
Kwanta kost da?
 Kostprijsberekening 
 voor korteketenproducenten

theorie





repedios delia 1

De wereld is volop in verandering en allerhande trends en tendenzen veranderen de wereld voort

durend. Als thuisverkoper speel je ook in op trends, onder andere op de voorkeur voor lokaal voedsel. 

Mensen willen weten waar hun eten vandaan komt en geven in sommige gevallen ook de voorkeur 

aan lokaal geproduceerd voedsel. Zeker als daar ook nog een waardevol verhaal aan gekoppeld wordt.

Daartegenover staat dat consumenten onder druk van de voortdurende economische crisis ook steeds 

meer op de hoogte zijn van de prijzen en in hun aankopen daarmee rekening houden. Het is dus van 

belang dat jij als producent goed bewust bent van de prijskwaliteitverhouding van je product en hoe 

die zich verhoudt tot concurrerende producten. In welk prijssegment bevindt je product zich en wat is 

de kwaliteit ervan?

Om een goede prijs te kunnen bepalen, moet je de ondergrens kennen waarvoor je het product wilt 

verkopen. Je moet dus berekenen hoeveel kosten je moet maken om het product te kunnen aanbieden 

aan de klant. Ongeacht of je wilt streven naar de grootste klantentevredenheid, naar het beste product 

of de laagste prijs, is het vandaag cruciaal om een goed zicht te krijgen op de kostprijs van je product 

en te begrijpen tegen welke prijs je het moet aanbieden.

Deze brochure kwam tot stand met steun van de Vlaamse overheid en bestaat uit twee delen. Het eerste 

deel omvat de theoretische uitleg over kostprijsberekening. Het tweede deel toont, aan de hand van een 

voorbeeld, hoe je de kostprijsberekening in de praktijk toepast en hoe je hiermee aan de slag kunt gaan.

innovatiesteunpunt
Leuven, december 2013

INTRO



2 repedios delia do



repedios delia 3

1 een kostprijs – wat is dat? 5

2 Waarom zou je een kostprijsberekening maken? 7

3 terminologie 9

3.1 Een kostendrager 9

3.2 Een verdeelsleutel 9

3.3 Een kostenplaats 11

4 Welke soort kosten bestaan er? 13

4.1 Directe en indirecte kosten 13

4.2 Vaste en variabele kosten 14

4.3 Oefening in soorten kosten 15

5 Welke kosten maak je allemaal? 17

6 Waar haal je de nodige gegevens vandaan? 19

7 Stap voor stap gegevens verzamelen en keuzes maken 21

7.1 Productiekosten 21

7.1.1 Directe materiaalkosten 21

7.1.2 Arbeidskosten 22

7.1.3 Indirecte productiekosten 23

7.2 Nietproductiekosten 24

7.2.1 Administratiekosten 25

7.2.2 Marketing en verkoopkosten 25

7.2.3 Onderzoeks en ontwikkelingskosten 26

INHOuD



4 inhoud

8 enkele tips 27

8.1 Hoe omgaan met verlies 27

8.2 Er bestaat niet één kostprijs 28

8.3 Praktisch te werk gaan 29

8.4 Wat doe je met een kostprijsberekening? 29

9 hoe verhoudt de kostprijs zich tot de verkoopprijs? 31

10 Bij wie kan je terecht met al je vragen of voor begeleiding? 35

10.1 Innovatiesteunpunt 35

10.2 Steunpunt Hoeveproducten 35



repedios delia 5

1
“een kostprijs omvat alle kosten die je moet maken om een bepaald product (of bepaalde dienst) 
te leveren.”

Een kostprijsberekening maakt dus duidelijk wat de kostprijs is van een product of een dienst die 

we naar de markt brengen. Verderop in deze brochure zullen we steeds spreken over een product, 

maar wees je ervan bewust dat dit ook een dienst kan zijn. Wat kost het bijvoorbeeld om je producten 

naar een klant te vervoeren of om een product op vraag van een klant in te pakken? Ook als hoeve

verwerker bied je immers naast producten ook diensten aan.

EEN KOSTPRIJS 
WAT IS DAT?
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2
Een kostprijsberekening stel je op omdat je een interne evaluatie wilt uitvoeren. Je wilt te weten 

komen hoe je producten ervoor staan en waar verbeteringen mogelijk zijn. Een kostprijsberekening 

moet dan ook gezien worden als een intern bedrijfsinstrument en niet zo zeer als een instrument om 

je te vergelijken met anderen. Op basis van het resultaat van je kostprijsberekening beoordeel je de 

prestaties van je onderneming of je product. 

Door de analyse die je uitvoert en de evaluatie die je maakt, kan je allerlei vragen stellen, afhankelijk 

van de doelstelling die je voor ogen hebt. Zo kan je op basis van de resultaten van de kostprijs

berekening onder andere de volgende vragen stellen:

Tabel 1 Mogelijke vragen naar aanleiding van een kostprijsberekening

Vaststelling Vraag die je kunt stellen

Ik begrijp dat de kostprijs de minimale verkoopprijs is en ik stel Kan ik mijn huidige verkoopprijs verhogen? 

vast dat die heel dicht ligt bij mijn huidige verkoopprijs. 

De personeelskosten wegen zeer sterk door in mijn kostenplaatje. Zet ik beter een machine in, om zo minder arbeidsuren te hebben?

Mijn verpakkingskosten zijn relatief hoog in de totale kostprijs Zoek ik het best een alternatieve leverancier? 

van mijn product.

Ik wil een nieuw product in de markt zetten en heb de kosten Hoeveel producten moet ik minimaal verkopen zodat mijn opbrengsten 

die daarvoor nodig zijn berekend. de kosten zullen dekken?

Ik verdien duidelijk meer op product A dan op product B. Zal ik product A meer in de aandacht van de klanten brengen, zodat ze 

 meer geneigd zijn om dat product te kopen?

Bij de gemiddelde marktprijs, slaag ik er niet in om het product Is het aangewezen om het product uit mijn aanbod te schrappen? 

voor een hogere prijs te verkopen. Maar die verkoopprijs dekt 

de kostprijs niet. 

Er is een grotere, snellere, … machine op de markt, maar die kost Zal deze vervangingsinvestering een positieve invloed hebben op mijn 

wel € 10.000 extra. kostprijs of koop ik toch best een kleinere machine?

Mijn klant vraagt een korting als hij een grotere hoeveelheid koopt. Welke invloed heeft een groter volume op mijn kostprijs en hoeveel 

 korting kan ik eventueel aanbieden zonder hierdoor een lagere marge 

 te realiseren?

Als je de kostprijs van je producten begint te berekenen, kan dat dus een waaier aan vragen opwekken. 

De kostprijsberekening zal zelf meestal geen antwoord kunnen bieden, maar ze kan jou als bedrijfs

leider wel een richting geven.

WAAROM ZOu JE
EEN KOSTPRIJSBEREKENING 
MAKEN?
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3
3.1 een kostendrager 

“een kostendrager is iets waarvoor je de kosten wilt berekenen.”

Een kostendrager kan een individueel product zijn (vb. 1 liter ijs of 1 bokaal soep), maar net zo goed een 

groep producten (vb. de volledige ijsproductie op maandag, alle soep gemaakt in maart, 10 potten confi

tuur), een productassortiment, of een deel van de organisatie (vb. het melkveebedrijf, de thuisverkoop).

Hoe gedetailleerder de kostendrager, hoe meer detail je nodig zal hebben en hoe meer je moet regis

treren. Je moet ergens een optimum vinden waarmee je kan en wilt werken. Stel dat je de kostprijs 

per liter ijs wilt kennen, dan vertrek je het best van de kostprijs per bereiding. Per bereiding registreer 

je dan hoeveel tijd je besteedt aan de verschillende stappen van het maken van het product en hoeveel 

grondstoffen je gebruikt. Het is veel complexer om de tijd te registeren per liter ijs. Zodra je de arbeids

kosten hebt voor de bereiding, deel je dat bedrag door het aantal liters ijs dat je per bereiding maakt 

en dan ken je de kosten per liter ijs.

3.2 een verdeelsleutel

“Bij kostprijsberekening wijs je kosten direct toe aan een kostendrager (direct costing) of door 
 middel van een verdeelsleutel (indirect costing).”

Sommige kosten kan je niet meteen aan je gekozen kostendrager toewijzen. Daarom werk je met een 

verdeelsleutel. Hierbij zoek je een oorzakelijk verband tussen de te verdelen kosten en de gekozen 

verdeelsleutel. Wat veroorzaakt de kosten? Een machine gebruik je misschien voor meerdere producten 

en dus misschien voor meerdere kostendragers. Je zou de kosten van deze machine kunnen toewijzen 

op basis van het aantal geproduceerde producten, maar net zo goed op basis van het aantal uren dat 

je de machine voor de specifieke kostendrager inzet. Afhankelijk van wat je kiest, kunnen de kosten 

die je toewijst verschillen, zoals onderstaand voorbeeld aangeeft.

