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Managers en ondernemers zien zich geconfronteerd met talrijke ontwikkelingen, die zich 
in een nog steeds versnellend tempo voltrekken. Door decentralisatie en afslanking van 
ondernemingen, het afstoten van kerntaken en het wegvallen van managementlagen moet 
de manager als ondernemer kunnen optreden, terwijl de toenemende concurrentie van 
ondernemers steeds meer managementvaardigheden vergt.

De serie Praktijkgidsen voor Manager en Ondernemer (pmo) biedt een praktische training in 
managementvaardigheden. Met een minimum aan theorie en een maximum aan prakti-
sche richtlijnen verwerft u in twee avonden lezen een schat aan informatie en vaardighe-
den. Daarnaast zijn de boeken ideaal als naslagwerk.

De serie pmo-specials is een nieuwe reeks, die in het verlengde ligt van de Praktijkgidsen 
voor Manager en Ondernemer. De onderwerpen zijn echter specialististischer van aard en 
komen tegemoet aan de vraag van lezers naar verdieping van informatie die in de stan-
daard pmo-boeken behandeld wordt. Het praktische karakter, het overzichtelijke behande-
len van de stof en het gebruik van checklists blijven echter bewaard.

De boeken in beide series worden geschreven door mensen die op hun vakgebied een 
jarenlange praktijkervaring hebben opgedaan. De serie staat onder redactie van Plattel en 
Partners te Baarn.

Voor meer informatie over de serie Praktijkgidsen voor Manager en Ondernemer, pmo-spe-
cials en over aanvullende trainingen, kunt u zich wenden tot Sdu Klantenservice, Postbus 
20014, 2500 ea Den Haag, telefoon 070-3789880, fax 070-3789783, of tot Plattel en Part-
ners, Faas Eliaslaan 13, 3742 ar Baarn, telefoon 035-5410071, fax 035-5410191.

Praktijkgidsen voor managers en ondernemers:
van alphen Financieel management
van den berg Eff ectieve tweegesprekken
brus Heldere gespreksverslagen schrijven
carel dekker Kostenmanagement
van dongen Excellent leidinggeven
gevers & zijlstra Praktisch projectmanagement 1
gevers & zijlstra Praktisch projectmanagement 2
grubben & plattel Klantgericht corresponderen
grubben & vriens Professioneel schrijven
guiver-freeman Modern personeelsmanagement
hilgers & vriens Professioneel presenteren
hofkes & meekel Professioneel personeel selecteren
kievit-broeze Eff ectief tijdbeheer
kuijper Resultaatgericht vergaderen
plattel Succesvolle off ertes
thinktank Het ondernemingsplan
voorendonk Creativiteit & management

pmo-specials:
bosmans Klantgericht telefoneren
gevers & hendrickx Kansrijk risicomanagement in projecten
guiver-freeman Development centres
guiver-freeman Praktisch competentiemanagement
hell Gezond verzuimmanagement
overbeek Employability
de ridder Communiceren via het web
voorendonk Persoonlijkheid en management
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Voorwoord

Het is december 2005. Ik neem afscheid als programmadirecteur van de Postgra-
duate Opleiding tot Controller aan de Vrije Universiteit Amsterdam en als docent 
Strategisch Kostenmanagement bij deze opleiding. Tijdens de receptie benadert 
Ron Plattel mij met de vraag of ik iemand ken die in de pmo-serie een boek over 
kostenmanagement zou willen schrijven. Verbaasd kijk ik hem aan. ‘Waarom 
durf je het niet aan mij te vragen?’ ‘Ik wou je niet in verlegenheid brengen’, 
antwoordde hij. ‘Maar ik zou het plezierig vinden als je de uitnodiging aannam.’ 
Aldus geschiedde. Ron had, als docent Communicatie, regelmatig mijn studenten 
feedback gegeven over hun presentaties van de tijdens mijn colleges behandelde 
casestudies.
Het schrijven van dit boek is voor mij een grote uitdaging geweest. Het heeft mij 
tevens behoed om na mijn pensionering achter de geraniums te duiken. Het bood 
mij de gelegenheid om een ruim veertigjarige kostenmanagementervaring in het 
bedrijfsleven, in het universitair onderwijs en met management development-
programma’s, in boekvorm neer te leggen. De pmo-serie is daarvoor een zeer 
geschikt medium.

Ik heb de essentie van kosten en kostenmanagement hoofdzakelijk behandeld van-
uit industriële activiteiten. De gehele problematiek geldt echter ook voor andere 
sectoren, zoals dienstverlening en handel. Wanneer u het begrijpt voor indus triële 
ondernemingen, is de toepassing in andere sectoren van het bedrijfsleven niet 
lastig. Het boek is ook van toepassing voor managers in de not-for-profi tsector. 
Voor de leesbaarheid heb ik gekozen voor de termen ‘ondernemer’ en ‘onderne-
ming’, om daarmee mede de noodzaak tot uiting te brengen deze organisaties 
meer bedrijfsmatig aan te sturen.

Een voorwoord is bij uitstek een plek om enkele personen te bedanken. Allereerst 
Ron Plattel met wie ik heel plezierig een duo-docentschap in het vak Strategisch 
Kostenmanagement voor de Postgraduate Controlleropleiding heb vervuld. Ron 
lette daarbij op het proces, terwijl ik de inhoudelijke kant voor mijn rekening 
nam. Toen ik de taak op me nam dit boek te schrijven, heeft hij ervoor gezorgd 
dat ik de door zijn adviesbureau (Plattel en Partners) verzorgde cursus Creatief en 
Eff ectief schrijven heb kunnen volgen. Een bijzonder ervaring. Met het schrijven 
van artikelen (in nationale en internationale vaktijdschriften), onderzoeksrappor-
ten en boeken had ik al enige ervaring. Maar deze geschriften waren hoofdza-
kelijk bestemd voor een wetenschappelijk publiek. De cursus, verzorgd door Ed 
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Grubben, heeft me geleerd dat het schrijven voor een doelgroep van ondernemers 
en managers toch wat anders is. Ed: zeer bedankt.
Daarnaast bedank ik Ron Plattel en Judith Ruigrok voor hun professionele, kri-
tische en plezierige feedback die zij op mijn teksten hebben gegeven. Ik had me 
geen plezieriger redactiecommissie kunnen wensen. 

Ik hoop dat u net zo veel plezier met het lezen van dit boek heeft, als ik heb gehad 
met het schrijven ervan.
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 1 Inleiding 

U kent het vast wel. De resultaten van het bedrijf vallen tegen. De concurrentie 
presteert beter. Op korte termijn dient u de resultaten te verbeteren. De kosten 
krijgen de schuld. Ze moeten omlaag. De directie kondigt reorganisaties en be-
zuinigingen aan. Arbeidsplaatsen gaan vervallen. Maar vormen deze maatregelen 
van de directie dan de oplossing? Vergeet de directie dan dat kosten niet op zich-
zelf staan? Dat ze het resultaat zijn van beslissingen, van economische activitei-
ten? 

