag per kg grondstof of per arbeidsuur 
 

4.3.2 Verfijnde opslagmethode 
Wat is de oorzaak van de indirecte kosten?  
Bestaat er een verband met bepaalde directe kosten? 

 indirecte kosten uitdrukken in meerdere opslagpercentages 
 
Begroting directe kosten:   

 Materiaalkosten 625.000 

 Directe loonkosten 480.000 
Totaal directe kosten  1.105.000 

Begroting indirecte kosten: 

 Magazijnkosten 218.750 

 Indirecte loonkosten 864.000 

 Algemene kosten 221.000 
Totaal indirecte kosten  1.303.750 

 
Berekening percentages: 

Magazijnkosten   houden verband met de materiaalkosten  opslag op materiaalkosten 

Indirecte loonkosten    houden verband met de directe loonkosten  opslag op dir. loonkosten 

Algemene kosten  houden verband met de totale direct kosten  opslag op tot. dir. kosten 
 

 Opslag% op de materiaalkosten  
 
magazijnkosten   x 100% 
materiaalkosten 
 
 218.750  x  100%  = 35% 
  625.000 
 

 Opslag% op de directe loonkosten: 
 
indirecte loonkosten   x 100% 
directe loonkosten 
 
 864.000  x  100%  = 180% 
  480.000 
 

 Opslag% op totale directe kosten: 
 
algemene kosten     x 100% 
totale directe kosten  
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   221.000     x   100%  = 20% 
1.105.000 
 
Kostprijs product X via verfijnde opslagmethode 
Materiaalkosten 2.240 
Directe loonkosten 1.770 
Totaal directe kosten  4.010 
Opslag op materiaalkosten 35%  x  2.240 =  784 
Opslag op directe loonkosten 180%  x  1.770 =  3.186 
Opslag op totale directe kosten 20%  x  4.010 =       802     + 
Fabricagekostprijs  8.782  

 

4.4 Fabricagekostprijs, commerciële kostprijs en verkoopresultaat 
De kostprijs die hierboven berekend wordt, is de fabricagekostprijs. Er worden ook nog directe en 
indirecte verkoopkosten gemaakt. De fabricagekostprijs en de verkoopkosten samen vormen de 
commerciële kostprijs. De indirecte verkoopkosten worden meestal uitgedrukt in een percentage van 
de omzet. 
 
Voorbeeld vervolg: 
Directe verkoopkosten zijn € 100 
Indirecte verkoopkosten zijn € 250.000 
Omzet is € 5.000.000 
Verkoopprijs order € 12.000 
 
Fabricagekostprijs 8.782 
Directe verkoopkosten 100 
Indirecte verkoopkosten:  

  250.000  x 100%  = 5%    12.000 x 5% =        600 + 
5.000.000  ------- 
Commerciële kostprijs 9.482 
 
Verkoopresultaat = 12.000 –  9.482 =  2.518 
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5. Constante en variabele kosten 
Kostprijs berekenen  kosten indelen in: 

 Directe kosten – indirecte kosten  bij stukproductie en handelsondernemingen 

 Constante kosten – variabele kosten  bij massaproductie  
 

5.2 Bezetting 
Bezetting =  welk deel van de aanwezige capaciteit wordt gebruikt 

 Maximale bezetting  maximale bezetting in een periode/jaar 

= productiecapaciteit  24 uur per dag / 7 dagen per week /365 (366) dagen per jaar 

 Normale bezetting   gemiddelde bezetting per jaar 

 o.b.v. de verwachtingen in de komende jaren 

 Begrote bezetting  verwachting voor het komende jaar  vooraf 

 Werkelijke bezetting  gerealiseerd in het afgelopen jaar  achteraf 
 
Bezetting heeft betrekking op: 

1. Productie  normale, begrote, werkelijke productie 

2. Afzet    normale, begrote, werkelijke afzet  aantal verkochte stuks 
 

Als productie > afzet  voorraadtoename 

Als productie < afzet  voorraadafname 
 
Overbezetting: 

begrote bezetting > normale bezetting  verwacht  voorcalculatorische overbezetting 

werkelijke bezetting  > normale bezetting  gerealiseerd  nacalculatorische overbezetting 
 
Onderbezetting: 

begrote bezetting < normale bezetting  verwacht  voorcalculatorische onderbezetting 

werkelijke bezetting  < normale bezetting  gerealiseerd  nacalculatorische onderbezetting 
 

5.3 Constante kosten 
Kosten waarvan het totale bedrag niet verandert als de productie/afzet (= bezetting) stijgt of daalt 
zijn constante kosten. 

