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Kerntaken

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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 personeel

 promotie

 presentatie

  prijs product

 plaats

In dit boek komen de volgende onderwerpen van de marketingmix aan bod:

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.



Opdracht

Bekijk het filmpje en beantwoord de vragen. www.use.li/e19/0024

X Waar gaat dit filmpje over? 
X Welke soorten kosten heb je bij vliegtickets? 
X 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?
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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.
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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 de inkoopwaarde 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. 

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. 

WINST OF VERLIES?

WINST 
als omzet groter is dan (>) kosten 

VERLIES 
als kosten groter zĳ n dan (>) omzet

OMZET

WINST

KOSTEN

VERLIES

OMZET
KOSTEN
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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 verkoop-
prijs 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, verzekerin-
gen, 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.

<<Omzet_R_01.indd>>

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.

Rekenvoorbeeld
Een fietskoerier gaat samenwerken met een groot transportbedrijf voor bezor-
ging 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. 

 ? Maak nu vraag 1 tot en met 4.

Omzet  = afzet  ×  verkoopprijs
formule
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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.

€ €
BEDRIJFSKOSTEN

€
Inkoopkosten Loonkosten Kosten van diensten 

van derden 
Afschrij vingskosten

€ € €€
Huisvestingskosten Kosten van grond Kosten van 

belastingen 
Verkoopkosten

€

Rentekosten Voorraadkosten Algemene of 
overheadkosten

Overige kosten

€€ €

-/-

% €&
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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 inkoop-
waarde 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 inkoop-
waarde van de omzet is gelijk aan de afzet vermenigvuldigd met de 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.

Omzet 300 × € 20,00 € 6.000

Inkoopwaarde omzet 300 × € 12,50 € 3.600 –

Brutowinst € 2.400

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. 

XX Inkoopkosten
Naast de inkoopwaarde van de omzet heeft een handelsbedrijf nog andere 
kosten als het producten inkoopt. Bijvoorbeeld:
XX Transportkosten
XX Invoerrechten bij het importeren van producten
XX Transportverzekering van de producten
XX Bestelkosten

!

Inkoopwaarde van de omzet (IWO) = afzet × inkoopprijs per product 
formule
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XX  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. Werk-
nemers ontvangen ook nog 
vakantietoeslag. Dat is minimaal 8% 
van het brutoloon. 
Op het brutoloon en de vakantietoe-
slag 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:

Rekenvoorbeeld
Een exportbedrijf heeft één persoon in dienst. Het bedrijf heeft de loonadmi-
nistratie 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:

Brutoloon € 1.800,00

Vakantietoeslag 8% × € 1.800,00 € 144,00 +

€ 1.944,00

Werkgeverslasten 20% × € 1.944,00 € 388,80 +

Totaal € 2.332,80

Totale 
loonkosten = brutoloon 

werknemer + vakantie-
toeslag +

bonussen en 
eindejaarsuitkering 

of gratificaties
+

werkgevers-
aandeel sociale 

premies

formule
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Werkgeversaandeel sociale 
 voorzieningen
Voor de werkgeverslasten ofwel het werkgevers-
aandeel 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 arbeids-
vermogen (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 zorgverzeke-
raar. Daarnaast betaalt de werkgever de werkge-
versheffing Zorgverzekeringswet.

Het werkgeversaandeel in sociale premies betaal 
je over het brutoloon, verhoogd met de vakantie-
toeslag en een eventuele bonus of eindejaarsuit-
kering (bijvoorbeeld een verkoopbonus bij extra 
verkopen).
Daarbovenop kunnen nog aanvullende kosten 
komen. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor scho-
ling, 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.
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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 €

Aanvullende loonkosten voor de werkgever:

Vergoeding voor reiskosten €

Vergoeding voor opleidingskosten €

Vergoeding voor onkosten €

Vergoeding voor kinderopvang € +

Totale loonkosten €

De gebruikte percentages voor het werkgeversaandeel sociale premies kunnen 
van jaar tot jaar en per branche verschillen. Het percentage van het werkgevers-
aandeel sociale premies ligt in de praktijk tussen de 10 en 20%.

De volgorde is: eerst het vakantiegeld, de bonus, gratificatie en 
eindejaarsuitkering bij het brutoloon optellen, dan de premies voor de 
werkgever berekenen. Want over het vakantiegeld, de bonus en 
eindejaarsuitkering en gratificaties moet de werkgever ook premies afdragen. 