Voorbeeld Een bedrijf heeft een machine met een productiekost van € 1000 per jaar en gebruikt ze 

voor 2 producten. Van product A maakt het bedrijf op jaarbasis 3000 stuks, terwijl het slechts 400 

 eenheden van product B produceert. De bedrijfsleiders hebben ook even de tijd genomen om te kijken 

hoeveel tijd de machine ingezet wordt voor elk product. Ze hebben vastgesteld dat ze voor  product A 

de machine slechts 1 minuut nodig hebben en 6 minuten voor product B. Dat komt in totaal dus neer 

op 50 uur [= (1 : 60) x 3000] voor de 3000 eenheden van product A en 40 uur voor de 400 eenheden van 

product B. De machine wordt op jaarbasis dus 90 uur ingezet. Wijs je de € 1000 toe aan de 2 product

groepen op basis van het aantal geproduceerde producten, dan is het duidelijk dat productgroep A een 

TERMINOLOGIE
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groter aandeel in de kosten zal dragen [€ 882 = 1000 x (3000 : 3400)]. Kies je ervoor om te werken met 

het aantal uren dat je de machine ingezet hebt [€ 556 = 1000 x (50 : 90)], dan is de verdeling minder 

 uitgesproken, zoals in tabel 2 te zien is.

Tabel 2 Impact op toegerekende kosten door gebruik te maken van verschillende verdeelsleutels

Indirecte kosten op jaarbasis € 1.000    

  

 Product a Product b Totaal

Aantal geproduceerde eenheden op jaarbasis 3.000 400 3.400

Machinetijd per product (minuten) 1 minuut 6 minuten  

Aantal uren machine gebruikt op jaarbasis 50 uur 40 uur 90 uur

 

Totaal toegerekende kosten op basis van      

Het aantal geproduceerde producten € 882 € 118  

Het aantal gebruikte uren € 556 € 444  

Je kunt werken met een waaier aan verdeelsleutels, denk bijvoorbeeld aan:

 – Hoeveel eenheden heb je van elke productgroep in de loop van het afgelopen jaar gemaakt?

 – Hoeveel eenheden heb je van elke productgroep in het afgelopen jaar verkocht?

 – Hoeveel arbeidsuren heb je het afgelopen jaar aan de productie besteed?

 – Hoeveel tijd heb je een bepaalde machine voor een bepaald product ingezet?

 – Hoeveel omzet heb je met elke productgroep het afgelopen jaar gedraaid?

 – Hoeveel uren is een machine ingezet voor de productie van elke productgroep?

Welke verdeelsleutel je ook toepast, het is een keuze die je zelf als bedrijfsleider moet maken. Wel 

moet je proberen ervoor te zorgen dat het kostprijssysteem zo veel mogelijk de realiteit weerspiegelt. 

De variëteit aan mogelijke verdeelsleutels maakt meteen ook duidelijk waarom er niet één kostprijs 

bestaat. Afhankelijk van de keuze die je maakt, krijg je een ander resultaat. 

Probeer een verdeelsleutel te vinden die toepasbaar is voor al je producten. Zo kan je bijvoorbeeld als 

zuivelproducent een verdeelsleutel kiezen die gebaseerd is op de hoeveelheid melk (liter) die je nodig 

hebt om het eindproduct te maken. In dit geval bekijk je de toewijzing vanuit de inputzijde. Anderzijds 

kan je werken met de hoeveelheid afgewerkt product (kg of liter). Je bekijkt de toewijzing dan vanuit 

de outputzijde. Besef wel dat als je werkt met een verdeelsleutel vanuit de inputzijde, je bepaalde ver

liezen mogelijk verkeerd versleutelt. Zo kun je met 1000 liter melk misschien 950 bussen van 1 liter 

vullen. Er gaat bijvoorbeeld 50 liter verloren bij het spoelen van de leidingen. Indien je de kosten toe

wijst op basis van de 1000 liter, heb je lagere kosten per product dan indien je dit doet op basis van de 

950 liter (zie tabel 3).

Tabel 3 Impact op toegerekende kosten door verlies mee te nemen

Kosten die je wilt toewijzen € 1.000  

Aantal input (liter) 1.000 liter 950 liter

Kosten toegerekend per stuk € 1,00 (= € 1.000 : 1.000) € 1,05 (= € 1.000 : 950)
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Het is aangewezen om de verliezen die je doorheen de productie maakt, goed in kaart te brengen. Het 

verminderen van deze verliezen kan je al direct winst opleveren (zie 8.1 voor meer info over hoe je met 

verlies kan omgaan).

Zoals bovenstaande voorbeelden aangeven, is het belangrijk om je bewust te zijn van mogelijke ver

schillen door het toepassen van verdeelsleutels, zodat je geen verkeerde beslissingen neemt, bijvoor

beeld in verband met het productassortiment. Zolang je over meerdere jaren met dezelfde veronder

stellingen blijft werken, kan je de kostprijsberekening doorheen de jaren gebruiken om een vergelijking 

te maken.

3.3 een kostenplaats

“De kostenplaats is het onderdeel in de organisatie waar de kosten (zowel directe als indirecte) 
gemaakt worden.”

Onderstaand voorbeeld (tabel 4) kan duidelijk maken wat hiermee bedoeld wordt. Een computer die 

je hebt aangekocht voor € 2000 en die je vier jaar lang gebruikt, heeft dus een jaarlijkse kostprijs van 

€ 500. Je gebruikt de computer niet alleen voor de thuisverkoop, maar ook voor de administratie van 

je melkveebedrijf. Deze kosten maak je dus voor beide onderdelen van je bedrijf en moet je dus ook 

aan beide onderdelen toewijzen. Om de kosten te kunnen toewijzen aan een kostenplaats, werk je 

met een  kostenveroorzaker. 

“een kostenveroorzaker is een basis waarop bepaald wordt hoeveel een activiteit een kostensoort 
verbruikt.”

In het geval van de computer hebben we gemeten dat we die 40% van de tijd gebruiken voor de adminis

tratie van het melkveebedrijf en 60% voor de thuisverkoop. Van de kostprijs voor de computer wordt 

dus € 200 aan het melkveebedrijf toegerekend en € 300 aan de thuisverkoop. In dit voorbeeld 

beschouwen we de gebruikerstijd als de kostenveroorzaker.

Tabel 4 Gebruik van kostenplaats en kostenveroorzaker

aankoop- Kosten Ingezette Kosten-   % in Kosten-  % verkocht Kosten- 
kosten per jaar tijd plaats  omzet drager   aantal drager  

€ 2.000 € 500 40% Melkvee € 200            

    60% Thuisverkoop € 300 80% IJs € 240 60% Vanille € 144

                20% Chocola € 48

                20% Stracciatella € 48

          5% Yoghurt € 15 45% Vanille € 7

                55% Aardbeien € 8

          15% Kaas € 45 75% Jonge € 34

                25% Oude € 11

Stel dat het bedrijf op het vlak van thuisverkoop drie productgroepen (ijs, yoghurt en kaas) verkoopt. 

Om het aandeel van de computer in de kostprijs te kennen, moeten de kosten voor de computer toe

gewezen worden aan de drie productgroepen (= kostendrager). In welke mate wordt de computer dus 

gebruikt bij het produceren en verkopen van ijs, yoghurt en kaas? Hierbij zoek je een verdeelsleutel 

die je enerzijds makkelijk kunt berekenen en die anderzijds toch een zeker verband weergeeft. 
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In bovenstaand voorbeeld wordt gekeken naar het aandeel van de verschillende kostendragers in de 

omzet. Vervolgens wordt er verder gerekend tot op het specifieke product, door middel van het percen

tage verkoop binnen de productgroep. Om uiteindelijk nog het aandeel van de computer in een literdoos 

vanilleijs te kennen, zou je € 144 nog kunnen delen door het aantal geproduceerde dozen vanilleijs.
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4
Vooraleer we in detail bekijken welke kosten we allemaal in een kostprijsberekening moeten meenemen, 

is het van belang om het verschil tussen directe en indirecte kosten enerzijds en vaste en variabele 

kosten anderzijds goed te begrijpen.

4.1 Directe en indirecte kosten

Directe kosten zijn kosten die je rechtstreeks aan een kostendrager kunt toewijzen en die wegvallen 

indien je de kostendrager niet meer produceert. Het zijn kosten waarvan je heel gemakkelijk kunt 

zeggen hoeveel ze bijdragen aan de totale kostprijs van je product of dienst. 

Zo zijn de vanillestokjes om vanilleijs te maken of de bokaal waarin je de soep verkoopt, duidelijk 

directe kosten. Je weet perfect hoeveel vanillestokjes je nodig hebt om een liter ijs te maken of hoeveel 

de bokaal kost waarin je de soep verkoopt.

“Directe kosten wijs je rechtstreeks toe aan een kostendrager.”

Indirecte kosten, daarentegen, zijn kosten die je niet rechtstreeks aan een kostendrager kunt toewijzen. 

Ze worden meestal gemaakt voor meerdere kostendragers of voor het bedrijf in zijn algemeenheid. 

Er bestaat geen directe link tussen de hoogte van deze indirecte kosten en de kosten van je product of 

dienst. 