Kosten zijn zo oud als er economische activiteiten zijn. Ze vormen evenwel een 
abstract begrip. Je kunt de kosten niet zo maar in je hand nemen. Maar ze zijn 
wel zo belangrijk dat je ze in de hand dient te houden. Het is dus zaak de kosten 
te beheersen. Maar kun je iets dat abstract is, dat je niet in de hand kunt nemen, 
wel beheersen? Of zijn het de dingen die de kosten veroorzaken, de beslissingen, 
de activiteiten, die je dient te beheersen?

U als ondernemer of manager heeft behoefte om de kosten van uw onderneming 
te doorgronden. Hoe moet u de kosten duiden? Hoe begrijpt u de kosten? Wat 
is nu een goede methode van kostprijsbepaling? Kiest u een traditionele of een 
moderne methode? Welke factoren veroorzaken nu echt de kosten? Wat bepaalt 
het gedrag van de factoren die de kosten veroorzaken? Welk kostensysteem past 
het beste bij uw onderneming?

Verschillende oplossingen voor het kiezen van kostensystemen dringen zich op. 
Eén juiste oplossing is er niet. De beste keuze blijkt vaak een mix van systemen. 
De bestaande en de moderne kostensystemen beconcurreren elkaar niet, zij on-
dersteunen en versterken elkaar. 

Het kostensysteem van uw onderneming levert ook de informatie die u nodig 
heeft voor het nemen van beslissingen. Welke informatie u daarvoor nodig heeft, 
hangt af van het type beslissing, lange- of kortetermijnbeslissingen. Kosten vor-
men een belangrijk onderdeel van deze informatie. Dagelijks neemt u allerlei 
beslissingen. Voor sommige heeft u nauwelijks of geen kosteninformatie nodig. 
Bij belangrijke beslissingen zoals productintroductie, aanschaf van machines, het 
laten bouwen van het fabriekscomplex, of het kantoorcomplex, vormen de kosten 
wel een belangrijke informatiebron.

PMO_Kostenmanagement#3.indd   1 06-02-2009   10:46:09



2

kostenmanagement

Beheersing van kosten vormt voor elke onderneming een belangrijk onderwerp. 
U wilt immers effi  ciënt werken en niets verspillen. In de prijs verdient u de kos-
ten om het product te maken, om een dienst te leveren terug. De klanten willen 
echter niet betalen voor verspillingen, voor ongevraagde handelingen, voor niet-
waardetoevoegende activiteiten. 
Kortom, goed kostenmanagement is van groot belang voor ondernemers en ma-
nagers. En niet alleen voor hen. Dit boek is ook van toepassing voor de not-for-
profi tsector. Uit oogpunt van de leesbaarheid heb ik gekozen voor de term ‘onder-
neming’, mede om uiting te geven aan de noodzaak deze organisaties meer en 
meer bedrijfsmatig aan te sturen. 

Onder kostenmanagement versta ik het geheel van methoden en technieken om 
de kosten van een onderneming te bepalen, te beheersen, te managen. Uit deze 
defi nitie leid ik volgende de centrale vraag af:

Hoe kunt u kosten in de onderneming slim bepalen, beheersen en managen? 
Wat betekent kostenmanagement, zowel traditioneel als modern, voor onder-
nemers en managers? Wat ontlenen zij daaraan voor de eigen praktijk? Heeft 
kostenmanagement alleen te maken met cijfers, met rekenen? Of spelen ook de 
gedragingen van mensen als een reactie op de cijfers een rol?

Dit boek beantwoordt deze en de andere in deze inleiding gestelde vragen over 
hoe kosten te beheersen en welke kostprijsbepalingsmethode te kiezen.

In het eerste deel bespreek ik hoe u de kosten en kostprijzen in uw onderneming 
kunt bepalen. Ik ga in op het belangrijke onderscheid tussen uitgaven en kosten. 
Daarna komen een aantal met kosten verwante begrippen en defi nities aan de 
orde. U leest meer over kostenbegrippen, kostenindelingen en hun betekenis, 
waarbij ik vooral aandacht besteed aan de voor uw onderneming relevante kosten-
indelingen. Vervolgens behandel ik hoe u kostprijzen bepaalt en geef ik u inzicht 
in de belangrijkste onderwerpen van traditioneel kostenmanagement. Ik wijd u 
in in het onderwerp kostentoerekening. De verschillende kostprijsberekenings-
methoden passeren daarbij de revue. Voor- en nadelen van de methoden komen 
aan de orde. Ook geef ik aan voor welk type onderneming een methode geschikt 
is. 
Met behulp van een eenvoudige praktijksituatie wijd ik u in in de technieken om 
kostprijzen te berekenen.

In deel 2 ga ik in op de manier waarop u kosteninformatie kunt gebruiken in 
uw onderneming. Daarbij besteed ik aandacht aan kostencalculaties voor het ne-
men van beslissingen, zowel korte- als langetermijnbeslissingen. Uitgangspunt 
bij deze calculaties is de uitspraak van J.M. Clark (1923): ‘diff erent costs for diff erent 
purposes’. Vervolgens besteed ik apart aandacht aan kosteninformatie voor plan-
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 1 - inleiding

ning. Dit deel besluit ik met kostencalculaties ten behoeve van winstgevendheids-
analyses. 

In deel 3 beantwoord ik de vraag wat modern kostenmanagement voor uw on-
derneming kan betekenen. Hier bekijk ik kostenmanagement vanuit een meer 
strategisch perspectief. De strategie van een onderneming bepaalt in hoge mate 
haar kostenstructuur. Bijzondere kostenmanagementtechnieken als life cycle cos-
ting, target costing, interorganisatorisch kostenmanagement en kaizen costing staan 
hier in de spotlights.

Aan het einde van elk hoofdstuk vind u een checklist. Ik sluit het boek af met het 
hoofdstuk ‘Slotbeschouwingen’.

Met dit boek beoog ik uw kennis van en inzicht in kostenmanagement te vergro-
ten. Het boek nodigt u uit tot nadenken en tot het maken van keuzes en het aan-
brengen van veranderingen en verbeteringen in uw onderneming. En hopelijk tot 
een beter begrip van de problematiek van kosten en kostenmanagement. Dat zal 
zich dan ongetwijfeld vertalen in betere ondernemingsresultaten.
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1Deel 1
Hoe bepaalt u de kosten en kost-

prijzen in uw organisatie?
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 2 Wat is het onderscheid tussen 
uitgaven en kosten?