Je kunt op loonkosten besparen door het loon van werknemers te verlagen. In 
Nederland kan dat niet zomaar. Je hebt te maken met wettelijke minimumlo-
nen. Daarnaast zijn er vaak ook gezamenlijke afspraken gemaakt over lonen 
tussen werkgeversorganisaties en vakbonden. Dan geldt er een collectieve 
arbeidsovereenkomst (cao). Is er voor jouw branche een cao, dan ben je als 

tip
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werkgever verplicht je daaraan te houden. Maar het staat een werkgever altijd 
vrij om meer te betalen dan het minimumloon of het cao-loon.

Er zijn manieren waarop bedrijven toch het minimumloon of het cao-loon 
ontlopen. Voor sommige bedrijven is niet duidelijk onder welke cao ze vallen en 
dan kiezen de ondernemingen voor de cao met de laagste lonen. Zo worden 
werknemers in distributiecentra van internetwinkels vaak niet volgens de 
detailhandel-cao betaald. Daarnaast zijn er in de platformeconomie veel zelf-
standigen, denk aan taxidiensten als Uber of bezorgers van Deliveroo: zij werken 
niet volgens een cao, maar maken zelf afspraken over de beloning en die kan 
laag uitpakken.

XX Kosten van diensten van derden
Soms hebben bedrijven niet alle benodigde kennis of het geld om allerlei specia-
listen in vaste dienst te nemen. Als je die diensten inkoopt, krijg je kosten van 
diensten van derden. Het kan bijvoorbeeld gaan om:
XX Juridisch advies 
XX Het uitbesteden van je 

boekhouding 
XX Een ICT-specialist die je helpt 

met automatisering 
XX Verzekeringsadvies 
XX Een communicatieadviseur

Andere voorbeelden zijn:
XX Transportbedrijven
XX Schoonmaakbedrijven
XX Websitebouwers
XX Reclamebureaus

Bedrijven die diensten leveren, sturen een rekening  
voor de geleverde diensten. 

Voor een logistiek bedrijf zijn de kosten voor het transport waarschijnlijk geen 
kosten van diensten van derden, omdat transport het hoofdproduct is. Daar 
bestaan de kosten voor het transport bijvoorbeeld uit loonkosten, huisvestings-
kosten en afschrijvingskosten.

XX Afschrijvingskosten
Afschrijvingskosten zijn de kosten van de waardevermindering van je bedrijfs-
middelen. Deze noem je ook wel duurzame productiemiddelen. Voorbeelden van 
duurzame productiemiddelen zijn een gebouw, transportmiddelen, machines, 
de inventaris (de inrichting van een gebouw) en apparatuur zoals computers en 
kassa’s. 

!
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De meeste kosten zijn ook uitgaven. 
Denk bijvoorbeeld aan personeels-
kosten. Dat geldt niet voor 
afschrijvingskosten. Toen je het 
bedrijfsmiddel aanschafte, heb je het 
betaald. Dat zijn uitgaven voor je 
bedrijf. Maar de kosten ervan spreid je 
over minimaal vijf jaar uit. 
Dat heeft tot gevolg dat afschrijvings-
kosten wel kosten zijn, maar geen 
uitgaven, omdat je de uitgave hebt 
gedaan toen je het bedrijfsmiddel 
aanschafte.

De gedachte achter afschrijving is dat je de kosten van de aanschaf over meer-
dere jaren spreidt. 

XX Huisvestingskosten
Onder huisvestingskosten valt de huur van je bedrijfspand. Ook de energie-
kosten, servicekosten en schoonmaakkosten zijn huisvestingskosten. 
Als je een pand hebt gekocht, krijg je te maken met afschrijvingskosten. 

Rekenvoorbeeld
Een groothandel in consumentenelektronica huurt een ruimte in een opslaghal 
van 2.000 m2 en heeft een huur van € 26.000 per kwartaal. De energiekosten 
zijn € 1.000 per maand. De schoonmaak- en servicekosten moeten apart worden 
afgerekend met de beheerder van de opslaghal. De servicekosten per maand zijn 
€ 3.750. 