Denk bijvoorbeeld terug aan het voorbeeld van de computer. Het is niet meteen duidelijk hoeveel je 

van deze computerkosten aan je liter vanilleijs of aan de jonge kaas moet toewijzen. Wijs je een derde 

van de computerkosten toe aan de ijsproductie, een derde aan de yoghurt en nog een derde aan de 

kaas? Of werk je met een sleutel van 80% voor het ijs, 5% voor de yoghurt en 15% voor de kaas, omdat 

deze laatste minder bijdragen aan de omzet? Als bedrijfsleider zal je hierover een beslissing moeten 

nemen en afhankelijk van je beslissing zal je op een ander bedrag uitkomen. Net om deze reden is een 

kostprijsberekening niet het meest aangewezen vergelijkingsinstrument. Het ene bedrijf kan ervoor 

opteren om met de eerste sleutel te werken en het andere met de andere sleutel. In beide gevallen 

krijg je een ander resultaat. 

Een ander voorbeeld van indirecte kosten, zijn de kosten die je maakt om de verzekering of de boek

houder te betalen. Je betaalt die voor je hele bedrijf en dus niet specifiek voor één product. Ook voor 

deze kosten moet je beslissen hoe je ze aan de verschillende kostendragers toewijst.

Door een product in het assortiment te schrappen, verander je dus in principe niets aan de indirecte 

kosten, de bestaande kosten blijven bestaan. Dat doet de indirecte kosten die je aan de overblijvende 

WELKE SOORT KOSTEN 
BESTAAN ER?
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producten toewijst wel stijgen, want je moet de kosten van bijvoorbeeld de verzekering en de boekhouder 

nu over minder producten verdelen. Het is daarom aan te raden om de indirecte kosten jaarlijks 

opnieuw te evalueren.

“indirecte kosten maak je voor meerdere kostendragers of voor je bedrijf in zijn algemeenheid.”

Of kosten direct of indirect zijn, is afhankelijk van het niveau waarop je rekent of van de kostendrager 

waarmee je werkt. Zoals eerder aangegeven kan de kostendrager een individueel product zijn (vb. 1 liter 

ijs of 1 bokaal soep), maar het kan net zo goed een groep producten zijn (vb. de volledige ijsproductie 

op maandag of alle soep gemaakt in maart) of een deel van de organisatie (vb. het melkveebedrijf, 

de thuisverkoop). Afhankelijk van de kostendrager die je kiest, zijn bepaalde kosten direct of indirect. 

Neem bijvoorbeeld de kosten om je website te maken, die zijn ‘direct’ voor al je producten samen, 

maar ‘indirect’ voor die ene liter vanilleijs.

4.2 Vaste en variabele kosten

Om te weten of productiekosten vast of variabel zijn, kun je jezelf de vraag stellen: “Als ik 10% minder 

produceer, dalen de kosten voor dit productiemiddel dan?” Zo ja, dan is het een variabel productiemiddel; 

in het andere geval is het een vast productiemiddel. Bij het bepalen of een productiemiddel vast of 

variabel is, kijk je dus niet naar de kosten voor het individuele product, maar naar de kosten op 

bedrijfsniveau.

Vaste kosten zijn kosten die onafhankelijk zijn van de productiegrootte en die blijven bestaan, ook indien 

je niets meer produceert. Het zijn structurele kosten. Het zijn kosten die je vaak voor een langere 

periode gemaakt hebt. Zo stijgen de kosten van een machine niet naarmate je meer of minder produ

ceert. Vanwege deze vaste kosten is het soms toch aangewezen om een product dat verlieslatend is 

te blijven produceren, omdat de verkoop nog kan helpen om deze vaste kosten te dekken. 

Variabele kosten, daarentegen, variëren naargelang van het productievolume. Zo stel je misschien 

meer medewerkers te werk op een zomerse dag om ijsjes te verkopen (meer arbeidskosten) of moet 

je minder suiker aankopen indien je beslist hebt om dit jaar minder confituur te produceren (lagere 

totale kosten voor de suikerpost). Variabele kosten vallen ook weg indien je stopt met het produceren 

van je product. Zo zal je bijvoorbeeld geen bouillon meer hoeven aan te kopen indien je stopt met het 

produceren van soep. 

Zoals in figuur 1 is weergegeven, is het ook mogelijk dat er een knik in de grafieklijn zit. Je krijgt van je 

leverancier misschien korting op je aankoopprijs indien je een groter aantal verpak kingen inkoopt. 
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FIGuur 1 Voorbeeld van variabele kosten FIGuur 2 Voorbeeld van vaste kosten
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4.3 oefening in soorten kosten

opdracht Plaats de kostenposten in het schema hieronder. Ga ervan uit dat de kosten gemaakt worden 

door een bedrijf dat preisoep en vanilleijs produceert.

 Directe kosten Indirecte kosten

Variabele kosten 1 2 

Vaste kosten 3 4 

Kostenposten Benzinekosten van marktkraam; boekhouder; verzekering; prei; aankoopprijs voor 

machine die enkel voor de ijsproductie gebruikt wordt; ijsdozen voor 1 liter; elektriciteitsverbruik in 

verkoopruimte; internetabonnement; loon uitzendarbeider; loon arbeider.

 

oplossing

1. Directe variabele kosten: kosten van een bedrijfsmiddel waarvan het totaal van de kosten varieert 

met het verbruik.

Kostenpost Direct Variabel

Prei Om soep te maken heb je prei nodig, je weet Naarmate je meer soep maakt, zal je ook meer prei 

 hoeveel prei je voor je soep nodig hebt en kunt nodig hebben. 

 de kosten dus direct toewijzen. 

IJsdozen van 1 liter De kosten van een doos kun je rechtstreeks Naarmate je meer ijs maakt, heb je meer ijsdozen 

 aan die liter ijs toewijzen. nodig.

2. indirecte variabele kosten: kosten van een bedrijfsmiddel waarvan het totaal van de kosten varieert 

met het verbruik, maar die niet rechtstreeks aan een kostendrager toegewezen kunnen worden.

Kostenpost Indirect Variabel

Elektriciteitsverbruik In de verkoopruimte verkoop je meerdere Naarmate je meer produceert, zal je de verkoopruimte 

in verkoopruimte producten, waardoor de kosten niet 1 op 1 misschien langer openhouden, met een hoger 

 aan een bepaald product verbonden zijn. elektriciteitsverbruik tot gevolg.

Benzinekosten van marktkraam De marktkraam wordt gebruikt voor alle Naarmate je meer produceert, ga je misschien op 

 producten. meerdere markten staan, waardoor de benzinekosten 

  toenemen.

Loon uitzendarbeider De uitzendkracht werkt hoogstwaarschijnlijk Je neemt een uitzendkracht enkel in dienst indien er 

 niet enkel aan 1 product. Is dat wel het geval, een hogere werkdruk is. 

 dan zijn dat directe kosten voor dat product. 

3. Directe vaste kosten: kosten van een bedrijfsmiddel die aan één kostendrager zijn toe te rekenen 

en die variëren naargelang van het productieniveau.

Kostenpost Direct Vast

Aankoopprijs voor machine De machine wordt slechts voor de ijsproductie De totale kostprijs zal niet veranderen indien je 

die enkel voor de ijsproductie gebruikt. de machine voor het produceren van 1 of 100 liter ijs 

gebruikt wordt  gebruikt.
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4. indirecte vaste kosten: kosten van een bedrijfsmiddel die aan meerdere kostendragers zijn toe te 

rekenen en die variëren naargelang van het productieniveau.

Kostenpost Indirect Vast

Loon arbeider De arbeider werkt aan alle producten. De arbeider heb je aangenomen voor een bepaalde 

  duur. De kosten die je moet maken, liggen dus vast.

Boekhouder, verzekering en De kosten worden niet specifiek voor een Je maakt de kosten voor een bepaalde periode 

internetabonnement bepaald product gemaakt. (jaar, kwartaal, maandelijks), waarin ze vastliggen.

Deze kleine oefening maakt waarschijnlijk al duidelijk dat heel veel kosten indirecte kosten zijn. Deze 

kosten kun je in veel gevallen wel direct maken door ze toe te wijzen aan een productgroep door middel 

van een verdeelsleutel. Om die verdeelsleutel te kennen, zal je bepaalde zaken moeten registreren of 

zal je veronderstellingen moeten maken. Misschien kun je de arbeider laten noteren hoeveel tijd hij 

aan elke productgroep spendeert, om zo een verdeelsleutel te bepalen. Verder in deze brochure zullen 

we dieper ingaan op dit belangrijke aspect van kostprijsberekening.
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5
De belangrijkste schakel op je bedrijf is het productieproces. Dat is het proces waarbij je jouw producten 

vervaardigt. Dat is een eerste schakel waarmee je rekening houdt wanneer je nadenkt over kostprijs

berekening. Daarnaast voer je op je bedrijf natuurlijk nog andere taken uit die noodzakelijk zijn.

Een model dat je kan helpen nadenken over wat je allemaal op je bedrijf doet, is de Waardeketen van 

Porter (figuur 3). Dit model is oorspronkelijk ontwikkeld om na te gaan waar je concurrentievoordeel 

in je organisatie kunt behalen.

 

FIGuur 3 Waardeketen van Porter

De Waardeketen van Porter onderscheidt enerzijds ondersteunende activiteiten en anderzijds primaire 

activiteiten. 

 – infrastructuur: hieronder vallen taken als het algemeen management, het financiële beheer, 

de boekhouding, de kwaliteitscontrole, het opstellen van een planning.