De begrippen uitgaven  en kosten  veroorzaken veel verwarring, vooral in het da-
gelijkse spraakgebruik. Hoe vaak gebeurt het niet dat iemand zegt dit artikel, 
bijvoorbeeld een auto, kost mij € 20.000. Maar zijn dit dan ook echt de kosten? Of 
zegt die persoon dan eigenlijk: ik moet € 20.000 uitgeven om die auto te kopen? 
Kortom, er is een verschil tussen uitgaven en kosten en het is zeer belangrijk om 
te weten wat dat verschil inhoudt.
Toegegeven, in het dagelijks spraakgebruik is het verschil niet zo belangrijk. Een 
marktkoopman op de Albert Cuyp zal het onderscheid niet zoveel uitmaken. Hij 
koopt veelal zijn goederen contant in en verkoopt deze ook contant. Aan het einde 
van de dag weet hij wat hij heeft verdiend, wat zijn winst voor die dag is. Dit is 
voor de marktkoopman het verschil tussen de ontvangsten en de uitgaven op die 
marktdag. Deze marktkoopman voert de administratie van zijn bedrijfje, zo er al 
sprake is van een administratie, op kasbasis. Maar voor een onderneming maakt 
het verschil wel degelijk iets uit. Om dit te begrijpen is het volgende van belang.

De bedrijfsvoering van een onderneming maakt het voeren van een administra-
tie op kasbasis  veelal niet mogelijk. Verschillende oorzaken liggen hieraan ten 
grondslag.
Zo koopt een onderneming in de meeste gevallen haar productiemiddelen niet 
contant in en worden de producten/diensten niet contant verkocht. Een onderne-
ming koopt en verkoopt meestal op rekening. Er is nog een ander verschil met de 
marktkoopman. De tijd die verloopt tussen koop en verkoop is bij hem meestal 
kort, een paar uren, een dag. Bij een onderneming is dit tijdsverloop vaak langer, 
afhankelijk van het productie- of dienstverleningsproces. De productie en verkoop 
van de goederen loopt niet synchroon. Er ontstaan voorraden, zowel van onder-
handen werk als van gereed product. Deze moeten aan het eind van het boekjaar 
worden gewaardeerd. Bij dienstverlenende ondernemingen is veelal geen sprake 
van een fysiek productieproces. Maar ook hier is in vele gevallen geen sprake van 
het synchroon lopen van de dienstverlening en de uiteindelijke verkoop van de 
dienst. 

Door al deze oorzaken is een administratie op kasbasis voor ondernemingen niet 
geschikt. Uw onderneming voert de administratie  dan ook op transactiebasis . 
Toch wilt u op gezette tijden het resultaat van uw activiteiten weten, dat wil zeg-
gen het verschil tussen de opbrengsten en de kosten. Dat brengt echter wel admi-
nistratief een aantal problemen met zich. Op de belangrijkste hiervan gaan we nu 
in. In elk geval dient duidelijk te zijn wat kosten zijn, wat opbrengsten zijn.
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Niet alle uitgaven vormen kosten. 
Om dit te verduidelijken, nemen we de eerdergenoemde aankoop van een auto 
als voorbeeld. De aankoop leidt tot een uitgave van € 20.000. Dit is de prijs van de 
auto. Hiermee worden de fi nanciële middelen van de onderneming verminderd. 
Die uitgave vormt echter geen kosten. Dat zou ook niet eerlijk zijn. Immers dan 
zou het jaar waarin de auto wordt aangeschaft een aanzienlijke kostenpost dienen 
te dragen, terwijl de jaren daarna geen met de aanschaf verband houdende kosten 
behoeven te dragen. De auto wordt tenslotte aangeschaft om ten minste een aan-
tal jaren te worden gebruikt voor de onderneming. Wel vormt een gedeelte van 
deze aanschafprijs kosten in het jaar waarin de aanschaf plaatsvindt. Dus bepalen 
we de kosten voor deze aanschaf per jaar.

Om nu de kosten van deze aanschaf te kunnen bepalen, dienen we nog enkele 
gegevens te hebben. Gemakshalve nemen we aan dat de auto op 1 januari is aan-
geschaft. De auto is nodig voor de bedrijfsvoering. De gebruiksduur  (= afschrij-
vingstermijn ) van de auto bedraagt vijf jaren. Na deze periode heeft de auto een 
inruilwaarde (de restwaarde) van € 2.500.
Met deze gegevens zijn we in staat om de kosten van de auto op jaarbasis te be-
palen. Deze zijn namelijk een vijfde van het verschil tussen het aankoopbedrag 
en de inruilwaarde. Ofwel een vijfde van € 20.000 – € 2.500, zijnde € 3.500. Dit 
laatste bedrag vormt kosten. We vinden dit terug in de winst-en-verliesrekening 
van de onderneming, onder ‘Afschrijvingen  auto’. Maar dit bedrag vormt geen 
uitgave.
De totale uitgave voor de auto heeft € 20.000 bedragen. De kosten daarentegen 
zijn € 3.500 per jaar. Natuurlijk zijn er nog andere kosten van deze auto, zoals 
brandstofverbruik, wegenbelasting, verzekeringen, onderhoud en reparaties.

Stel nu dat de onderneming voor de fi nanciering van de auto (als onderdeel van 
de bedrijfsvoering) een lening bij een bank opneemt. Deze lening dient te worden 
afgelost. Over het nog open staande saldo wordt rente betaald. Wat vormen nu de 
kosten van deze lening in het kader van de bedrijfsvoering?
Zijn de afl ossingen van een bestaande lening kosten? Nee, de afl ossingen ver-
minderen de schuld van de onderneming aan de bank. Zij vormen geen kosten. 
Het zijn wel uitgaven. Het kassaldo van de onderneming vermindert door de 
afl ossing. Wij vinden deze afl ossingen dan ook niet terug in de winst-en-verlies-
rekening. Deze uitgaven worden weergegeven in de balans van de onderneming. 
Zij vormen geen onderdeel van kostenmanagement.
Hoe zit het echter met de rentebetalingen? Dit zijn ook uitgaven, maar het zijn 
tevens kosten in het kader van de bedrijfsvoering.
Alleen in het geval dat in een bepaalde periode zowel de aanschaf, het volledige 
gebruik en de betaling plaatsvinden, vallen uitgaven en kosten samen.
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We zijn nu in staat om te defi niëren wat in bedrijfsmatige zin kosten zijn. Onder 
kosten versta ik het geld dat in het kader van het voortbrengingsproces/dienstver-
leningsproces van een onderneming benodigd is. Uitgaven zijn alle betalingen 
die voor de bedrijfsvoering nodig zijn.

De tegenhanger van het onderscheid uitgaven en kosten betreft het begrippen-
paar ontvangsten  en opbrengsten . In het spraakgebruik brengt dit onderscheid 
wel minder verwarring met zich mee dan het onderscheid kosten uitgaven. Voor 
de jaarlijkse resultatenbepaling van een organisatie is het begrip ‘opbrengsten’ 
van belang. Samen met de kosten vormen de opbrengsten het resultaat van de 
bedrijfsvoering.