De totale huisvestingskosten per jaar zijn:

Huurkosten 4 × € 26.000 € 104.000

Energiekosten 12 × € 1.000 € 12.000

Schoonmaak- en servicekosten 12 × € 3.750 € 45.000 +

Totaal huisvestingskosten € 161.000

Om te bepalen of de huur redelijk is, kun je de huurkosten delen door het aantal 
vierkante meters van het gebouw. Dan bereken je de huur per vierkante meter. 
Die kun je dan vergelijken met gemiddelden voor bedrijfsruimten in je branche 
en je vestigingsplaats. 
De huur per m2 bedraagt in dit voorbeeld € 161.000 / 2.000 m2 = € 80,50 per m2.

De kosten voor een bestelauto zijn afschrijvingskosten.
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Huurkosten kun je per vierkante meter berekenen.

XX Kosten van grond
Bij kosten van grond gaat het erom hoe en waarvoor de grond gebruikt wordt.
Je maakt onderscheid in:

XX Vestigingsplaats: grond als vestigingsplaats waarop het bedrijfspand 
staat dat je hebt gekocht.

XX Delfstofwinning: grond die gebruikt wordt voor het winnen van 
delfstoffen.

XX Agrarisch gebruik: grond die gebruikt wordt voor het voortbrengen van 
agrarische producten.

GRONDGEBRUIK

Vestigingsplaats Delfstofwinning Agrarisch gebruik
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Daarnaast maakt het ook uit of je de grond huurt of in eigendom hebt. Als je de 
grond huurt, maakt het niet uit hoe je grond gebruikt, alle huurkosten zijn in dat 
geval bedrijfskosten en vallen onder kosten van grond. 

Als je de grond in eigendom hebt, gelden verschillende regels:

XX Grond als vestigingsplaats
De waarde van de grond neemt in het algemeen niet af als er een bedrijfspand 
op staat. Op grond als vestigingsplaats schrijf je niet af, want grond als vesti-
gingsplaats slijt niet.
Je hebt net als bij andere duurzame productiemiddelen wel te maken met 
rentekosten. Die worden berekend over de taxatiewaarde van de grond.

De rentekosten per jaar zijn:

XX  Grond voor het winnen van 
delfstoffen 

Kolenmijnen en olie- en aardgas-
velden, maar ook bronnen voor 
mineraalwater en grind, zand- en 
kleiwinning zijn voorbeelden van 
grond als voorraad voor delfstoffen. 
Door de winning van deze delfstoffen 
wordt de grond minder waard en 
daarom moet je afschrijven op de 
waarde van grond voor het winnen 
van delfstoffen. De waarde van de 
voorraden delfstoffen die zich nog in 
de grond bevinden, is in de praktijk 
moeilijk vast te stellen.

XX Grond als leverancier van agrarische producten
In de land- en tuinbouw dient de grond als voedingsbodem voor gewassen. Als 
een juiste afwisseling plaatsvindt van de te verbouwen gewassen zal de vrucht-
baarheid van de grond niet afnemen, zodat afschrijvingen op de grond niet 
noodzakelijk zijn.
Wel kan het voorkomen dat er grondverbeteringen aangebracht moeten wor-
den, zoals het aanbrengen van een drainagesysteem. De waardedaling van het 
drainagesysteem die het gevolg is van economische slijtage, zijn afschrijvings-
kosten van grond.

XXXX
Rentekosten van grond  =  rente%  ×  taxatiewaarde van de grond

formule

Grond te koop
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XX Kosten van belastingen
Sommige belastingen zijn kosten. Die worden ook wel kostprijsverhogende 
belastingen genoemd. Het zijn belastingen die de ondernemer doorberekent 
aan de klant. Voorbeelden zijn:
XX Motorrijtuigenbelasting van de bedrijfsauto
XX Precariobelasting, als je een uithangbord hebt bevestigd aan de gevel van 

je bedrijfspand. 
XX Accijnzen: dit zijn extra belastingen op brandstoffen, alcohol en 

tabaksproducten.
XX Invoerrechten: dit zijn belastingen die je betaalt voor sommige producten 

die je invoert van buiten de Europese Unie.
XX Overige gemeentelijke belastingen en heffingen, zoals milieuheffingen 

en afvalheffingen.
XX Assurantiebelasting: dit zijn kosten bij het afsluiten van verzekeringen.
XX Onroerendezaakbelasting (ozb): dit is een jaarlijkse belasting voor het in 

eigendom hebben van gebouwen en grond.

Deze belastingen en heffingen komen op de exploitatiebegroting te staan.

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en af te dragen btw zijn belastin-
gen, maar geen kosten. Ze komen daarom niet voor op de exploitatiebegroting 
als kosten.