 – human resource Management (hrM): hoe ga je met personeel om, hoe neem je mensen aan, 

welke opleiding geef je, welk loon geef je aan je personeel, hoe zorg je ervoor dat je personeel 

blijft enzovoort.

 – technologieontwikkeling: welke activiteiten voer je uit om ervoor te zorgen dat je op technologisch 

vlak vooruitgaat? Doe je aan onderzoek (nieuwe machines of nieuwe producten) of bouw je jouw 

kennis verder op?

 – inkoop: de inkoop van grondstoffen en het onderhandelen van goede contracten met leveranciers.

 – inkomende logistiek: interne activiteiten die verbonden zijn aan het ontvangen en opslaan van 

grondstoffen.

 – Productie: in de productie zet je de binnengekomen grondstoffen om naar het eindproduct.
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 – Uitgaande logistiek: de distributie van het eindproduct naar de klant. Denk hierbij aan het verwerken 

van bestellingen of het transporteren van producten.

 – Marketing en verkoop: alle activiteiten die nodig zijn om je product te verkopen, zoals communi

catie, promotie en prijsbepaling.

 – Service: de activiteiten en dienstverlening die je biedt na verkoop.

Het schema van de Waardeketen van Porter maakt duidelijk dat er binnen je bedrijf meer kosten 

gemaakt worden dan enkel de productiekosten. Ook deze andere kosten moet je meenemen in de kost

prijsberekening. Alle activiteiten samen bepalen uiteindelijk of je winst of verlies maakt aan het einde 

van de waardeketen. Het bedrag dat je krijgt voor de verkoop van je producten moet immers alle 

 kosten binnen je bedrijf dekken.

Ga dus even na welke processen je op je bedrijf uitvoert. Welke processen gebruik je om je thuis

verkoopproducten aan de man te brengen?



repedios delia 19

Als je de eerste keer aan een kostprijsberekening begint, werk je vanuit een naberekening. Je rekent 

dus met historische gegevens, met de kosten die je in het verleden gemaakt hebt. Naarmate je langer 

met kostprijsberekening aan de slag bent, kan je ook voorberekening toepassen, waarbij je werkt met 

actuele gegevens en veronderstellingen voor de komende periode. Deze veronderstellingen toets je 

in de volgende periode dan weer aan de naberekening, om zo de veronderstellingen voor de toekomst 

te optimaliseren en realistischer te maken.

Voor het verzamelen van gegevens kan je vertrekken vanuit de boekhouding, waarin je een overzicht 

hebt van de kosten die je het afgelopen jaar maakte. Om sommige indirecte kosten te kennen, moet 

je ook de boekhouding van een aantal jaren geleden erbij nemen. Die ene koelkast kocht je misschien 

al vijf jaar geleden, je computer staat er misschien al drie jaar en die mixer is eventueel al helemaal 

afgeschreven want die heb je al twaalf jaar. Ook wat boekhoudkundig al is afgeschreven, zal je in je 

kostprijsberekening blijven meenemen.

Daarnaast is het ook aangewezen om bepaalde zaken te registreren en te meten. Hoeveel tijd spendeer 

je bijvoorbeeld aan het maken van een liter vanilleijs? Hoe lang duurt het om het lokaal waar je kaas 

maakt schoon te maken? Hoeveel liter soep maak je per bereiding? Deze informatie vind je niet in je 

boekhouding en moet je dus afzonderlijk meten en noteren.

6 WAAR HAAL JE 
DE NODIGE GEGEVENS 
VANDAAN?
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7
In dit hoofdstuk bespreken we stap voor stap in grote lijnen hoe je gegevens kunt verzamelen en keuzes 

kunt maken. In Deel 2 – Een praktisch voorbeeld van deze brochure wordt deze stapvoorstap methodiek 

ook gebruikt bij het uitwerken van het voorbeeld. 

Door middel van onderstaand schema (figuur 4) verzamelen we de gegevens stap voor stap. Voor elk 

van de onderdelen in dit schema geven we aan om welke kosten het gaat, welke voorbeeldkosten hier

onder vallen en hoe je ermee gaat rekenen.

 

FIGuur 4 Kostenschema

7.1 Productiekosten

7.1.1 Directe materiaalkosten

De directe materiaalkosten zijn de kosten die rechtstreeks gemaakt worden bij de productie van je kosten

drager en die je dus makkelijk kunt toewijzen. Het is het basismateriaal voor je product, zoals melk 

voor ijs, prei voor de preisoep, of de aardbeien in de aardbeiconfituur. Ook het verpakkingsmateriaal 

voor je product, kun je als directe materiaalkost beschouwen. Denk hierbij aan de bokaal of de ijsdoos.

Enerzijds verzamel je hoeveel het materiaal kost en anderzijds hoeveel je van het materiaal nodig hebt 

per kostendrager. Indien je het individuele product als kostendrager genomen hebt, dan vermeld je 

dus hoeveel grondstof je per product nodig hebt. Indien je ‘een bereiding’ als kostendrager genomen 

hebt, vermeld je hoeveel grondstof je nodig hebt voor die ene bereiding.
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De informatie over hoeveel grondstof je nodig hebt, heb je hoogstwaarschijnlijk wel in je recepten 

genoteerd. Op basis van je receptinformatie kun je meestal ook bepalen wat voor jou de beste kosten

drager is. Maak je bijvoorbeeld in een bereiding altijd dezelfde hoeveelheid producten, dan kun je een 

bereiding als kostendrager beschouwen.

De gegevens over hoeveel het materiaal kost, zal je normaal gezien in de facturen vinden. Als je 1000 

bokalen hebt aangekocht voor € 200, dan weet je dat 1 bokaal € 0,20 kost. Je zoekt dus op in je admi

nistratie hoeveel je hebt betaald voor je grondstoffen en verpakkingsmateriaal.

Aangezien jullie als thuisverkopers zelf de basisgrondstof produceren, kun je ervoor opteren om ook 

een kostprijs te berekenen voor die basisgrondstof. Door die berekening kom je te weten wat de onder

grens is voor bijvoorbeeld de melk. Hoeveel moet je minimaal hebben om de melkproductiekosten te 

dekken? Daaraan voeg je dan het best ook nog een marge toe om uiteindelijk te komen tot de kostprijs 

waarmee je verder rekent in de kostprijsberekening van je hoeveproduct. In plaats van deze hele 

 berekening te doen, kun je er ook voor opteren om gewoon te werken met de prijs die je zou betalen 

indien je de melk of bijvoorbeeld de aardbeien buitenshuis zou aankopen. 

Indien je met een voorcalculatie werkt, kun je steeds de recentste prijs nemen. Wat heb je bijvoorbeeld 

onlangs voor de aardbeien of de bokalen betaald? Indien je met een nacalculatie werkt (wat de focus 

in deze brochure is), ga je het beste uit van een gemiddelde prijs. Zo heb je misschien in de loop van 

het jaar een aantal keren suiker aangekocht, waarbij de prijs niet steeds constant was. Je kunt ervoor 

opteren om verder te werken met de hoogste prijs of te rekenen met een gemiddelde prijs die je betaald 

hebt. Het is aan jou als bedrijfsleider om hier keuzes te maken. Het is wel raadzaam om steeds goed 

te noteren welke keuze je gemaakt hebt, zodat je de informatie later nog goed kunt begrijpen.

Als je bij het verpakken vaststelt, dat steeds 2% stuk gaat en opnieuw verpakt moet worden, dan kun 

je ervoor opteren om de aankoopwaarde met 2% te verhogen om dit verlies (dervingskosten) mee te 

rekenen. Via een naberekening ontdek je dit snel, want je hebt bijvoorbeeld 1020 deksels gebruikt 

voor 1000 potjes.

7.1.2 Arbeidskosten

Onder de ‘arbeidskosten’ breng je alle kosten samen die je maakt voor de productie (vb. het produceren 

of het schoonmaken van het productielokaal). Er zijn twee mogelijkheden om die arbeidskosten te 

berekenen.

Met de eerste manier registreer je hoeveel tijd het kost om elke activiteit uit te voeren. Hoeveel tijd 

heb je bijvoorbeeld nodig voor de bereiding van preisoep? Als je weet hoeveel tijd dit kost, kun je dat 

vermenigvuldigen met een uurkostprijs. Ook hier kun je werken met een gemiddelde uurkostprijs. 

Indien een specifieke persoon een bepaalde activiteit uitvoert, kun je werken met de uurkostprijs van 

deze specifieke werknemer. Op deze manier worden de arbeidskosten zeer direct berekend. Anderzijds 

is dit wel een zeer arbeidsintensieve rekenwijze.

Een andere mogelijkheid is de indirecte manier, waarbij je vertrekt van het jaarloon. Je noteert hoeveel 

je betaalt voor de medewerker (reken alle kosten: zijn brutoloon, vakantievergoeding, sociaal secre

tariaat …) en noteer hoeveel procent van de tijd die medewerker bezig is met de productie van de 

 producten en de verkoop (en eventuele andere zaken zoals administratie). Door middel van deze ver

deelsleutel kun je dan de arbeidskosten aan de productie toewijzen. Tabel 5 toont – net als bij het 

voorbeeld van de computer – hoe je de arbeidskosten trapsgewijs aan de verschillende  kostendragers 

toewijst. In eerste instantie kijk je hoeveel procent van de tijd de medewerker aan de slag is in de 
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 productie en de verkoop. Waarna je de € 12.000 productiekosten opnieuw gaat toewijzen aan de kosten

dragers ijs, yoghurt en kaas op basis van hoeveel procent van de tijd de medewerker werkt aan deze 

producten.