Niet alle ontvangsten vormen opbrengsten. 
Het onderscheid tussen ontvangsten en opbrengsten brengt veelal minder pro-
blemen met zich mee. In het spraakgebruik leidt het niet tot verwarring, maar 
hierbij schets ik toch een paar situaties om het onderscheid te verduidelijken. 
Stel dat u om de aanschaf van eerdergenoemde auto te kunnen betalen een lening 
bij uw bank heeft afgesloten. Deze lening leidt tot een ontvangst van fi nanciële 
middelen. Uw kassaldo neemt toe met het bedrag van die lening. Het is echter 
geen opbrengst uit uw bedrijfsvoering. U heeft geen producten verkocht of een 
dienst geleverd. Deze ontvangst vindt u dan ook terug in de balans. Zij wordt 
nimmer in de winst-en-verliesrekening vermeld.

Nu komt het ook voor dat de onderneming haar prestaties heeft geleverd aan af-
nemers. Maar deze afnemers betalen niet onmiddellijk. Er ontstaat een vordering 
op uw afnemers (debiteur). Doordat u uw prestaties heeft geleverd, is er omzet, 
ofwel een opbrengst, ontstaan. Door de late betaling heeft u geen ontvangsten. Is 
het late betalen nu een reden om de opbrengst maar tijdelijk te vergeten, ofwel 
niet in dit boekjaar te vermelden? Nee, u heeft uw prestatie geleverd. De op-
brengsten zijn dan ook ontstaan in dit boekjaar. Deze vindt u terug in de winst-
en-verliesrekening. Dat de afnemers pas volgend jaar betalen, heeft geen eff ect 
op de opbrengst, wel op de ontvangsten. Opbrengsten  zijn dus bedragen die door 
het afsluiten van verkooptransacties worden gerealiseerd. Ontvangsten  zijn alle 
toenemingen van de liquide middelen.
Het resultaat van een onderneming in een bepaalde periode bepalen we nu door 
voor die periode de opbrengsten en de kosten met elkaar te vergelijken.
De vergelijking tussen ontvangsten en uitgaven geeft inzicht in het verloop van 
de liquide middelen van de onderneming. Dit is voor de problematiek van kos-
tenmanagement niet van belang.
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Checklist 

> Er is een verschil tussen uitgaven en kosten:
• Kosten is het geld dat voor het voortbrengingsproces van de onderneming 

nodig is.
• Uitgaven zijn alle voor de bedrijfsvoering verrichte betalingen.

> Er is een verschil tussen ontvangsten en opbrengsten:
• Opbrengsten ontstaan door het afsluiten van verkooptransacties.
• Ontvangsten zijn alle toenemingen van liquide middelen.

> Voor de bedrijfsvoering maken we onderscheid tussen:
• uitgaven die geen kostenkarakter hebben (bijv. afl ossing van leningen);
• uitgaven die wel een kostenkarakter hebben (bijv. de betaling van de lonen 

en salarissen);
• ontvangsten die geen opbrengstenkarakter hebben (bijv. het afsluiten van 

een lening);
• ontvangsten die wel een opbrengstenkarakter hebben (bijv. de verkopen 

van een product of een dienst).

> Het verschil tussen opbrengsten en kosten bepaalt het resultaat van de bedrijfs-
voering.

> Het verschil tussen ontvangsten en uitgaven vormt de mutatie in het saldo 
liquide middelen.
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 3 Welke kostensoorten zijn er?

Uw onderneming verricht economische activiteiten. U brengt producten voort, 
handelt in goederen of verleent diensten (fi nanciële of zakelijke). Al deze vormen 
van economische activiteiten vatten wij samen als productie . Voor deze productie 
maakt u gebruik van productiefactoren . Dit zijn grond- en hulpstoff en, machines 
en menselijke arbeid. Daarnaast onderscheiden we nog grond, diensten van der-
den en belastingen. Al deze productiefactoren hebben bepaalde eigenschappen, 
die op hun beurt verschillende economische gevolgen hebben voor de kosten van 
het productiemiddel. Het levert ons de indeling van de kosten naar kostensoorten  
op. Als indelingscriterium geldt daarbij de vraag: bij welke productiefactor hoort 
het productiemiddel dat de kosten veroorzaakt?

Achtereenvolgens behandel ik de kosten van:
• grond- en hulpstoff en;
• duurzame productiemiddelen;
• menselijke arbeid;
• grond;
• diensten van derden;
• belastingen.

Kosten bestaan uit een hoeveelheids- en een prijscomponent. Beide aspecten krij-
gen aandacht. Rente rekenen we niet als een zelfstandige kostensoort. Rente volgt 
de gedragingen van de kostensoorten.

3.1 De kosten van grond- en hulpstoffen  

Tussen grond- en hulpstoff en bestaat economisch bezien geen verschil. Er is 
slechts sprake van een technisch verschil. Grondstoff en gaan fysiek over in het 
product, terwijl hulpstoff en fysiek niet in het product zijn terug te vinden. Om 
het onderscheid tussen grond- en hulpstoff en te verduidelijken, neem ik als voor-
beeld de ambachtelijke meubelindustrie. Voor het vervaardigen van een boeken-
kast hebben we hout nodig. We zien dit hout terug in de kast, zij het bewerkt. Om 
bepaalde onderdelen van deze boekenkast aan elkaar vast te maken, gebruiken we 
lijm. De lijm zien we later niet meer terug in de kast. Lijm is in dit proces een 
hulpstof, terwijl het hout een grondstof vormt.
Hulpstoff en dienen om het eigenlijke productieproces mogelijk te maken (bij-
voorbeeld olie en andere smeermiddelen, katalysatoren). Dit technische verschil 
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is economisch van geen betekenis. Economisch bezien hebben grond- en hulp-
stoff en een gelijke karakteristiek. Daarom behandel ik ze gezamenlijk. De grond- 
en hulpstoff en worden veelal in één cyclus van het productieproces verbruikt.

Hoeveelheidscomponent 
Om het verbruik van de grond- en hulpstoff en vast te stellen, onderscheid ik twee 
methoden:
1. de directe bepaling  , door:

a. doorlopende registratie van de hoeveelheden die in de productie opgaan;
b. vaststelling van de voorraadmutaties, rekening houdend met inkomende 

goederen.
2. de indirecte bepaling  : 

a. door de hoeveelheid verbruikte grondstof vast te stellen op basis van de 
afmetingen, inhoud of gewicht van het gereedgekomen product;

b. aan de hand van de receptuur of de chemische samenstelling van het pro-
duct;

c. door berekeningen achteraf aan de hand van standaards;
d. op grond van ervaringscijfers van het gebruik.