XX Verkoopkosten
Verkoopkosten zijn kosten die je maakt voor de verkoop van producten of 
diensten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om:
XX Verkoopprovisie of commissies
XX Verpakkingsmaterialen
XX De huur van een pinautomaat
XX Kortingen
XX Kosten voor de website die je inzet als webwinkel 

Verkoopprovisie of commissies
Verkoopprovisie of commissies zijn kosten die je moet betalen als je een agent 
inhuurt voor de verkoop van je producten of diensten. Denk hierbij ook aan de 
kosten die een internetplatform als bol.com inhoudt op je verkoop via hun 
platform of de kosten van een vrachtbemiddelaar. Een vrachtbemiddelaar 
bemiddelt tussen bedrijven die vervoersdiensten nodig hebben en bedrijven die 
vervoersdiensten aanbieden. De vrachtbemiddelaar kan ook ondersteunen om 
te zorgen dat vrachtwagens en schepen zo weinig mogelijk ‘lege kilometers‘ 
maken.

!
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Denk ook aan marketingkosten zoals:
XX  Reclame- en advertentie-

kosten: adverteren in kranten, 
bladen of online (Google Ads, 
Facebook, Twitter)

XX Websitekosten
XX Sponsoring
XX Beurs- of expositiekosten
XX  Relatiegeschenken, 

kerstpakketten voor klanten
XX Etalagekosten
XX  Reclamemateriaal zoals 

posters, folders, samples, 
demoproducten

XX Rentekosten
Rentekosten zijn de kosten voor het lenen van geld. Je betaalt de rente aan 
degene bij wie je geld hebt geleend om je bedrijf te financieren. Dat kan een 
bank zijn, maar ook bijvoorbeeld familie of een crowdfundingplatform.
Als je een lening afsluit, krijg je een som geld die je na een afgesproken tijd moet 
terugbetalen. Vaak betaal je terug in termijnen. Dat noem je aflossingen. Aflos-
singen zijn wel uitgaven, maar geen kosten. Je betaalt het geleende terug. De 
rente betaal je omdat je een bepaalde tijd over het geld mag beschikken en 
daarom zijn dat wel kosten. De betaalde rente zijn kosten en ook uitgaven voor 
je bedrijf. 
Vergelijk dat maar met het lenen van een auto van een vriend. De auto geef je 
terug als je hem niet meer nodig hebt, dat zijn geen kosten. De benzine die je 
verbruikt zijn wel kosten.

XX Voorraadkosten
Voorraadkosten zijn kosten voor het houden van voorraden in je bedrijf. Hieron-
der vallen:
XX Ruimtekosten
XX Rentekosten 
XX Risicokosten

Dit noem je de drie R’s. 

Reclamekosten horen bij de marketingkosten.
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Ruimtekosten zijn kosten voor je opslagruimte. Als bijvoorbeeld je magazijn deel 
uitmaakt van je bedrijfspand kun je een deel van de huur van je bedrijfspand tot 
de ruimtekosten rekenen. 

Rentekosten bereken je omdat je geld hebt geïnvesteerd in voorraden en je dat 
geld ook in een ander project had kunnen investeren.
Risicokosten zijn kosten voor bijvoorbeeld bederf van je voorraden of het uit de 
mode raken van goederen. Die goederen zijn dan niets meer waard of brengen 
veel minder op. 

Ruimtekosten, rentekosten en risicokosten worden in de kostprijs van je product 
opgenomen. 

XX Algemene of overheadkosten
Algemene of overheadkosten zijn kosten die geen direct verband houden met je 
bedrijfsactiviteiten, maar die wel noodzakelijk zijn. Het zijn kosten die een 
bedrijf aan de eigen organisatie besteedt. 

Voorbeelden van algemene kosten zijn:
XX Verzekeringen, zoals een aansprakelijkheidsverzekering en een 

rechtsbijstandsverzekering
XX Salaris eigenaar bv
XX Overige algemene kosten

XX Overige kosten
Onder overige kosten vallen alle kosten die je niet kunt onderbrengen bij een 
van de bovengenoemde kosten. Maar het is beter om je kosten zo veel mogelijk 
te specificeren en in bovenstaande soorten onder te brengen, omdat je dan 
beter zicht hebt op je kosten en ze beter kunt beheersen.
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De indeling van kosten is niet overal hetzelfde. Zo kunnen schoonmaakkosten bij 
het ene bedrijf onder algemene kosten vallen en bij het andere onder diensten 
van derden. Het gaat erom zo veel mogelijk informatie uit je kostenindeling te 
halen. 