Tabel 5 Toewijzing van arbeidskosten

Jaarloon Ingezette Kosten-   Ingezette Kosten-   % verkocht Kosten-  
 tijd plaats  tijd drager  aantal drager

€ 20.000 40% Verkoop € 8.000            

  60% Productie € 12.000 70% IJs € 8.400 60% Vanille € 5.040

              20% Chocola € 1.680

              20% Stracciatella € 1.680

        15% Yoghurt € 1.800 45% Vanille € 810

              55% Aardbeien € 990

        15% Kaas € 1.800 75% Jonge € 1.350

              25% Oude € 450

Op dezelfde manier zal je ook de € 8000 verkoopkosten uiteindelijk verder uitsplitsen tot het niveau 

van de kostendragers, maar dit valt onder de marketing en verkoopkosten.

Om deze verdeelsleutels te bepalen, werk je met veronderstellingen (een inschatting die je maakt) of 

registreer je hoeveel tijd iedere medewerker aan bepaalde activiteiten spendeert.

Het is belangrijk dat je ook de tijd die jij als bedrijfsleider spendeert om het product te maken mee in 

rekening brengt. Stel dat je morgen ziek zou worden en je iemand in dienst moet nemen om de pro

ducten klaar te maken, dan moet je die persoon ook betalen en moeten die kosten dus gedekt worden. 

Ook de tijd dat jij persoonlijk betrokken bent bij de productie moet dus meegenomen worden en er 

moet een kostprijs aan gekoppeld worden. Doe hetzelfde voor de tijd waarin familieleden een handje 

komen toesteken. Ook zij kunnen wegvallen, waardoor je toch iemand moet betalen, en moet je dus 

kunnen opvangen.

Welk bedrag reken je voor je eigen tijd? In principe bepaal je dat zelf, maar zoals hierboven al geschetst 

kun jij ook uitvallen en moet je in zo’n gevallen iemand anders het werk tegen betaling laten uitvoeren. 

Bereken dus minimaal een uurloon dat je zou moeten betalen indien je iemand anders het werk liet 

uitvoeren.

7.1.3 indirecte productiekosten

Onder de indirecte productiekosten komen alle productiekosten die je niet rechtstreeks aan je kosten

drager kunt toewijzen en die dus niet rechtstreeks voor één product of productgroep gemaakt worden. 

uitzonderlijk worden indirecte productiekosten voor slechts één productgroep gemaakt, maar in de 

meeste gevallen zal je deze kosten over de verschillende productgroepen verdelen.

 indirecte materiaalkosten

Indirecte materiaalkosten zijn kosten die je niet rechtstreeks kunt toewijzen, maar die wel door het 

productieproces gecreëerd worden. Je kunt hierbij denken aan kledij (schorten, handdoeken …), klein 
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keukenmateriaal (lepels, potjes, weegschaal …), water en elektriciteit die in het bereidingslokaal 

 verbruikt worden enzovoort. Je verzamelt de informatie over de aankoopprijs in de jaarlijkse facturen. 

Misschien moet je hiervoor de facturen van een aantal jaren terug inkijken.

Indien je het materiaal over meerdere jaren gebruikt, dan moet je de aanschafkosten ook over meerdere 

jaren spreiden. Je kocht bijvoorbeeld twee jaar geleden schorten voor € 24 en je gebruikt die 3 jaar. 

Dan heb je een jaarlijkse kostprijs van € 8. Stel dat je de schort toch nog een 4de jaar gebruikt, dan 

reken je ook in dat 4de jaar € 8 aan.

 investeringskosten

Onder de investeringskosten verzamelen we de kosten die je gemaakt hebt om je hoeveproducten te 

kunnen produceren. Denk hierbij aan de machines (kookketel, wasinstallatie, dampkap, oven …), het 

gebouw, de inrichting van het productielokaal …

Bij aanvang van een kostprijsberekening gebruik je de prijs die je in het begin voor het materieel 

betaald hebt. In het ideale scenario gebruikt je de prijs die je zou moeten betalen indien je een nieuwe 

machine aankocht. De reden hiervoor is dat je door deze kosten door te rekenen, een buffer opbouwt 

om indien nodig een nieuwe machine te kunnen aankopen. Kan je bijvoorbeeld het materiaal ook heel 

gemakkelijk tweedehands aankopen, dan kun je ook met de tweedehandsprijs werken.

Investeringen die je deed, zal je meerdere jaren gebruiken. Daarom spreid je de kostprijs ervan ook over 

een aantal jaren. Je volgt hierbij hetzelfde principe als bij afschrijvingen in de boekhouding, alleen 

zullen kosten nooit helemaal afgeschreven zijn. Indien een kostenpost boekhoudkundig is afgeschreven, 

verdwijnt hij uit de boekhouding. In je kostprijsberekening moet je die kosten echter verder meenemen.

Aangezien je voor de indirecte productiekosten veel informatie uit de boekhouding en facturen kunt halen, 

verzamel je deze kosten in eerste instantie op jaarbasis. Vervolgens bepaal je welke verdeelsleutel je 

toepast om de kosten toe te rekenen naar de verschillende kostendragers. Zoals eerder aangegeven 

kies je hier het best een verdeelsleutel die het meest direct verband houdt met de kosten. Denk hier 

bijvoorbeeld aan de mate waarin het materiaal wordt ingezet voor de productie van de kostendrager.

7.2 Niet-productiekosten

In de volgende stappen bespreken we de nietproductiekosten. Dit zijn kosten die niet meteen verdwij

nen wanneer je stopt met het produceren van een bepaald product. Ze zijn verbonden aan de algemene 

bedrijfsvoering en aan de taken die je doet naast het produceren. Voor elk van deze nietproductie

kosten moeten twee aspecten in rekening gebracht worden, namelijk kosten die je gemaakt hebt voor 

de aankoop van materiaal en kosten voor het inzetten van arbeid.

De gegevens over de kosten voor materiaal haal je uit de boekhouding en facturen. Hierbij moet je er 

– net als bij de indirecte productiekosten – rekening mee houden dat boekhoudkundig bepaalde zaken 

al afgeschreven kunnen zijn, maar dat je die wel nog steeds meeneemt in de kostprijsberekening. 

Materiaal dat je over meerdere jaren gebruikt, reken je dus door aan meerdere jaren. Denk bijvoor

beeld aan de ontwikkelingskosten voor je website, die je vijf jaar geleden betaald hebt. Elk jaar breng 

je een vijfde van deze ontwikkelingskosten in rekening.

Voor de nietproductiearbeidskosten geldt hetzelfde als wat we bespraken bij de arbeidskosten voor 

productie. Als je een medewerker tewerkstelt om een bepaald werk te doen, kun je van zijn/haar 
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loonkosten vertrekken en die aan de verschillende activiteiten toewijzen op basis van tijdsregistratie. 

Een andere mogelijkheid is de tijdsregistratie te vermenigvuldigen met een uurkostprijs. Ook voor 

jezelf moet je kosten inbrengen. Ofwel noteer je exact alle uren dat je werkt en dan vermenigvuldig je 

die met een uurkostprijs. Ofwel reken je ook voor jezelf een brutoloon en bepaal je hoeveel tijd je 

spendeert aan de productie, de administratie, de verkoop enzovoort.

Nietproductiekosten zijn kosten die je niet rechtstreeks aan een kostendrager kunt toerekenen en waar

voor je dus ook een verdeelsleutel zal moeten bepalen. Om het gemakkelijk en werkbaar te houden 

kies je best één verdeelsleutel per soort nietproductiekostenpost, maar die wel zo sterk mogelijk het 

causale verband met de kostendrager weergeeft.

7.2.1 Administratiekosten

De administratiekosten zijn de kosten die je maakt voor de algemene bedrijfsvoering. Denk hierbij aan 

de kosten voor verzekeringen, FAVV, boekhouder, bureaubenodigdheden, lidgelden, productanalyses 

enzovoort. Daarnaast neem je de arbeidskosten mee die je maakt voor de algemene bedrijfsvoering, 

zoals de tijd om de administratie in orde te brengen, om cursussen te volgen of om je bedrijf te ver

tegenwoordigen. Indien het voor jou moeilijk is om te bepalen hoeveel water en elektriciteit in de ver

schillende activiteiten gebruikt worden (productie, administratie, verkoop), kun je die facturen ook in 

dit onderdeel mee opnemen.

Indien je meerdere activiteiten uitvoert op je bedrijf (vb. melkveebedrijf, thuisverkoop en educatie), 

dan zal je de administratiekosten in de eerste plaats nog moeten uitsplitsen naar deze verschillende 

activiteiten (zoals werd uitgelegd onder kostenplaats in hoofdstuk 3), om ze dan vervolgens toe te 

 toewijzen aan de verschillende productgroepen.