In de praktijk maken we bij de bepaling van het verbruik van grondstoff en ge-
bruik van een standaardhoeveelheid. Dit is het verbruik dat bij een doelmatige 
productie onvermijdelijk is.

Een voorbeeld. 
Voor de productie van een normale dames- of herenfi ets zijn per fi ets twee wie-
len noodzakelijk. Elk wiel heeft standaard 27 spaken. Dit volgt uit de technische 
specifi caties voor de voortbrenging van een fi ets. Dus voor een productie van 
10 fi etsen zijn 540 spaken nodig. 

Nu is het niet altijd mogelijk om een standaardhoeveelheid  voor de productie vast 
te stellen. In dat geval maken we gebruik van de in het verleden geregistreerde 
verbruiken. Wel is het dan zaak hierbij kritisch te werk te gaan. Zo zult u onder 
meer rekening dienen te houden met verwachte veranderingen in techniek. Ook 
doet u er dan verstandig aan om in het verleden ondoelmatig verbruikte hoeveel-
heden (verspillingen) buiten de berekeningen te houden.

Prijscomponent 
Het vaststellen van de prijs van de grond- en hulpstoff en lijkt eenvoudig, maar is 
dit vaak niet. Verschillende factoren beïnvloeden de prijs die we in het kader van 
de kostenbepaling hanteren. Ik noem enkele van deze factoren:
• De voorraad van een bepaalde grond- of hulpstof bestaat vaak uit een aantal 

leveringen, waarbij voor verschillende leveranciers een verschillende prijs per 
eenheid geldt.
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• Voor bepaalde bulkachtige voorraden die uit verschillende leveringen afkom-
stig zijn is het soms moeilijk om deze fysiek te volgen (bijv. granen bij een 
broodbakkerij).

• Door marktomstandigheden kunnen de prijzen van de ingekochte grond- en 
hulpstoff en fl uctueren.

Voor de prijscomponent van de grond- en hulpstoff en maken we in de praktijk ge-
bruik van een standaardprijs . Deze standaardprijs bestaat uit de inkoopprijs ver-
hoogd met de inkoopkosten, de transportkosten en de opslagkosten, voor zover 
die van belang zijn. Voor de inkoopprijs gebruiken we het gewogen gemiddelde 
van de verwachte inkooprijzen gedurende een periode (veelal een jaar). Dit is dan 
de vaste verrekenprijs   (vvp).
Om deze vaste verrekenprijs te kunnen vaststellen dient u de markten van de 
door u te gebruiken grond- en hulpstoff en goed te kennen, evenals het verbruik 
ervan door uw onderneming.

3.2 De kosten van duurzame productiemiddelen   

Onder duurzame productiemiddelen versta ik de gebouwen, de machines, de 
werktuigen, de auto’s, de gereedschappen, de computerinstallatie en dergelijk, 
die een onderneming voor haar productieproces heeft aangeschaft; ik noem ze 
investeringen.
Duurzame productiemiddelen leveren hun prestaties aan reeks achtereenvol-
gende productiecycli, veelal over een reeks van jaren. Deze productiemiddelen 
worden onder meer als gevolg van technische slijtage  opgebruikt. 
De duurzame productiemiddelen bezitten enkele bijzondere kenmerken, die van 
invloed zijn op de kostenbepaling ervan; duurzaamheid en technische ondeel-
baarheid.
De duurzaamheid . De aanschaf van een duurzaam productiemiddel legt niet al-
leen beslag op de productiecapaciteit voor de huidige productie, maar ook op die 
voor de toekomst. Het productiemiddel dient wel in één keer te worden aange-
schaft. Het gebruik van het productiemiddel vindt in meer dan één productiepro-
ces plaats. Door de aanschaf ontstaat als het ware een voorraad prestaties die het 
productiemiddel gedurende zijn gebruiksduur aan de productie levert. Zo dient 
een frisdrankenproducent een fl essenvulmachine die jaarlijks 1.000.000 fl essen 
kan vullen, deze capaciteit in zijn geheel aan te schaff en. Hij kan niet mondjes-
maat de benodigde capaciteit per dag kopen, zoals dat bij grondstoff en wel het 
geval is.

De technische ondeelbaarheid  
Stel u werkt bij Air Franceklm en u bent verantwoordelijk voor de bezettingsgraad 
van vluchten. Wat blijkt? De bezettingsgraad van klm vlucht 735 naar Curaçao 
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bedraagt op dinsdag slechts 65%. De onbezette stoelen op dinsdag kunnen niet 
op de volgende dag alsnog worden gebruikt. Ze zijn verloren gegaan. Daarmee 
komen we op het fenomeen ‘technische ondeelbaarheid’. De prestaties, werkeen-
heden  genoemd (in dit geval de stoelen) van het duurzame productiemiddel zijn 
fysiek samengebonden tot een technisch ondeelbare voorraad. Dit houdt in dat 
we de niet-gebruikte werkeenheden niet op een wat later tijdstip alsnog kunnen 
gebruiken. 

Hoeveelheidscomponent 
Bij duurzame productiemiddelen spreken we, wat de hoeveelheidscomponent be-
treft, over capaciteit. Capaciteit  is het prestatievermogen van het productiemiddel. 
Ik meet dit in eenheden product of in eenheden tijd. Ik maak daarbij onderscheid 
tussen gelijktijdelijke  en volgtijdelijke capaciteit . De gelijktijdelijke capaciteit is 
het productievermogen (aantal werkeenheden) per tijdseenheid. De volgtijdelijke 
capaciteit is het totale aantal tijdseenheden dat het productiemiddel beschikbaar 
heeft voor de productie. Dit is gelijk aan de technische gebruiksduur van het pro-
ductiemiddel. Deze wordt vaak gemeten in jaren. Verlenging van de volgtijdelijke 
capaciteit is mogelijk door een niet-intensief gebruik van de gelijktijdelijke capa-
citeit. Ter verduidelijking nemen we twee vrachtwagens in gebruik bij dezelfde 
onderneming. De ene legt dagelijks 150 km af, terwijl de andere dagelijks 1000 
km rijdt. Deze laatste slijt sneller en zal daardoor minder jaren meegaan dan de 
eerste. Behalve in geval van volcontinue bedrijfsvoering, kunnen we de gelijktijde-
lijke capaciteit niet vergroten. In het merendeel van de gevallen wordt volcontinue 
bedrijfsvoering wettelijk niet toegestaan.