 ? Maak nu vraag 5 tot en met 19.

1.3 Stappenplan voor het maken van een eenvoudige 
exploitatiebegroting 

Een exploitatiebegroting maak je in drie stappen. Eerst bereken je je 
brutowinst. Dan bereken je welke overige bedrijfskosten je hebt. Deze trek je 
van je brutowinst af. Je houdt dan je resultaat over. 

1 Bereken de brutowinst
De brutowinst bepaal je bij een retailbedrijf door van de omzet de inkoopwaarde 
van de omzet af te halen. 

2 Bereken alle overige bedrijfskosten
Naast de inkoopwaarde van de verkopen zijn er nog andere kosten van een 
handelsbedrijf. Die kosten samen noem je de bedrijfskosten of exploitatiekos-
ten. 

3 Bereken het resultaat 
Bepaal op basis van de uitkomsten van stap 1 en 2 je begrote resultaat. Het 
resultaat wordt ook wel de nettowinst vóór belastingen genoemd.
Het resultaat bereken je door de brutowinst (stap 1) te verminderen met de 
overige bedrijfskosten (stap 2).

!

31 2

STAPPENPLAN EXPLOITATIEBEGROTING

Brutowinst Overige 
bedrij fskosten

Resultaat
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EXPLOITATIEBEGROTING VAN EEN HANDELSBEDRIJF

Rekenvoorbeeld
Een exportbedrijf heeft over 2018 een omzet van € 150.000 begroot. De 
 inkoopwaarde van de omzet is € 50.000 en alle andere exploitatiekosten, 
zoals huisvestingskosten, afschrijvingskosten, loonkosten, algemene kosten, 
zijn  begroot op € 40.000. 

Omzet €  150.000

Inkoopwaarde van de omzet €  50.000 –

Brutowinst €  100.000

Exploitatiekosten €  40.000 –

Resultaat €  60.000

EXPLOITATIEBEGROTING VAN EEN PRODUCTIEBEDRIJF
Bij een productiebedrijf reken je niet de brutowinst uit, maar bereken je als 
eerste stap het resultaat. 

Rekenvoorbeeld
Een meubelfabriek verwacht voor komend jaar een omzet van € 1.550.000. 
De fabriek heeft de volgende kosten begroot:

Grondstoffen € 300.000

Huisvesting € 250.000

Arbeid € 450.000

Overige kosten € 175.000

Het begrote resultaat is als volgt:

Omzet €  1.550.000

Totale kosten €  1.175.000 –

Resultaat €  375.000

In tegenstelling tot een handelsbedrijf, waar de ingekochte producten gelijk zijn 
aan de verkochte producten, bewerkt een productiebedrijf grondstoffen en 
onderdelen tot een nieuw product. Daarom gebruik je bij het berekenen van het 
resultaat bij een productiebedrijf niet de inkoopwaarde van de omzet en sla je 
de tussenstap brutowinst over.
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In een productiebedrijf worden grondstoffen en onderdelen bewerkt tot een nieuw product.

EXPLOITATIEBEGROTING VAN EEN DIENSTENBEDRIJF
Bij een dienstenbedrijf komt de inkoopwaarde van de omzet niet of nauwelijks 
voor. De inkoopwaarde van de omzet kan daar bestaan uit materialen en kleine 
gereedschappen die voor een bepaalde opdracht moeten worden aangeschaft. 
Maar de inkoopwaarde is vaak gelijk aan € 0. In dat geval is de brutowinst gelijk 
aan de omzet.

Rekenvoorbeeld
De begrote omzet van een dienstenbedrijf bedraagt € 100.000. De inkoopwaar-
de van de omzet is begroot op € 9.000. De exploitatiekosten bedragen € 45.000.

Het begrote resultaat is:

Omzet € 100.000

Inkoopwaarde omzet € 9.000 –

Brutowinst € 91.000

Exploitatiekosten € 45.000 –

Resultaat € 46.000

 ? Maak nu vraag 20.
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1.4 Samenvatting
In de exploitatiebegroting komen de verwachte opbrengsten en kosten te staan. 
Kosten kun je indelen naar soorten. Zo heb je afschrijvingskosten, verkoopkos-
ten, inkoopwaarde of kosten van de omzet, huisvestingskosten, algemene 
kosten, kosten van belastingen, kosten van grond, voorraadkosten, rentekosten 
of interestkosten, loonkosten. 
Sommige kosten zijn zowel uitgaven als kosten, maar er zijn ook kosten die geen 
uitgaven zijn, zoals afschrijvingskosten.