 geen productie = toch constante kosten 
 
Voorbeeld: 

Auto  afschrijvingen, verzekeringen en belastingen 

 of er je er mee rijdt of niet  deze kosten heb je altijd 
 

Constante kosten  het totale bedrag verandert niet als de bezetting stijgt of daalt  

 tot een bepaalde grens  daarna is uitbreiding nodig  bijvoorbeeld een 2e auto / extra machine 
 
Constante kosten kunnen wel stijgen bij:  

 bij uitbreiding van de capaciteit 

 vb. groter gebouw  extra auto, machine 

 bij prijsstijging  stijgen de constante kosten ook 

 vb. huurstijging 

 zie voorbeeld 9.1 
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5.4 Variabele kosten 
Kosten waarvan het totale bedrag toeneemt als de productie/afzet stijgt en afneemt als de 
productie/afzet daalt 

 geen productie = geen variabele kosten 
 
Voorbeeld: 

Auto  benzinekosten  

 als je niet rijdt heb je geen benzinekosten 

 hoe meer kilometers je rijdt, hoe hoger de benzinekosten 

 hoe hoger de productie  hoe hoger de totale variabele kosten 

 de variabele kosten kunnen met steeds hetzelfde bedrag stijgen, maar ze kunnen ook met een 
hoger bedrag of een lager bedrag stijgen 
 
Variabele kosten kun je onderverdelen in: 

 proportioneel variabele kosten  

 kosten stijgen evenredig met de productie! 

 de kosten per product zijn steeds gelijk 
 

aantal producten totale variabele kosten variabele kosten p.p. 

1.000 € 10.000 € 10 

2.000 € 20.000 € 10 

3.000 € 30.000 € 10 

 

 progressief variabele kosten  

 kosten stijgen meer dan evenredig met de productie 

 de kosten per product worden steeds hoger  

 vb. inhuren dure uitzendkrachten / overwerk 
 

aantal producten totale variabele kosten variabele kosten p.p. 

1.000 € 10.000 € 10 

2.000 € 21.000 € 10,50 

3.000 € 32.000 € 10,67 

 

 degressief variabele kosten  

  kosten stijgen minder dan evenredig met de productie 

 de kosten per product worden steeds lager 

 vb. bij kwantumkortingen 
 

aantal producten totale variabele kosten variabele kosten p.p. 

1.000 € 10.000 € 10 

2.000 € 19.000 €   9,50 

3.000 € 28.000 €   9,33 

 
 
Let op: 

Is er niets bekend over de stijging van de variabele kosten  proportioneel variabele kosten 
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5.5 Integrale kostprijs 
De integrale kostprijs  kosten per stuk   alle kosten zitten in de integrale kostprijs 

De kostprijs wordt vooraf berekend  o.b.v. de begroting 
 
Totale kosten  =  constante kosten  +  variabele kosten 
TK =  C  +  V 
 
Constante kosten  

 onafhankelijk van de productie  geen productie = toch constante kosten 

 om de constante kosten gelijkmatig over de jaren te verdelen deel je door de normale productie  
 
 Constante kosten per stuk =  totale constante kosten  = C 
     normale productie  N 
 
 
Variabele kosten 

 houden verband met de productie    begrote productie 
 
 Variabele kosten per stuk =  totale variabele kosten  = V 

begrote productie   B 
 

 
Let op:  
De variabele kosten per product blijven gelijk! (bij proportioneel variabele kosten) 
Maar hoe meer je produceert hoe hoger de totale variabele kosten.  
 
    Integrale kostprijs = C + V 
 N  B 
 

 alle kosten moeten er inzitten 

 fabricagekosten + verkoopkosten 
 

Fabricagekostprijs  
Constante fabricagekosten: 100.000 
Variabele fabricagekosten: 54.000 
Normale bezetting / productie  25.000 
Begrote bezetting / productie 27.000 
 
 
Fabricagekostprijs =  C (fabricage) + V (fabricage)  
 N B 
 
Constante fabricagekosten: 100.000  = €  4,00  
 25.000 
 
Variabele fabricagekosten: 54.000  = €  2,00  +  
 27.000 
Fabricagekostprijs   €   6,00 
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Verkoopkosten per product  
Constante verkoopkosten: 30.000 
Variabele verkoopkosten: 21.600 
Normale bezetting / afzet 25.000 
Begrote bezetting / afzet 27.000 
Nettowinstopslag:  20% van de verkoopprijs 
 