Hoe bepalen we de gelijktijdelijke capaciteit? Het is daarbij nuttig om enkele 
capaciteitsbegrippen te verduidelijken. 
1. De theoretische capaciteit  (of maximale capaciteit ) van een productiemiddel. Dit 

komt overeen wat met in een bepaalde periode theoretisch maximaal mogelijk 
is. Zo heeft een machine die per uur 1000 verpakte producten kan leveren 
een theoretische capaciteit van 365 dagen × 24 uren × 1000 producten, zijnde 
2.920.000 producten. Het zal duidelijk zijn dat dit alleen mogelijk is als er 
volcontinu wordt gewerkt en er geen stagnaties in het proces optreden. Maar 
de machine moet worden onderhouden, moet worden ingesteld, continue be-
drijfsvoering is vaak niet toegestaan, enzovoort. De theoretische capaciteit is 
dus geen geschikte maatstaf.

2. De praktische capaciteit . Dit is een maatstaf waarbij rekening wordt gehouden 
met de gevolgen van de hiervoor genoemde problemen. Het is daarmee een 
betere capaciteitsmaatstaf.

 We kunnen de praktische capaciteit op twee manieren bepalen. Een manier is 
het toepassen van een wat arbitraire schatting, gebaseerd op ervaringscijfers. 
Deze benadering neemt aan dat de praktische capaciteit een bepaald percen-
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tage van de maximale capaciteit is, bijvoorbeeld 80%. Als een machine onder 
normale omstandigheden per week 40 uur kan werken, dan bedraagt de prak-
tische capaciteit 32 uren. De tweede manier is een analytische. We gaan daarbij 
uit van de maximale capaciteit. Daarop brengen wij in mindering de tijd die 
benodigd is voor onderhoud en reparatie, voor het instellen van de machine, 
voor storingen en andere. Ook kan daarbij rekening worden gehouden met 
tijd die door bepaalde afnemers is gereserveerd. Het voordeel van het gebruik 
van de praktische capaciteit is dat het begrijpelijk en rationeel is. Voorts is het 
een in de loop van de jaren constante grootheid, waardoor de kostprijzen van 
de producten niet fl uctueren. 

3. De gebudgetteerde capaciteit . Dit komt overeen met het capaciteitsbeslag dat 
volgt uit het jaarlijkse budgetteringsproces. Op basis van de verwachte verko-
pen en de daaruit verwachte productie bepalen we de benodigde capaciteit van 
de productiemiddelen. Het voordeel is dat deze capaciteit een nauw verband 
vertoont met de planning van de activiteiten van de onderneming. Daar staat 
als nadeel tegenover, dat de verkoop- en dus ook de productiebudgetten jaar-
lijks (afhankelijk van de stand van de economie) kunnen fl uctueren. We gaan 
dan uit van een verschillende capaciteitsgrootte per jaar. Daardoor zullen de 
kostprijzen van de producten fl uctueren, met het gevaar dat de onderneming 
belandt in een neerwaartse spiraal wat betreft de verkoop van haar produc-
ten. Immers: als gevolg van een lagere gebudgetteerde capaciteit ten opzicht 
van vorig jaar stijgen de capaciteitskosten in de kostprijs per eenheid product. 
Daardoor kunnen de prijzen van de producten stijgen, met als gevolg dat de 
afzet daalt. Volgend jaar wordt een lagere afzet gebudgetteerd, enzovoort. 

4. De normale capaciteit , de gemiddelde verwachte capaciteit over een bepaalde 
tijdsperiode (veelal een conjunctuurcyclus). De kostprijs van de producten 
wordt bepaald op basis van deze capaciteit, waaruit de cyclische schommelin-
gen zijn geëlimineerd.

5.  De werkelijke capaciteit . Deze gaat uit van de capaciteit zoals die per jaar daad-
werkelijk is gebruikt. In het algemeen zal deze jaarlijks fl uctueren. Dit begrip 
draagt dezelfde bezwaren in zich die ik al heb gesignaleerd bij de gebudget-
teerde capaciteit.

Een voorbeeld.
De jaarlijkse capaciteitskosten van een fl essenvulmachine bedragen € 120.000.
Hoeveel bedragen nu de capaciteitskosten per eenheid product bij:
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Capaciteitsbegrip Aantal eenheden €/eenheid
Theoretische capaciteit 12.000 € 10
Praktische capaciteit 10.000 € 12
Gebudgetteerde capaciteit 8.000 € 15
Normale capaciteit 7.500 € 16
Werkelijke capaciteit 6.000 € 20

Het gebruik van de praktische capaciteit heeft als belangrijk voordeel dat de capa-
citeitskosten in de kostprijs van de producten niet aan fl uctuaties onderhevig zijn, 
zodat het gevaar van de neerwaartse spiraal niet bestaat.
Wel is het belangrijk om in dit verband te wijzen op een fundamentele gelijkheid 
betreff ende de capaciteitskosten. Deze luidt:

Kosten van de duurzame productiemiddelen:
de kosten van de gebruikte capaciteit  + de kosten van niet-gebruikte capaciteit 

Passen we deze formule toe op het voorbeeld, dan krijgen we: 
de kosten van de duurzame productiemiddelen 120.000 =
de kosten van de gebruikte capaciteit 6.000 × € 12 = € 72.000 +
de kosten van de niet-gebruikte capaciteit 4.000 × € 12 = € 48.000.

De kosten van de gebruikte capaciteit, € 12 per eenheid product, vormen onderdeel 
van de kostprijsberekening van de producten. De kosten van de niet-gebruikte 
capaciteit (€ 48.000) maken geen deel uit van de kostprijs van de producten. Dit 
bedrag wordt verantwoord in de winst-en-verliesrekening van de onderneming. 
Het is onjuist om in de kostprijs van de producten de kosten van niet-gebruikte 
capaciteit op te nemen. De klanten van de onderneming dienen hiervoor niet te 
betalen. De kosten van de ongebruikte capaciteit is het probleem van de onderne-
ming, niet van de klant.
Zo geeft het kostensysteem twee sterke signalen, een correcte kostprijs en een 
signaal dat de verkooporganisatie van de onderneming aan de slag moet.