7.2.2 Marketing- en verkoopkosten

De marketing en verkoopkosten zijn alle kosten die je maakt om je product te vermarkten en te ver

kopen. Qua marketingkosten kun je denken aan de kosten voor een reclamebord, flyers, de website, 

advertenties, bijdrage voor beurzen, sponsoring enzovoort. Qua verkoopkosten neem je kosten voor de 

winkelinrichting (kassa, koeltoog, koelcel, tafels, stoelen …), een automaat, de marktwagen, de benzine 

voor de marktwagen enzovoort mee in rekening. Ook jaarlijkse onderhoudskosten aan bijvoorbeeld 

de website of verkoopmateriaal noteer je bij dit onderdeel.

Als thuisverkoper steek je ook tijd in het vermarkten en verkopen van je producten. Denk maar aan 

de uren waarin je in de winkel staat, de tijd om de winkel te reinigen, de tijd om folders te ontwikkelen 

enzovoort. Ook deze arbeidskosten moet je mee in rekening brengen.

Een aantal van deze kosten maak je voor meerdere jaren en die ga je dus over meerdere jaren spreiden. 

Andere kosten maak je slechts op jaarbasis (vb. benzine voor marktwagen, arbeidskosten) en reken je 

dus per jaar mee. Indien je een flyer voor slechts één product zou maken, dan zou je die kosten recht

streeks aan dat product kunnen toewijzen, maar in de meeste gevallen maak je marketing en verkoop

kosten voor de waaier aan thuisverkoopproducten die je aanbiedt. Een mogelijke verdeelsleutel voor 

het toewijzen van de marketing en verkoopkosten aan elke productgroep, is het aandeel van die product

groepen in de omzet.
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7.2.3 onderzoeks- en ontwikkelingskosten

Misschien spendeer je ook nog tijd aan het ontwikkelen van nieuwe producten, aan het uitzoeken van 

nieuwe mogelijkheden, volgen van cursussen om nieuwe technieken en vaardigheden te leren … Dit 

soort kosten valt onder onderzoeks en ontwikkelingskosten (soms ook R&D genoemd). Je kunt hierbij 

denken aan de ontwikkelingstijd en het testmateriaal. Misschien ben je ook bezig met het bedenken 

van nieuwe verpakkingen, waarmee je dan een aantal proeven doet.

Er zijn allerlei mogelijkheden om deze kosten in rekening te brengen.

 – Je neemt aan dat je elk jaar wel onderzoek doet dat in bedrag ongeveer gelijk is, en je rekent de 

onderzoeks en ontwikkelingskosten van dit jaar in één keer door in de kosten.

 – Je beschouwt de kosten als noodzakelijke investeringskosten, die je toerekent over meerdere 

jaren, en je rekent het jaarlijkse bedrag van de verschillende ‘ontwikkelingstestjes’ door in de 

kosten van de producten.

 – Je bekijkt de kosten als kosten van een project dat gefinancierd moet worden met de winst van het 

jaar. Je rekent ze dus niet door in de kosten van de producten, maar houdt ermee rekening bij het 

bepalen van je marge.

Afhankelijk van hoe je de kosten bekijkt, reken je iets wel of niet mee in de kostprijs van je producten. 

Dat maakt eventueel je basiskostprijs hoger.
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8
8.1 hoe omgaan met verlies

In realiteit verkoop je niet alles wat je gemaakt hebt, omdat producten bijvoorbeeld vervallen. Je hebt 

in dat geval dus een verlies aan tijd en materiaal, wat we dervingskosten noemen. 

Je moet je bij verlies steeds de vraag stellen of het verlies normaal of abnormaal is. Bij een normaal 

verlies tel je de kostprijs van de verloren productie bij de kostprijs van de verkochte producten. Bij 

een abnormaal verlies moet je de kosten als een verlies beschouwen en verminderen van de winst. 

Zo  zullen deze kosten niet drukken op de kostprijs van de verkochte producten.

Voorbeeld (zie tabel 6) Een bedrijf maakt 500 producten. In situatie 1 stellen ze op het eind van het 

jaar vast dat ze 2% verlies hadden (vb. door een vervaldatum die verstreken is), in situatie 2 was er een 

abnormaal verlies (vb. door een koeling die een weekend zonder elektriciteit gevallen was) van 20%. 

In beide gevallen zouden de kosten per geproduceerd product € 12 zijn [= 6000 : 500]. Omdat je een 

normaal verlies ook wilt recupereren, bereken je de kosten op basis van het aantal verkochte producten. 

In de situatie met een normaal verlies, krijg je een kostprijs van € 12,24 [= 6000 : 490]. Indien je bij een 

abnormaal verlies echter ook de verloren productie wilt recupereren, dan kom je al tot een kostprijs 

van € 15 [= 6000 : 400]. Misschien wordt hierdoor het product te duur om nog te kunnen verkopen. Het 

is meer aangewezen om dan te werken met de kostprijs van een normaal verlies en het verkregen 

verschil van € 1102 [= (490 x 12,24) – (400 x 12,24)] te beschouwen als periodekosten.

Tabel 6 Impact van normaal en abnormaal verlies

 Situatie 1 Situatie 2

Geproduceerd aantal producten 500 500

Verlies 2% 20%

Verkochte aantal producten 490 400

Directe kosten (per product) € 10 € 10

Indirecte kosten (voor volledige productie) € 1.000 € 1.000

Totale kosten op basis van het aantal geproduceerde producten [= (500 x 10) + 1000] € 6.000 € 6.000

Kosten per geproduceerd product € 12,00 € 12,00

Kosten per verkocht product € 12,24 € 15,00

Opbrengst (zonder extra marge te rekenen) € 6.000,00 € 4.897,96 

 [= 490 x 12,24] [= 400 x 12,24]

Verschil   € 1.102,04

ENKELE TIPS
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Het komt erop aan om telkens een beslissing te nemen of een verlies als normaal of abnormaal 

beschouwd kan worden.

Bij het verkopen van je producten, heb je een aantal mogelijkheden om je voor deze kosten in te dekken. 

Zo kun je vooraf al een bepaald percentage bij je productiekostprijs tellen (vb. 2%) of je kunt de marge 

die je wilt behalen op je product iets groter maken om deze verliezen op te vangen.

Je kunt je verzekeren voor bepaalde risico’s (vb. productaansprakelijkheid, het terugroepen van produc

ten …), waardoor je jezelf indekt voor uitzonderlijke verliezen. Indien je die verzekeringspremie door

rekent tot op productniveau, zal dat je kostprijs beperkt verhogen. Vaak worden verzekeringskosten wel 

beschouwd als een onderdeel van het ondernemen en trek je ze af van de totale opbrengsten.

8.2 er bestaat niet één kostprijs

Zoals hopelijk al duidelijk werd, bestaat er niet één kostprijsberekening. De kostprijs is onder andere 

afhankelijk van het productieproces waarmee je werkt, de veronderstellingen die je maakt, de informatie 

die je opneemt, de verdeelsleutels die je gebruikt, de beslissingen die je neemt over het toerekenen. 

Afhankelijk van hoe ver je gaat in je berekening, wordt de kostprijs ‘juister’, al is het wel van belang om 

een evenwicht te vinden tussen te veel details en een te vage berekening. Daarbij moet je jezelf steeds 

de volgende vraag stellen: “Kan ik door bijkomende verfijning in mijn berekening een substantieel 

betere beslissing nemen?”

Hoe verfijnder je het kostprijssysteem maakt, hoe meer gegevens je moet registreren en bijhouden. 

Je foutkosten dalen, maar daar tegenover staat dat je meetkosten toenemen. Als je een lagere graad 

van verfijning hanteert, zijn je meetkosten lager, maar je foutkosten zijn daarentegen hoger. Het komt 

erop aan om een evenwicht te vinden tussen beide zaken.

 

FIGuur 5 evenwicht tussen meetkosten en foutkosten

Graad van verfijning

Hoog

Laag
Laag HoogOptimaal systeem

Totale kosten Meetkosten

Foutkosten

Ko
st

en



enkele tips 29

8.3 Praktisch te werk gaan

Om het praktisch haalbaar te maken, werk je het best met een rekenblad (vb. Excel), waarin je de 

informatie op meerdere tabbladen samenbrengt. Voorbeeld:

 – een tabblad waarbij je het aantal bereidingen noteert;

 – een tabblad per onderdeel waarin je alle kosten samenbrengt;

 – een tabblad waarin je de uren noteert die je geregistreerd hebt;

 – een tabblad met alle verdeelsleutels waarmee je wilt werken;

 – een tabblad waarop je de berekeningen doet;

 – een tabblad met het resultaat.

op www.innovatiesteunpunt.be/kostprijsberekening vind je een voorbeeld exceldocument die je kunt 
gebruiken om alle informatie samen te brengen.

Het is aan te raden om stap per stap te werk te gaan en niet alles in één keer te willen doen. Start met 

de directe productiekosten en neem beetje per beetje meer op. Bepaal voor jezelf de structuur die je 

toepast voor de berekening. Noteer bij elke stap ook goed onderstaande informatie, zodat je later nog 

begrijpt waar de informatie vandaan komt.

 – De bronnen die je gebruikt. Waar komt de informatie vandaan (factuurnummer, boekhouding)?

 – De hypotheses waarvan je vertrekt. Welke veronderstelling heb je genomen?