Verkoopkosten p.p. =  C (verkoop) + V (verkoop)  
 N B 
 
Constante verkoopkosten p.p: =  30.000  = € 1,20  
 25.000 
 
Variabele verkoopkosten p.p: 21.600  = €  0,80 + 
 27.000 
Verkoopkosten p.p.:     €   2,00  + 
Commerciële kostprijs  €   8,00 
Nettowinstopslag: 20% van de verkoopprijs  €   2,00  + 
Verkoopprijs excl. BTW € 10,00 
BTW 21%    €   2,10 
Verkoopprijs incl. BTW    € 12,10 
 
 
Deze methode heet de delingsmethode en gebruik je voornamelijk: 

 bij massaproductie en serieproductie 

 homogene producten  zijn vergelijkbaar  kosten “eenvoudig” te verdelen 
 

5.6 Machine-uurtarief 
De indirecte kosten kunnen i.p.v. met een opslag ook met behulp van een machine-uurtarief in de 
kostprijs worden opgenomen. Voor het berekenen van het machine-uurtarief verdelen we alle 
indirecte kosten in constante en variabele kosten. Met behulp van de delingsmethode berekenen we 
het machine-uurtarief. Je gebruikt hier de 2 kostenindelingen (direct – indirect en constant – 
variabel) naast elkaar. 
 

5.7 Manuurtarief 
Om het manuurtarief/arbeidsuurtarief te berekenen delen we alle personeelskosten door het aantal 
productieve uren. 
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6. Bedrijfsresultaat 
Er zijn 3 manieren om het bedrijfsresultaat te berekenen: 
 

1. Bedrijfsresultaat 
Totale opbrengst 
Totale kosten     –  
Bedrijfsresultaat 
 
Bovenstaande berekening kun je toepassen als je geen voorraadmutatie hebt.  
 

Bedrijfsresultaat bij een voorraadmutatie 

Als productie > afzet  voorraadtoename 

Als productie < afzet  voorraadafname 
 
Als de voorraad toe- of afneemt heeft dat gevolgen voor de berekening van het bedrijfsresultaat.  
Als er meer wordt geproduceerd dan verkocht, wordt de voorraad groter en mag je de 
fabricagekosten van de producten die aan de voorraad zijn toegevoegd niet aftrekken van het 
resultaat. De voorraad is nl. toegenomen met de waarde van de fabricagekosten en staan voor dat 
bedrag op de balans. Je moet daarom deze fabricagekosten aftrekken van de totale kosten. 
 
Totale opbrengst 
(Totale kosten     –  voorraadtoename)     –  
Bedrijfsresultaat 
 

2. Bedrijfsresultaat 
Verkoopresultaat 
Bezettingsresultaat + 
Bedrijfsresultaat  
 
Verkoopresultaat = afzet x (verkoopprijs  – commerciële kostprijs) 
Verkoopresultaat = transactieresultaat 
 
Een verschil tussen bedrijfsresultaat en verkoopresultaat wordt veroorzaakt door een over- of 
onderbezetting. 
We hebben de constante kosten verdeeld over de normale bezetting. Als er meer (of minder) 
producten worden geproduceerd en verkocht dan de normale bezetting, heb je meer (of minder) 
dekking voor de constante kosten. Dit noemen we een bezettingsresultaat. 
 

3. Bedrijfsresultaat door vermogensvergelijking (§ 6.5) 
Eigen vermogen eind 
Eigen vermogen begin –  
Sub-totaal 
Privéopname + / privéstorting  –  
Bedrijfsresultaat 
 
Of gebruik een vergelijking: 
EV oud + bedrijfsresultaat  +/ –  privé = EV eind 
EV oud   +/ –  privé –  EV eind = bedrijfsresultaat 
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6.6 Winst voor en na belasting 
Over de winst moet belasting worden betaald. Het is afhankelijk van de ondernemingsvorm welke 
belasting moet worden betaald 

 Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid 
Over de winst moet inkomstenbelasting worden betaald. Dit vindt plaats in de privésfeer 

 Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid 
Over de winst wordt vennootschapsbelasting betaald; 20% 
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7. Direct costing 
We hebben 2 methodes om een kostprijs te berekenen bekeken: 
 
Opslagmethode: primitieve of verfijnde opslagmethode 

Directe kosten 
Opslag indirecte kosten + 
Kostprijs  
 

Integrale kostprijs met delingsmethode:   
 C + V 
 N  W 
 
Deze kostprijs is de integrale kostprijs = absorption costing = AC 

 Doel: terugverdienen van alle kosten 

 constante en variabele kosten/ directe en indirecte kosten 
 
Eén van de doelen/functies van een kostprijs is het vaststellen van een goede verkoopprijs. De 
kostprijs vormt de basis daarvoor. Als de verkoopprijs bepaald wordt door de markt, is een 
kostprijsberekening minder zinvol en is er een alternatief, nl. direct costing. Ook bij beslissingen op 
korte termijn kan gebruik gemaakt worden van direct costing.  
 
