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INLEIDING

Winst maken, wie wil dat nou niet? Producten inkopen en ze voor een hogere prijs verkopen.
Je diensten aanbieden voor een mooie prijs of producten maken en ze met winst verkopen.
Liefst zo veel mogelijk.

Zo simpel werkt het in de praktijk niet altijd.

Wanneer je producten of grondstoffen voor een gunstige prijs wilt inkopen, moet je misschien
wel een heel grote partij kopen. Dat levert vragen op, zoals: Waar laat je die producten? Hoe
vind je klanten? Ga je reclame maken? Heb je personeel nodig om de producten te verkopen?
Verkoop je in een winkel of (ook) via een website? Dit kost allemaal geld. Voor je het weet,
maak je een heleboel kosten. Die kosten moet je wel terugverdienen met de verkoop.

Daarom is het belangrijk dat je inzicht hebt in de cijfers. Dan kun je goede beslissingen nemen
over de producten of diensten die je aanbiedt, over een passende vestigingsplaats, de uitbreiding
van je magazijn of bijvoorbeeld de aanschaf van een vrachtwagen of auto.

In dit eerste deel van Bedrijfseconomie wordt ingegaan op kosten.

Je leert hoe je een begroting maakt van al je opbrengsten en kosten, en welke kostensoorten
er zijn. Je gaat een kostprijs berekenen en je leert hoe je kosten in de hand kunt houden en
zelfs kunt verminderen.
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KERNTAAK ENWERKPROCESSEN

In dit boek komen de volgende kerntaken aan de orde:

Voor de logistiek supervisor
B1-K2 Levert input voor logistiek beleid.

Voor de Junior accountmanager, Assistent Manager internationale Handel en de
Vestigingsmanager groothandel
B1-K1 Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid.
B1-K2 Voert het verkooptraject uit.
B1-K3 Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice.
P4-K1 (JAM) Voert het accountmanagement uit.
P5-K1 (AMIH) Organiseert en voert import- en exportactiviteiten uit.
P5-K2 Stelt een export-/marketingplan op.
P6-K1 (VMG) Geeft het vestigingsbeleid vorm.
P6-K2 Runt de vestiging.

Voor de Manager Transport en Logistiek B1-K1 Stuurt het logistieke proces aan
B1-K2 Voert managementtaken uit.
P1-K1 Organiseert processen in de opslag- en transportomgeving.
P1-K2 Voert personeelsbeleid uit.
P1-K3 Verricht commerciële activiteiten.

Voor de Manager retail B1-K1 Beheert goederenstroom en voorraad
B1-K2 Coördineert verkoopactiviteiten en voert deze uit.
B1-K3 Geeft leiding aan het organisatieonderdeel.
B1-K4 Voert beleid van de organisatie uit.

Voor de Ondernemer retail B1-K1 Start een retailonderneming
B1-K2 Richt de retailonderneming in.
B1-K3 Geeft strategisch leiding aan de retailonderneming.
B1-K4 Geeft operationeel leiding aan de retailonderneming.
B1-K5 Voert operationele activiteiten in de retail uit.
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HOOFDSTUK 1
DE EXPLOITATIEBEGROTING EN KOSTENSOORTEN

Als je ondernemer bent, wil je graag weten of je winst gaat maken. En als manager wil je weten
of je de uitgaven voor een project kunt terugverdienen. Daarom is het belangrijk om een
financieel plan op te stellen. Je maakt een overzicht van alle verwachte kosten en opbrengsten
van een onderneming of een project.
Als ondernemer kun je daarmee bepalen of je voldoende winst maakt. En je hebt een goed
plan nodig als je een lening bij een bank wilt aanvragen.
Als manager kun je met zo’n overzicht van kosten en opbrengsten toestemming krijgen van
de directie om een logistiek project uit te voeren, bijvoorbeeld een nieuw magazijn inrichten
of een nieuwe productielijn opzetten.



Opdracht 1 Kosten
Werk samen een medestudent.