Prijscomponent 
Voor de prijscomponent dienen we te weten wat het duurzaam productiemiddel 
ons heeft gekost. Dit is veelal de prijs die we ervoor hebben betaald. Maar er zijn 
allerlei bijkomende aspecten waarmee we rekening dienen te houden: transport-
kosten om het middel in het eigen bedrijf te krijgen, installatiekosten, kosten van 
het proefdraaien e.d. rekenen we ook tot de totale aanschaffi  ngswaarde van het 
middel.
De duurzame productiemiddelen worden als gevolg van de ondeelbaarheid in 
één keer aangeschaft. Ze gaan vaak jaren mee. Nu is het niet reëel (en eigenlijk 
ook niet eerlijk) om het jaar waarin het duurzaam productiemiddel is aangeschaft 
volledig te belasten voor de kosten (het aankoopbedrag) van de aanschaf. Het 
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volledige aankoopbedrag verdelen we over de jaren waarin het productiemiddel 
wordt gebruikt voor het productieproces. Dit noem ik afschrijven .
We kennen verschillende methoden van afschrijving. Een in de praktijk veelge-
bruikte methode is die van de lineaire afschrijving . Deze methode houdt in dat 
jaarlijks een gelijk bedrag wordt afgeschreven. Om nu de jaarlijkse afschrijving 
te berekenen, dienen we naast de totale aanschaffi  ngswaarde de economische ge-
bruiksduur en de restwaarde aan het eind van die periode te weten. Beide laatste 
zijn schattingen.
De economische gebruiksduur  is gelijk aan het aantal jaren dat het productiemid-
del voor het productieproces kan worden gebruikt. 
De restwaarde  is gelijk aan het bedrag dat bij buitengebruikstelling aan het einde 
van de gebruiksduur wordt verkregen. Dat kan in de vorm van een inruilwaarde 
zijn, of een opbrengstwaarde op een tweedehandsmarkt. Ook een negatieve rest-
waarde is denkbaar als het middel moet worden gesloopt.

Stel, uw onderneming heeft een duurzaam productiemiddel op 1 januari aange-
schaft voor € 520.000. In dit bedrag zijn alle bijkomstige kosten begrepen. Het is 
op dezelfde datum in gebruik genomen. U schat de economische gebruiksduur op 
tien jaren. De geschatte restwaarde aan het einde van die tien jaren is € 20.000.
Hoeveel bedraagt nu de jaarlijkse afschrijving?

De jaarlijkse afschrijving wordt als volgt berekend:

Afschrijvingsbedrag =  
aanschaffi  ngsbedrag – geschatte restwaarde

 geschatte economische gebruiksduur 

ofwel:  
€ 520.000 – € 20.000

 = € 50.000 per jaar
 

10

Dit jaarlijkse afschrijvingsbedrag vormt één van de gegevens voor het bepalen van 
de kostprijs van uw product.

3.3 De kosten van arbeid  

De kosten van arbeid vormen voor veel ondernemingen een belangrijke kosten-
post. In de dienstverlenende sector is het zelfs de belangrijkste.
We kennen verschillende loonstelsels. Deze loonstelsels stellen het loon voor de 
gepresteerde arbeid vast. De bekendste stelsels zijn het tijdloon , het stukloon  en 
een combinatie van tijd- en stukloon.
Bij het tijdloon wordt een contractueel (veelal bij cao) overeengekomen loon be-
taald. Dit is ongeacht de omvang van de geleverde arbeidsprestatie.
Bij stukloon is het loon afhankelijk van de geleverde prestatie.
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Een combinatie van tijd en stukloon is het stukloon met een gegarandeerd mini-
mumloon of het stukloon met een maximuminkomen.
Om enige vorm van stukloon te kunnen toepassen is het noodzakelijk dat de 
individuele arbeidsprestatie meetbaar is. Ook dient het tempo van de productie 
door de individuele arbeider beïnvloedbaar te zijn.
In ons land wordt overwegend tijdloon betaald.
Ook voor de kosten van arbeid onderkennen we een hoeveelheid- en een prijs-
component.

Hoeveelheidsaspect 
Het hoeveelheidsaspect is afhankelijk van het aantal uren dat een arbeider vol-
gens de arbeidsovereenkomst (veelal een cao) mag werken. Daarbij houden we 
rekening met betaalde vakanties en andere vrije dagen, afwezigheid wegens ziek-
te, betaalde tijd voor de dagelijkse persoonlijke verzorging van de arbeiders, de 
betaalde tijd voor instructies, trainingen, onvermijdelijke wachttijden e.d.

Uitgaande van een werkweek van 40 uren bepalen we het aantal uren dat echt 
wordt gewerkt.
Op jaarbasis is beschikbaar: 52 × 5 =  260 dagen × 8 uren =  2080  uren

Af: niet beschikbaar voor werkzaamheden:
–  vakantie 21 168
–  snipperdagen 3 24
–  feestdagen 7 56
–  ziekte 9 72
  ___ ____
Beschikbare arbeidsdagen 220 dagen × 8 uren 1760 uren

Af:
–  wachttijden, persoonlijke verzorging e.d.
 (bijv. drie kwartier per dag) 165
–  instructie, training
 (5 werkdagen per jaar) 40
  ___ 205  uren
   _________
Beschikbaar voor productie  1555  uren

Nu blijkt dat het aantal beschikbare productieve uren ongeveer 75% is van het 
aantal uren dat volgens de cao’s moet worden uitbetaald.

Prijscomponent 
De totale loonkosten bestaan uit meer dan alleen de volgens de arbeidscontracten 
te betalen lonen. Bijkomende kosten van de arbeid zijn de door de werkgever te 
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betalen premies voor de sociale verzekeringen, pensioenpremies, het vakantie-
geld, een eventuele eindejaarsuitkering, e.d. Ook de opleidingskosten, de kosten 
van een bedrijfskantine, de kosten van de koffi  e- en theeverstrekkingen behoren 
tot de kosten van de arbeid.
Het aldus bepaalde totale bedrag aan arbeidskosten delen we door het aantal voor 
de productie beschikbare aantal uren (1555 uren, zie hiervoor). De uitkomst van 
deze berekening is de gemiddelde arbeidskosten per arbeidsuur (arbeidsuurta-
rief).

3.4 De kosten van de grond  

Het gaat hierbij om de grond die de onderneming in eigendom heeft. In bedrijf-
economische zin heeft de grond een drietal functies:
a. grond als vestigingsplaats  ;
b. grond voor de voortbrenging van agrarische producten  ;
c. grond voor de voortbrenging van mijnbouwproducten  .

Grond als vestigingsplaats ondervindt in principe geen technische slijtage. Er 
wordt dus niet afgeschreven. In het geval dat het productieproces (onvermijdelijk) 
leidt tot vervuiling van de grond, dan leiden de uitgaven om de grond schoon te 
maken wel tot kosten van het productieproces.
Grond in de agrarische sector leidt bij normale agrarische bedrijfsvoering ook 
niet tot technische slijtage, dus geen afschrijving. Wordt er echter roofbouw op 
de grond gepleegd, dan zijn de uitgaven tot herstel wel kosten.
Grond in de mijnbouwsector brengt onvervangbare delfstoff en voort. De in de 
grond aanwezige delfstoff en zijn veelal beperkt. Dit houdt in dat er dient te wor-
den afgeschreven in overeenstemming met de in de periode gewonnen hoeveel-
heid.

Investeringen in de grond voor grondverbeteringen (bijv. drainage) rekenen we 
tot (slijtende) duurzame productiemiddelen. We schrijven daarop af.
Heeft de onderneming de grond niet in eigendom, maar heeft zij die in huur of 
pacht, dan vormen de betaalde sommen voor huur of pacht kosten en maken zij 
deel uit van de kostprijs van het product.