Direct costing 

Bij direct costing kijken we uitsluitend naar de variabele kosten  variabele kostencalculatie 
De constante kosten gaan rechtstreeks naar W&V-rekening. Bezettingsresultaten komen niet voor bij 
direct costing. 
Variabele kosten  = productkosten 
Constante kosten = periodekosten 
 
Voorbeeld 
Per product: 

Verkoopprijs 10 
Variabele kosten -/-    4 –  
Contributiemarge/dekkingsbijdrage 6 

 
Doel:  het totaal van alle contributiemarges moet groter zijn dan het totaal van de constante kosten 
Resultaat:  winst 
 
Constante kosten = 200.000 
Afzet = 40.000 stuks 
 
Er zijn 2 manieren om het bedrijfsresultaat te berekenen: 
 
1. Omzet 400.000 

Variabele kosten  -/- 160.000 –  
Contributiemarge 240.000 
Constante kosten  -/- 200.000 –  
Bedrijfsresultaat 40.000 

 
In het kort: 
Bedrijfsresultaat = totale contributiemarge – totale constante kosten 
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2. Totale opbrengst – totale kosten +/– voorraadmutatie = bedrijfsresultaat 
 

Let op: waarde voorraad  alleen tegen variabele kosten gewaardeerd 
 

Contributiemarge = dekkingsbijdrage  
1. Dekking voor constante kosten 
2. Nettowinst 
 

7.3 Vergelijking bedrijfsresultaat bij direct costing en absorption costing 
Als er geen voorraadmutatie is dan is het bedrijfsresultaat bij beide methoden gelijk. 
Als de voorraad toeneemt is het bedrijfsresultaat bij absorption costing hoger dan bij direct costing. 
Dit komt omdat de voorraad bij absorption costing gewaardeerd wordt tegen de integrale kostprijs 
en bij direct costing tegen (alleen) de variabele kosten. De constante kosten komen bij absorption 
costing niet helemaal ten laste van het resultaat, omdat een deel in de voorraadtoename zit. Bij 
direct costing gaat het hele bedrag van constante kosten ten laste van het resultaat. 
 
Verschil AC en DC  =  voorraadmutatie  x  constante fabricagekosten per eenheid 
 
Productie = afzet winst AC = winst DC 
Productie > afzet winst AC > winst DC 
Productie < afzet winst AC < winst DC 



PDB Kostencalculatie  Deel 8 

Rendement Uitgeverij BV 27/29 Ingrid Höppener 

8. Break-even analyse 
We kunnen nu de kostprijs, het verkoopresultaat en het bedrijfsresultaat berekenen 
Een belangrijke vraag voor de ondernemer is de vraag: wanneer spelen we quitte? 
Wanneer hebben we geen winst en geen verlies? 
Bij welke omzet is de totale omzet gelijk aan de totale kosten? 
 

 break-even punt  = BEP  = bedrijfsminimum = kritische omzet = omslagpunt 
 

Vóór break-even punt heb je meer kosten dan omzet   verlies 

Na break-even punt heb je meer omzet dan kosten   winst 
 
Break-even punt: 

In aantallen  break-even afzet  hoeveel producten moet je verkopen om quitte te spelen? 

In Euro’s  break-even omzet  hoeveel omzet moet je hebben om quitte te spelen? 
 
Break-even afzet = BEA 
Afzet waarbij geen winst of verlies wordt gemaakt  
 
Break-even omzet = BEO 
Omzet waarbij de opbrengsten gelijk zijn aan de kosten 
 

8.1 en 8.2 Break-even afzet en break-even omzet 
Hoeveel houd ik van mijn verkoopprijs over om mijn constante kosten te dekken? 
 
Verkoopprijs   € 10 
Variabele kosten   €   2,80 –  
Dekkingsbijdrage /Contributiemarge €   7,20 
 

Elk product zorgt voor een dekkingsbijdrage van € 7,20  dekking voor constante kosten + winst 
 
Dekkingsbijdrage / Contributiemarge = de bijdrage per product voor dekking van constante kosten en 
winst 
 

BEA  geen winst/ geen verlies 

 dekkingsbijdrage alle verkochte producten  precies genoeg om alle constante kosten te dekken  

 winst = 0 
 
Vraag: 
Constante kosten (C) = 100.000 + 30.000 = 130.000 

 doel: totale constante kosten terugverdienen  BEA 

 Hoeveel producten moet ik verkopen (=afzet) om dat doel (= 130.000 verdienen) te bereiken? 
 