Blader of scroll door de theorie en bekijk het filmpje.

a. Van welk onderwerp uit dit hoofdstuk wil je meer weten?
b. Bespreek onderstaande vragen met elkaar.

• Waar gaat dit filmpje over?
• Welke soorten kosten heb je bij vliegtickets?
• Heb je haast met het versturen van een pakket? Dat gaat je dan extra geld kosten.
• Welke extra kosten kunnen er zijn en waarom is dat zoveel duurder?

c. Maak een kort verslag met jullie antwoorden.
d. Upload jullie bestand.

1.1 De exploitatiebegroting: een overzicht van alle kosten en
opbrengsten
Een overzicht van alle verwachte opbrengsten en kosten in de komende periode noem je een
exploitatiebegroting. Het is een overzicht over een bepaalde periode, meestal één jaar. Maar
je kunt een exploitatiebegroting ook over een kwartaal of over een maand opstellen, of voor
drie of vijf jaar.

De opbrengst van een onderneming of een project is het geld dat binnenkomt doordat je
producten of diensten verkoopt. Het komt binnen in je kas of op je bankrekening. Een ander
woord voor opbrengst is omzet. De prijs die je betaalt voor het gebruik van middelen, zoals
grondstoffen, producten en diensten die je nodig hebt voor je onderneming, noem je kosten.

Exploitatiebegroting
Ondernemen doe je door producten en/of diensten te verkopen. Als je producten of diensten
verkoopt, krijg je geld binnen. Dit is de opbrengst van de verkopen of de omzet. Een retailbedrijf
koopt producten in om ze te verkopen. Op het moment dat je die producten verkoopt, maak
je kosten. Deze kosten noem je bij een retailbedrijf deinkoopwaarde van de omzet.
Om producten of diensten te kunnen verkopen moet je nog meer geld uitgeven: je moet
bijvoorbeeld een ICT-systeem aanschaffen, transportmiddelen inzetten, een magazijn kopen
of huren. Dit zijn allemaal kosten. Deze kosten noem je exploitatiekosten.

Uit je exploitatiebegroting wordt duidelijk of je winst gaat maken of verlies. Winst is het bedrag
dat je overhoudt als je alle kosten aftrekt van de omzet.
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De winst die je maakt, kun je uitrekenen per product of over het totaal aantal verkochte
producten. Beide manieren kunnen nuttige informatie opleveren voor je bedrijf. Als je de winst
per product weet, kan dit bijvoorbeeld bijdragen aan een goede opbouw van het assortiment.

Een ondernemer of manager geeft met de exploitatiebegroting aan wat de verwachtingen zijn
wat betreft de omzet en kosten voor het komende jaar.

Van de omzet moet je een inschatting maken. Als ondernemer schat je de omzet met de winst-
of marketingdoelstellingen van je onderneming en de verkoopprijs die je in je marketingplan
hebt bepaald. Om je verwachte omzet te behalen moet je kosten maken. Je moet grondstoffen
of handelsgoederen inkopen.
Hoeveel je inkoopt, is afhankelijk van de hoeveelheid producten die je verwacht te kunnen
verkopen.
Daarnaast heb je kosten voor huisvesting, loonkosten, rentekosten, verzekeringen,
verkoopkosten en andere kosten.

De omzet berekenen
Als je producten of diensten verkoopt, spreek je over omzet en afzet. Het aantal producten dat
je verkoopt is de afzet. De waarde (in geld) van de verkochte producten en diensten is de omzet.
De omzet is de hoeveelheid producten die je verkoopt, vermenigvuldigd met de verkoopprijs
van die producten. De omzet die je verwacht, noem je de begrote omzet of de omzetprognose.
Bij diensten breng je de begrote hoeveelheid uren in rekening en eventueel het gebruikte
materiaal.