3.5 De kosten van de diensten van derden   (kosten van 
dienstverlening)

Er is sprake van dienstverlening als de onderneming niet zelf bepaalde activitei-
ten uitvoert maar dit door andere ondernemingen laat verrichten (bijvoorbeeld 
transportbedrijven, belastingadviesbureaus, ict-adviesbureaus, advocatenkanto-
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ren). Deze laatste zijn vaak gespecialiseerd in die activiteit. Ook als u een deel 
van het normale productieproces uitbesteedt aan een ander bedrijf, is er sprake 
van dienstverlening.
De kosten van de dienstverlening zijn de voor die dienstverlening aan andere 
ondernemingen betaalde bedragen.

3.6 De kosten van de belastingen  

Bij de kosten van de belastingen maken we onderscheid tussen:
• kostprijsverhogende belastingen ; en
• niet-kostprijsverhogende belastingen .

De kostprijsverhogende belastingen zijn belastingen die een direct verhogend ef-
fect hebben op de kosten van de productie. Tot deze belastingen rekenen we de 
onroerendezaakbelasting (ozb), de invoerrechten en accijnzen en de motorrijtui-
genbelasting. Het zijn objectieve belastingen die goederen en diensten treff en.
De niet-kostprijsverhogende belastingen zijn subjectieve belastingen. Zij worden 
geheven over inkomen, winst of vermogen.

De btw  vormt een niet-kostprijsverhogende belasting. Btw maakt in het algemeen 
geen deel uit van de kostprijs. Deze belasting wordt door de leverancier aan de 
afnemer afzonderlijk in rekening gebracht en kan van de Belastingdienst worden 
teruggevorderd. Er zijn echter enkele uitzonderingen. 
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Checklist 

> Elke onderneming gebruikt productiefactoren. Ze veroorzaken kosten:
• grond- en hulpstoff en;
• duurzame productiemiddelen;
• arbeid;
• grond;
• dienstverlening;
• belastingen.

> Kosten hebben een hoeveelheids- en een prijscomponent.

> Grond- en hulpstoff en: economisch bezien geen onderscheid.
• Hoeveelheidscomponent: standaardhoeveelheid

– verbruik dat bij doelmatige productie onvermijdelijk is.
• Prijscomponent: standaardprijs

– inkoopprijs plus bijkomende kosten van transport, in opslag nemen, 
e.d.

> Duurzame productiemiddelen:
• gebouwen, machines en installaties, auto’s, gereedschappen, aangeschaft 

voor het voortbrengingsproces
• leveren prestaties aan een reeks productieprocessen;
• twee kenmerken:

– duurzaamheid: aangeschaft voor een reeks van jaren;
– technische ondeelbaarheid: ongebruikte capaciteitseenheden zijn niet 

later te gebruiken, ze zijn verloren.

> Hoeveelheidscomponent:
• capaciteit: prestatievermogen van het duurzame productiemiddel;
• de praktische capaciteit: de beste capaciteitsmaatstaf voor kostenmanage-

ment;
• de kosten van het duurzaam productiemiddel: de kosten van de gebruikte 

capaciteit + de kosten van de ongebruikte capaciteit;
• de kosten van de gebruikte capaciteit vormen onderdeel van de kostprijs;
• de kosten van de ongebruikte capaciteit vormen verlies;

> Prijscomponent:
• de aanschafprijs plus alle bijkomende kosten;
• afschrijvingen vormen een belangrijk bestanddeel;
• de jaarlijkse (lineaire) afschrijving.
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> Arbeid:
• Hoeveelheidscomponent: aantal uren dat arbeiders mogen werken, gecor-

rigeerd voor rust- en vakantietijden, scholing, e.d. 
• Prijscomponent: in cao’s genoemde loonbedragen plus bijkomende lasten, 

e.d.

> Grond:
• Drie functies, als vestigingsplaats, als voortbrenger van agrarische produc-

ten en als voortbrenger van mijnbouwproducten;
• voor kostenmanagement levert grond in welke functie dan ook weinig pro-

blemen op.

> Dienstverlening: door derden uitgevoerde activiteiten.
• Belastingen: 

– kostprijsverhogend: alle belastingen die een verhogend eff ect hebben 
op de kosten van de voortbrenging;

– niet-kostprijsverhogend: alle belastingen over winst, inkomen of ver-
mogen;

– btw is een niet-kostprijsverhogende belasting.
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 4 Wat zijn voor uw onderneming 
relevante kostenindelingen?

In het vorige hoofdstuk heb ik de belangrijkste kostensoorten (categorische inde-
ling  ) besproken. In de boekhouding van menige onderneming treff en we deze 
kostenindeling aan. Nu worden er in de dagelijkse praktijk van het ondernemen 
veelvuldig andere kostenindelingen gebruikt. Achtereenvolgens besteed ik aan-
dacht aan de indeling:
• vaste en variabele kosten;
• directe en indirecte kosten.

Tot slot bespreek ik in dit hoofdstuk enkele bijzondere kostenindelingen die daar-
naast voor een bepaald type ondernemingen van belang zijn.

4.1 Onderscheid tussen vaste en variabele kosten 

Dit onderscheid kent een duidelijke relatie met de bedrijfsdrukte . Onder bedrijfs-
drukte versta ik de mate waarin een onderneming in een gegeven periode de 
aanwezige capaciteit benut. De bedrijfsdrukte kan zowel in productieomvang als 
in verkoopomvang worden uitgedrukt.

Het onderscheid tussen vaste en variabele kosten vertoont een verband met het 
kostengedrag.
Vaste kosten   (ook wel constante kosten) veranderen niet als totaal bedrag in een 
gegeven periode bij toename of afname in de bedrijfsdrukte. Zij wijzigen niet 
door een verandering in de bedrijfsdrukte. Zij zijn er dus onafhankelijk van. Juri-
dische, sociale of economische factoren hebben invloed op het constante karakter 
van de kosten. Zo kunnen arbeidskosten als gevolg van de geldende ontslagter-
mijnen een constant karakter hebben. De duurzame productiemiddelen brengen 
ook vaak constante kosten met zich mee, omdat we op de korte termijn de aan-
wezige hoeveelheid ervan niet kunnen vergroten. 
Variabele kosten   veranderen echter wel als totaalbedrag in een gegeven periode 
bij veranderingen in de bedrijfsdrukte. Zij zijn dus afhankelijk van de bedrijfs-
drukte. Wanneer er tien producten extra worden voortgebracht, dan resulteert dat 
in tien eenheden variabele kosten extra. In productiespecifi caties, recepturen, e.d. 
ligt dat vast. Ik reken de grond- en hulpstoff en tot de variabele kosten.

De variabele kosten veranderen op verschillende manieren met de bedrijfsdruk-
te.
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