Break-even afzet = totale constante kosten 
  contributiemarge 
 

Break-even afzet = 130.000  =  18.055,6 stuks   altijd naar boven afronden  18.056 stuks 
 7,20 
 
Break-even omzet =  BEA  x verkoopprijs 
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Break-even omzet =  18.056 x € 10 = € 180.560  
 

8.3 Break-even analyse bij twee producten 
Als twee producten in een vaste verhouding staan wat betreft verkochte aantallen, dan kan ook voor 
deze twee producten een break-even punt worden berekend. Maak daarvoor een pakket van de 
twee producten en bereken voor dit pakket de contributiemarge. 
 

8.4 Break-even analyse bij een handelsonderneming 
Een handelsbedrijf verkoopt veel verschillende producten. Een contributiemarge per product is dan 
niet mogelijk 
De BEA is niet te berekenen, maar de BEO wel. De basis voor die berekening is de begroting 

 Omzet  – Variabele kosten = Contributiemarge 
 
Voorbeeld van een begroting van een handelsbedrijf  
Omzet 1.500.000  
Inkoopwaarde omzet    600.000 – variabel 
Bruto winst 900.000 
Variabele kosten      300.000 –  variabel 
Constante kosten 400.000 – constant 
Netto winst 200.000 
 
Dezelfde begroting met vermelding van de contributiemarge: 
Omzet 1.500.000  
Inkoopwaarde omzet    600.000 – variabel 
Bruto winst 900.000 
Variabele kosten      300.000 variabel 
Dekkingsbijdrage = Contributiemarge 600.000 
Constante kosten 400.000 – constant 
Netto winst 200.000 
 
Conclusie: 
Bij een omzet van € 1.500.000 heb ik € 200.000 nettowinst 
 
Vraag: 
Hoe hoog moet de omzet zijn om quitte te spelen? Geen verlies, geen winst! Netto winst = 0 

Oplossing: contributiemarge van het totaal berekenen  in een % van de omzet  

 voor alle producten  

 percentages toevoegen aan begroting  % van de omzet 
 
Begroting: 
Omzet 1.500.000 100% 
Inkoopwaarde omzet    600.000 40% 
Bruto winst 900.000 60% 
Variabele kosten      300.000 20% 
Contributiemarge 600.000 40% 
 
Break-even omzet = BEO: 

Omzet waarbij de opbrengsten gelijk zijn aan de kosten  geen winst/geen verlies  Netto winst = 0 

 Hoe groot is de omzet op het Break-even punt? 

 Totale omzet = Totale kosten  

 Break-even omzet = inkoopwaarde + variabele kosten  +  constante kosten 
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Break-evenpunt = BEP  

 Contributiemarge = Constante kosten  

 Contributiemarge = € 400.000 
 
 Bij welke omzet is de contributiemarge € 400.000 (= Constante kosten)? 
 
Begroting: 
Omzet 100% 1.000.000  
Inkoopwaarde omzet 40%    400.000 
Bruto winst 60% 600.000 
Totale variabele kosten 20% 200.000 

Contributiemarge 40% 400.000     
Constante kosten -- 400.000 
Netto winst -- 0 
 
Break-even omzet =  400.000  x 100   =  1.000.000 
 40 
 
Let op: 
Vaak wordt in een opgave niet de omzet gegeven, maar de Bruto winst. Je moet hier dan alleen de 
variabele kosten vanaf trekken om de Contributiemarge te berekenen: 
 
Break-even omzet berekend vanuit de omzet: 

 Contributiemarge =  omzet -/- alle variabele kosten   =  100% – (40% + 20%) = 40% Óf: 
 
Break-even omzet berekend vanuit de Brutowinst: 

 Contributiemarge =   Bruto winst -/- variabele kosten   =  60% – 20% = 40% 
 
Tip: 
Houd een vaste volgorde aan bij de berekening! 
 
Alternatief  voor formule op p.150 

BEO =    Constante kosten  
 Contributiemarge% 
 
BEO =   400.000    =  1.000.000 
   0,40 
 

8.5 Break-even grafiek 
Het break-even punt kan ook worden afgelezen uit een grafiek. Het is het snijpunt van de totale 
kosten en de omzet. Het kan ook het snijpunt zijn van de contributiemarge en de constante kosten. 