Formule
Omzet = afzet × verkoopprijs

Rekenvoorbeeld
Een handelsbedrijf verkoopt rookmelders. De verkoopprijs van een rookmelder is € 20.
De afzet in de maand januari bedraagt 300 stuks.
De omzet bedraagt 300 × € 20 = € 6.000.
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Rekenvoorbeeld
Een fietskoerier gaat samenwerken met een groot transportbedrijf voor bezorging in de stad.
De fietskoerier ontvangt een vergoeding per pakketje van € 3,75.
De fietskoerier verwacht 85 pakjes per week te bezorgen in de stad.
Zijn omzet is 85 × € 3,75 = € 318,75 per week.

Opdracht 2 Afzet en omzet
a. Maak de uitleg compleet. Vul de ontbrekende woorden in.

Afzet en omzet geven aan wat je in een bepaalde periode.

Daarbij geldt:

is de die je verkoopt.

is de hoeveelheid × , dus de waarde

in .

Bestudeer de gegevens en beantwoord de vragen.
b. De inkoopprijs van een product is € 150. De verkoopprijs is € 275.

De onderneming verkoopt in het derde kwartaal 10.000 stuks.

Hoeveel is de afzet in het derde kwartaal?

c. Bereken nu de omzet in het derde kwartaal. Noteer ook je berekening.

d. Bereken de brutowinst in het derde kwartaal. Noteer ook je berekening.

Opdracht 3 Kosten en opbrengsten
a. Welke stelling is juist?

Als je meer kosten hebt dan opbrengsten, maak je winst.
Als je meer opbrengsten hebt dan kosten, maak je verlies.
Als je meer opbrengsten hebt dan kosten, maak je winst.
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b. Wat is een exploitatiebegroting?

1.2 De verschillende kostensoorten
Je kunt kosten onderverdelen in verschillende soorten. Een kostenindeling is bedoeld om
inzicht te krijgen in je kosten en om beslissingen te nemen over bijvoorbeeld het verminderen
ervan. In de indeling van je kosten ben je tot op zekere hoogte vrij.

Naast de inkoopwaarde van de omzet onderscheiden we exploitatiekosten.
Daaronder vallen:

Al deze kosten ga je begroten, je gaat inschatten hoe hoog deze het komend jaar zullen zijn.
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Bedrijfskosten worden ook exploitatiekosten genoemd.

Bedrijven hebben – binnen de regels – de vrijheid om de kosten zo in te delen dat ze er voor
zichzelf de meeste informatie uithalen.

Inkoopwaarde van de omzet
Een handelsbedrijf koopt producten in tegen inkoopprijs en verkoopt ze tegen een hogere
verkoopprijs. Die hogere verkoopprijs is nodig om zowel de inkoopwaarde als de
exploitatiekosten te dekken en ook om te voorzien in het levensonderhoud van de ondernemer.
Meestal koopt een handelsbedrijf eerst producten in en legt ze dan op voorraad. Als het bedrijf
producten verkoopt, dan wordt de inkoopwaarde van de omzet van de producten berekend.
De inkoopwaarde van de omzet is gelijk aan de afzet vermenigvuldigd met de inkoopprijs per
product.

Formule
Inkoopwaarde van de omzet (IWO) = afzet × inkoopprijs per product

Rekenvoorbeeld
Het handelsbedrijf koopt rookmelders in voor € 12 per stuk. Als het bedrijf 300 stuks verkoopt,
bedraagt de inkoopwaarde van de omzet 300 × € 12 = € 3.600.
De omzet is 300 × € 20 = € 6.000.

Het verschil tussen de omzet en de inkoopwaarde van de omzet is de brutowinst.

6.000€300 x € 20,00Omzet

–3.600300 x € 12,50Inkoopwaarde omzet

2.400€Brutowinst

De inkoopwaarde van de omzet hangt samen met je begrote afzet voor de komende periode.
Hoe meer je denkt te kunnen verkopen, hoe hoger de begrote afzet zal zijn.