 – De berekeningen die je uitvoert. Hoe heb je alles berekent?

 – De registraties die je hebt gedaan. Welke informatie heb je geregistreerd?

Een kostprijsberekening zou je toch minstens een keer per jaar moeten uitvoeren en eventueel opnieuw 

indien er zich ontwikkelingen op het bedrijf voordoen. Op zulke momenten wil je nagaan of je huidige 

vraagprijs de kosten nog dekt. Denk bijvoorbeeld aan momenten waarop je een nieuw product in het 

assortiment opneemt, je een nieuwe machine inzet, je een verbouwing hebt uitgevoerd enzovoort. 

Naarmate je vaker een kostprijs berekend hebt, kan je ook met voorcalculatie aan de slag gaan, waarbij 

je de vraag stelt: “Hoeveel kost mijn product dat ik nog moet maken?”

8.4 Wat doe je met een kostprijsberekening?

Zodra je een berekening hebt gemaakt, kun je nagaan welke kosten de grootste impact hebben op je 

totale kostprijs en welke misschien maar een minimale impact hebben. Op basis van deze evaluatie kun 

je dan allerhande zaken nagaan.

 – Waarom zijn die bepaalde kosten de grootste?

 – Is het logisch dat zij de grootste impact hebben of had ik iets anders verwacht?

 – Heb ik misschien een verkeerde verdeelsleutel gekozen, waardoor ik met een vertekend beeld zit?

 – Welke kosten kan ik beheersen? 

 – Op welke kosten kan ik op korte of lange termijn een impact hebben en kan ik dus veranderen?

 – Welke acties kan ik eventueel ondernemen om bepaalde kosten, die volgens mij nu te hoog zijn, 

te verminderen? 

 – Welke dervingskosten kan ik verlagen? Zijn de kosten die ik moet maken om deze kosten te verlagen 

kleiner dan wat ik extra win?

Op basis van de evaluatie die je maakt, kun je een actieplan opstellen van zaken die je wilt aanpakken 

om je kostenbasis te veranderen. Acties kunnen bijvoorbeeld zijn:

 – Op zoek gaan naar een andere leverancier voor de soepverpakkingen, die mij goedkopere en 

evenwaardige verpakkingen kan leveren zodat we over zes maanden een kostenvermindering van 
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5% realiseren.

 – Het personeel anders aansturen, zodat het meer gemotiveerd is en daardoor ook sneller werkt, 

waardoor we de personeelskosten kunnen drukken.

 – Het productieplan herbekijken (wanneer maak ik welke producten), zodat we minder voorraad 

die vervallen is, moeten weggooien. 

 – Nagaan of het nuttig is om een advertentie in de streekkrant te plaatsen of dat je beter de voetbal

ploeg kunt sponsoren en zo in hun ledenblad komen.

 – Bekijken of een andere energieleverancier goedkoper zou zijn.

 – Elke machine voorzien van een duidelijke handleiding, zodat er minder verliezen optreden door 

verkeerd gebruik.

Tot slot, kunnen we nu ook nadenken over mogelijkheden om de kosten voor het komende jaar in te 

schatten. Wat zullen mijn kosten voor het volgende jaar zijn, met de indicatie van de kosten in het 

 vorige jaar en de acties die we vooropstellen? Zo bereken je een voorcalculatie.
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9
“een kostprijs omvat alle kosten die nodig zijn om een bepaald product (of bepaalde dienst) te  leveren. 
een verkoopprijs is het bedrag dat je vraagt om een bepaald product (of bepaalde dienst) te leveren.”

Bij voorkeur streef je ernaar om met de verkoopprijs minstens alle kosten te dekken. In dat geval draai 

je breakeven: je hebt geen verlies, maar ook geen winst. In de figuren 6 en 7 zie je hoe alle kosten

groepen bijdragen aan de kostprijs en hoe je dan ten opzichte van de verkoopprijs een winst of verlies 

kunt maken indien je verkoopprijs boven dan wel onder deze kostprijs ligt.

 

FIGuur 6 opbouw van winst

FIGuur 7 opbouw van verlies

Indien de verkoopprijs de kostprijs niet meer dekt, zou je kunnen beslissen om het product niet meer 

te produceren. Hierdoor zullen een aantal kosten wegvallen. Zo zal je geen ingrediënten meer hoeven 

aan te kopen, hoef je geen tijd meer te steken in het maken van dat product, en eventueel kun je ook 

bepaalde machines verkopen. Daartegenover staat dat andere kosten wel blijven bestaan. Zo heb je dus 

nog steeds allerhande keukenmateriaal en je productielokaal nodig voor de productie van de andere 

producten, blijf je elektriciteit verbruiken in je winkel, bestaan de investeringen in de website en je 

winkelinrichting nog steeds, zal de boekhouder nog steeds een factuur sturen enzovoort.

HOE VERHOuDT 
DE KOSTPRIJS ZICH TOT 
DE VERKOOPPRIJS?

Directe 
materiaalkosten

Arbeidskosten Directe 
productiekosten

Niet-productie-
kosten

= 
Kostprijs

+ 
WInST

= 
Verkoopprijs

Directe 
materiaalkosten

Arbeidskosten Directe 
productiekosten

Niet-productie-
kosten

= 
Kostprijs

– 
VerlIeS

= 
Verkoopprijs



32 hoe verhoudt de kostprijs zich tot de verkoopprijs?

Als gevolg van het stopzetten van dat ene product, moeten al deze andere kosten verdeeld worden over 

de andere producten die je nog steeds produceert, waardoor de kostprijs van deze producten mogelijk 

zal verhogen (indien je blijft werken met dezelfde productiehoeveelheden). Je moet bij je beslissing om 

een product stop te zetten, dus ook goed de evaluatie maken wat de impact wordt op de kostprijs van je 

andere producten. Hier krijg je dus een voorbeeld van de impact van vaste kosten, zoals in hoofdstuk 4 

werd uitgelegd. Vanwege deze vaste kosten kan het toch interessant zijn om een product dat verlies

latend is te blijven produceren, het helpt immers om toch nog die vaste kosten te betalen. 

Zolang de verkoopprijs hoger ligt dan de variabele kosten, kun je het product beter in je assortiment 

houden. De verkoop helpt, in beperkte mate, om de vaste kosten te dekken. Je gaat dan beter op 

zoek naar elementen die de variabele kosten doen dalen (vb. een andere verpakking of goedkopere 

ingre diënten) of de verkoopprijs verhogen.

Er kunnen daarnaast ook andere redenen bestaan om een verkoopprijs toch onder de kostprijs van 

het product te zetten. Zo wil je misschien met dat ene product mensen naar je winkel trekken of wil 

je een product in de markt uittesten. Wel is het van belang om goed te weten welk verlies je neemt, 

omdat je het elders weer moet inhalen. Bovendien kun je bij een testproduct bijvoorbeeld de verkoop

prijs niet eeuwig onder de kostprijs houden. Het verlies zou je wel kunnen bekijken als marketing

kosten en op die manier weer doorrekenen in de andere producten.

Allerhande zaken spelen een rol bij het bepalen van je verkoopprijs. In de eerste plaats is er vraag en 

aanbod.

 – In welke mate zijn consumenten op zoek naar jouw product? Is er met andere woorden veel vraag 

naar het soort pudding dat jij maakt?

 – In welke mate zijn er veel aanbieders in de buurt die hetzelfde of een gelijkaardig product aanbieden? 

Zijn er nog tien hoevewinkels in een straal van 10 kilometer die allemaal hoeveijs verkopen?

 – Je maakt dus een evaluatie van het aanbod en de vraag in de markt (zie figuur 8). De stippellijn 

geeft weer hoeveel klanten bereid zijn te betalen. De volle lijn geeft daarentegen weer hoeveel 

de aanbieders voor het product willen krijgen. Daartussen is er een optimum waarbij vraag en 

aanbod elkaar vinden, met een hoeveelheid aanbod (Q) en een bepaalde prijs (P).

 

FIGuur 8 Vraag-en-aanbodcurve

 – Indien het aanbod beperkt is tot Q1, zijn klanten bereid een prijs te betalen gelijk aan P_vraag1 

(zie figuur 9). Als aanbieder in de markt kun je dus veel winnen, want jouw prijs ligt met 

P_aanbod1 lager. De winst voor de aanbieders is gelijk aan het grijze oppervlak.
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FIGuur 9 Winst voor aanbieders

 – Indien er veel vraag is en het aanbod veeleer beperkt is, heb je de mogelijkheid om je vraagprijs 

hoger te stellen. Klanten zijn bereid meer te betalen, want het product heeft een vorm van 

 exclusiviteit. Het is niet zomaar in de markt te vinden.

 – Indien het aanbod gelijk is aan Q2, zijn klanten bereid een prijs te betalen gelijk aan P_vraag2 (zie 

figuur 10). Als aanbieder in de markt heb je veel te verliezen, want de prijs die jij nodig hebt, ligt 

met P_aanbod2 een stuk hoger. Het verlies dat je maakt, is gelijk aan het grijze oppervlak.

 

FIGuur 10 Verlies voor aanbieders

 – Indien er weinig vraag is en veel aanbod, zal jij je prijs naar beneden moeten bijstellen.

Naast deze vraagenaanbodcurve spelen nog andere zaken een rol, zoals het productieproces dat je 

gebruikt. Je kunt jouw artisanale confituur bijvoorbeeld moeilijk vergelijken met de confituur die op 

grote schaal in fabrieken wordt gemaakt en die in de supermarkt te vinden is. Prijs je product dan ook 

niet onder dat van de supermarkt. Bovendien kun jij als thuisverkoper ook nog een verhaal vertellen bij 

jouw producten. Het zijn in feite unieke producten, enkel op jouw bedrijf gemaakt, volgens jouw recept 

en met de producten van op jullie boerderij.

Andere vragen die je nog kunt stellen:

 – In welke mate verschilt de kwaliteit die jij biedt van die van je concurrenten? 

 – Welke bijkomende dienstverlening bied jij bij de verkoop van je product?

uiteindelijk bepaal jij zelf hoeveel je voor jouw producten vraagt, op basis van de evaluatie die je maakt 

over de bovenstaande aspecten!
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“Unique Selling Proposition (USP) = de unieke verkoopswaarde = de som van allerlei meerwaardes.”

Hoe hoger de uSPwaarde van het product dat je aanbiedt, hoe hoger de prijs die je kunt vragen voor 

je product. Het is wel van belang om daarin een evenwicht te vinden. Indien je een product maakt met 

een te hoge uSP, dat daardoor nog slechts weinig mensen aanspreekt, zal je het product ook niet meer 

verkocht krijgen. Het brengt dan dus niets op. In de ideale situatie werk je met een winstmarge. 

“Winstmarge = [verkoopprijs (excl. btw) – aankoopprijs (excl. btw)] / verkoopprijs (excl. btw)”

Welke winstmarge je voor ogen hebt, hangt af van het type producten waarmee je werkt. Zo kun je 

streven naar de onderstaande winstmarges: 

 – houdbare producten: 15 tot 35%,

 – verse producten: 25 tot 45%,

 – diepvriesproducten: 35 tot 55%.

Er zijn nog allerhande mogelijkheden om met de prijs te spelen. Zo kun je werken met een spaarkaart, 

waarbij je na een aantal aankopen een product gratis biedt of een percentage van de eerdere aankopen 

als korting geeft. Het voordeel van een spaarkaart is dat mensen worden aangespoord om terug te 

komen naar je winkel en meer aankopen te doen. Het nadeel is dat de klanten de spaarkaart ook 

 kunnen vergeten, omdat het misschien te lang duurt, waardoor ze toch niet speciaal naar jouw winkel 

terugkeren. Wanneer je een product gratis aanbiedt, neem je voor jezelf de kostprijs van het product 

in rekening. Zo kan de klant een product krijgen van € 5, maar kost het jou slechts € 2. Het is dan die 

€ 2 die je mee in rekening brengt als marketingkosten. Geef je een korting in waarde, dan ben je 

natuurlijk die echte waarde kwijt. 

Een andere optie is om een volumekorting aan te bieden. Hierbij verlaagt de prijs van een product naar

mate de klant een groter volume aankoopt. Bijvoorbeeld 1 liter ijs kost € 7, maar als iemand meteen 

10 dozen van 1 liter koopt, verlaag je de prijs naar € 6,5. Hierdoor zullen mensen misschien geneigd 

zijn om meer producten in één keer te kopen en ook sneller/makkelijker consumeren, waardoor jij je 

producten sneller verkoopt. Een nadeel is dat klanten hierdoor misschien minder regelmatig in je winkel 

binnenkomen en zo ook niet op de hoogte zijn van eventuele nieuwe producten die je ontwikkeld hebt.

Een derde mogelijkheid is om te werken met kortingsbonnen, waarbij de bon de prijs van het product 

voor één eenheid verlaagt. Met kortingsbonnen kun je nieuwe klanten naar je winkel lokken. Het nadeel 

is echter dat bestaande klanten ook deze kortingsbonnen kunnen gebruiken of dat je enkel bonnetjes

knippers aantrekt. In het laatste geval komen deze klanten enkel voor de korting en zullen ze daarna 

nooit meer in je winkel binnenstappen. In dit geval heb je met je kortingsbonnen niet het resultaat 

bereikt dat je voor ogen had, namelijk het aantrekken van een nieuwe klanten.

Tot slot kun je ook het systeem van oplopende korting overwegen, waarbij je de klant zelf de keuze geeft 

om te bepalen welk product hij koopt met 10% korting, welk product met 20% en welk met 30% korting. 

Belangrijk hierbij is dat je vooraf een heel goed zicht hebt op wat klanten zoal kopen en hoeveel. Het 

voordeel is dat je klanten het gevoel hebben dat ze zelf bepalen waarvoor ze de korting gebruiken.

In elk van de bovenstaande voorbeelden is het van belang dat je opvolgt wat het effect is van je acties. 

Doe de klanten bijvoorbeeld op je kortingsbonnen wat informatie invullen. Zo weet je waar ze met de 

bon vandaan komen en waar je dus resultaat hebt gehad. Bovendien kun je ze zo meteen in je klanten

bestand en nieuwsbriefcontacten opnemen.
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10
10.1 innovatiesteunpunt

Het Innovatiesteunpunt is een initiatief van Boerenbond en Landelijke Gilden, in partnerschap met 

Cera en KBC, en het is dé gespecialiseerde dienst voor het begeleiden van land en tuinbouwbedrijven 

bij het inslaan van een nieuwe richting. De consulenten van het Innovatiesteunpunt hebben een ruime 

ervaring opgebouwd in het begeleiden van bedrijven. Of je nu vragen hebt rond de strategie voor je 

bedrijf of rond het energiemanagement, ideeën hebt voor technische innovaties of misschien wel met 

een heel nieuw product in je achterhoofd zit, je kunt bij het Innovatiesteunpunt terecht. 

Ook op het vlak van thuisverkoop kan het Innovatiesteunpunt je bijstaan. Je kunt onder meer met de 

volgende vragen bij het Innovatiesteunpunt terecht.

 – Hoe werk ik een concept uit voor de vermarkting van mijn product?

 – Hoe kan ik mijn hoevewinkel beter inrichten?

 – Hoe kan ik beter communiceren over mijn winkel en mijn aanbod (online en in print)?

 – Hoe kan ik mijn klanten beter betrekken bij mijn bedrijf?

 – Hoe pak ik het commerciële aspect van thuisverkoop aan (vb. prijszetting)?

 – Hoe kan ik mijn personeel beter motiveren?

Deze brochure is digitaal te raadplegen op www.innovatiesteunpunt.be/kostprijsberekening. 
op deze site vind je ook een exceldocument zoals gebruikt bij het voorbeeld in Deel 2 – Een praktisch 

voorbeeld en de bijbehorende rekenbladen.

Innovatiesteunpunt

Diestsevest 40, 3000 Leuven

T 016 28 61 20

info@innovatiesteunpunt.be 

www.innovatiesteunpunt.be 

10.2 Steunpunt hoeveproducten

Het Steunpunt Hoeveproducten is het eerste aanspreekpunt voor elke land en tuinbouwer die vragen 

heeft over het starten met of de verdere uitbouw van zijn thuisverkoop, ongeacht of het nu gaat over 

de verkoop van primaire, verwerkte of ingekochte producten, of de verkoop via een hoevewinkel of hoeve

automaat, via buurtwinkels, de horeca, collega’sproducenten enzovoort. Op die manier ondersteunt 

het Steunpunt Hoeveproducten land of tuinbouwers die een bijkomend inkomen willen (blijven) halen 

uit de thuisverkoop. 

BIJ WIE KAN JE TERECHT 
MET AL JE VRAGEN 
OF VOOR BEGELEIDING?
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Met al je vragen over de wetgeving rond voedselveiligheid, de inrichting van je winkel en verwerkings

ruimte, etikettering, autocontrole, traceerbaarheid, de KBO, btw, fiscaliteit, kostprijsberekening, 

 doorverkoop, VLIFsteun ... kan je terecht bij Steunpunt Hoeveproducten. Ze helpen je rechtstreeks 

of verwijzen je door naar de juiste instantie.

Na inloggen op de website van Steunpunt hoeveproducten kan je online een kostprijsberekeningstool 
voor fruit raadplegen. onder ‘Publicaties’ vind je hierover ook een handleiding.

Steunpunt Hoeveproducten

Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal

T 016 24 39 54

steunpunthoeveproducten@ons.be

www.steunpunthoeveproducten.be 



repedios delia 37

Samenstelling
Veerle Serpieters (Innovatiesteunpunt)

redactie
Patrick Pasgang (Innovatiesteunpunt)

Freddy Robberecht (Boerenbond)

Veerle Serpieters (Innovatiesteunpunt)

eindredactie
Bea Van Beckhoven (Boerenbond)

Vormgeving
Studio Boerenbond

Fotografie
Shutterstock

Verantwoordelijke uitgever
Peter Bruggen

Diestsevest 40

3000 Leuven

Datum van uitgifte
December 2013

D/2013/0728/12

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de auteurs.

Deze brochure werd gerealiseerd met steun van de Vlaamse Overheid.



Het Innovatiesteunpunt is een initiatief van Boerenbond en Landelijke Gilden 

in partnerschap met Cera en KBC

10
66

7