Inkoopkosten
Naast de inkoopwaarde van de omzet heeft een handelsbedrijf nog andere kosten als het
producten inkoopt. Bijvoorbeeld:
• Transportkosten
• Invoerrechten bij het importeren van producten
• Transportverzekering van de producten
• Bestelkosten
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Loonkosten
Loonkosten zijn de kosten die een bedrijf betaalt voor personeel dat in dienst is. Het loon dat
je afspreekt met je werknemer is het brutoloon. Werknemers ontvangen ook nog
vakantietoeslag. Dat is minimaal 8% van het brutoloon.
Op het brutoloon en de vakantietoeslag van je werknemer houd je loonbelasting in en sociale
premies. Die draag je als werkgever af aan de Belastingdienst. Het nettoloon is het loon dat je
betaalt aan je werknemer na inhouding van loonbelasting en sociale premies.

Boven op het brutoloon en de vakantietoeslag zijn er nog extra kosten voor de werkgever. De
werkgever draagt ook een bedrag aan sociale premies af aan de Belastingdienst. Dat is ongeveer
20% en het wordt berekend over het brutoloon plus vakantietoeslag. De totale kosten van
arbeid voor de werkgever zijn:

Formule
Totale loonkosten = brutoloon werknemer + vakantietoeslag + bonussen en eindejaarsuitkering of gratificaties + werkgeversaandeel sociale premies

Rekenvoorbeeld
Een exportbedrijf heeft één persoon in dienst. Het bedrijf heeft de loonadministratie uitbesteed.
Van het loonadministratiekantoor ontvangt het bedrijf het volgende overzicht over de maand
juni: het totale brutoloon van de werknemer bedraagt € 1.800, de vakantietoeslag bedraagt
8% en de werkgeverslasten zijn 20%.

De loonkosten voor de maand juni zijn:

1.800,00€Brutoloon

+144,001.800,00€×8%Vakantietoeslag

1.944,00€
+388,801.944,00€×20%Werkgeverslasten

2.2.332,80€Totaal
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Werkgeversaandeel sociale voorzieningen
Voor de werkgeverslasten ofwel het werkgeversaandeel in de sociale verzekeringen moet de
werkgever premie betalen, zoals hierboven al is aangegeven. Die sociale premies verzekeren
de werknemer tegen de financiële gevolgen van:
• Ziekte
• Arbeidsongeschiktheid
• Werkloosheid

De bijbehorende werknemersverzekeringen zijn:
• Ziektewet (ZW)
• Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) / Wet werk en inkomen naar

arbeidsvermogen (WIA)
• Werkloosheidswet (WW)

De werkgever neemt deze premies volledig voor zijn rekening. Deze kosten komen voor de
werkgever boven op het brutoloon.

Daarnaast is er een bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Die is afhankelijk van het inkomen
van de werknemer en bedoeld voor de verzekering tegen ziektekosten. Een deel van de premie
betaalt de werknemer zelf rechtstreeks aan de zorgverzekeraar. Daarnaast betaalt de werkgever
de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet.

Het werkgeversaandeel in sociale premies betaal je over het brutoloon, verhoogd met de
vakantietoeslag en een eventuele bonus of eindejaarsuitkering (bijvoorbeeld een verkoopbonus
bij extra verkopen).
Daarbovenop kunnen nog aanvullende kosten komen. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor scholing,
kinderopvang, reizen en onkosten. Ook een vergoeding voor een verhuizing vanwege het werk
of het werkgeversdeel van het pensioen kan er voor de werkgever bij komen als loonkosten.

De totale loonkosten voor de werkgever kunnen als volgt zijn opgebouwd:

+€Brutojaarloon werknemer

€Vakantietoeslag 8% van het brutojaarloon

+€Eventuele eindejaarsuitkering of bonus

€Totaal

Werkgeverslasten:

€Aandeel sociale premies % van het totaal

€Werkgeversdeel sociale premies (WW, WAO/WIA, ZW)

€Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet

€Werkgeversdeel pensioenpremie
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