De hoeveelheid producten die je verkoopt, noem je afzet. De omzet is de afzet 
vermenigvuldigd met de prijs waarvoor je de producten verkoopt. De omzet die 
je verwacht te maken noem je de omzetprognose.

Als je van de omzet van een retailbedrijf de inkoopwaarde van de goederen 
afhaalt, dan weet je de brutowinst. Als je van de brutowinst de bedrijfskosten 
afhaalt, houd je het resultaat of de nettowinst vóór belasting over. Bij een 
productiebedrijf sla je deze stap in de berekening over en haal je van de omzet 
alle kosten af om het resultaat te berekenen. Bij een dienstenbedrijf heb je soms 
te maken met inkoopwaarde, vaak ook niet.
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1  Wat is het verschil tussen afzet en omzet?

2  De inkoopprijs van een product is € 150. De verkoopprijs is € 275. De 
onderneming verkoopt in het derde kwartaal 10.000 stuks.

 a Hoeveel is de afzet in het derde kwartaal?
 b Bereken de omzet in het derde kwartaal.
 c Bereken de brutowinst in het derde kwartaal.

3  Welke stelling is goed?
A Als je meer kosten hebt dan opbrengsten, maak je winst.
B Als je meer opbrengsten hebt dan kosten, maak je verlies.
C Als je meer opbrengsten hebt dan kosten, maak je winst.

4  Wat is een exploitatiebegroting?

5  Wat is de inkoopwaarde van de omzet?

6  Hanneke werkt als logistiek medewerker in een transportbedrijf. Zij 
verdient € 400 bruto per week in loonschaal C-1. De vakantietoeslag 
bedraagt 8%. In de maand december krijgt iedere medewerker een 
gratificatie van € 1.250. De bijdrage aan het pensioenfonds en het werk-
geversaandeel voor de premies van de werknemersverzekeringen zijn 
samen 23% van het brutoloon, de vakantietoeslag en de gratificatie. 
Hanneke krijgt een reiskostenvergoeding van € 75 per maand.

  Bereken de jaarlijkse loonkosten voor de werkgever van Hanneke.

7  Een werknemer is 26 jaar en zit in functiegroep 5 van een bouwmarkt. 
Zijn bruto cao-loon is € 1.717,26 per maand. Hij ontvangt een reiskosten-
vergoeding van € 75 per maand. Het vakantiegeld is 8% en de sociale 
premies zijn 28%.

  Bereken de loonkosten per maand.

8  Een detailhandel heeft per 1 januari 2018 drie werknemers op de loon-
lijst staan:
XX Esther voor 36 uur per week, brutoloon € 19,40 per uur
XX Ahmed voor 20 uur per week, brutoloon € 16,50 per uur
XX Rachida voor 10 uur per week, brutoloon € 15,50 per uur

  De vakantietoeslag is 8% over het brutoloon en het werkgeversaandeel 
sociale premies is 16% over het brutoloon, de vakantietoeslag en bonus-
sen. In december krijgt iedere werknemer een bonus van € 250.

  Bereken de loonkosten over 2018.
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9 a Wat zijn kosten van diensten van derden?
 b Geef een voorbeeld.

10  Een groothandel ontvangt op 13 juni een factuur van een brandveilig-
heidsbedrijf voor het jaarlijks controleren van alle brandblusapparaten in 
het bedrijf. Het factuurbedrag is € 1.750. Onder welke kostensoort kun je 
deze kosten onderbrengen?

11  Een logistiek dienstverlener beschikt over meerdere bestelauto’s. Die zijn 
eigendom van het bedrijf.

 a Onder welke kostensoort vallen de waardeverminderingen van de bestelauto’s?
 b Stel dat het bedrijf het wagenpark niet in eigendom heeft, maar de bestel-

auto’s huurt. Onder welke kostensoort vallen de kosten in dat geval?

12  Sanne huurt een bedrijfsruimte van 75 m2. Zij betaalt daarvoor op jaarba-
sis € 150 per m2.

 a Onder welke kostensoort valt de huur van het bedrijfspand? 
 b Hoeveel bedragen haar maandelijkse kosten?

13  Logistiek dienstverlener Fullfilment logistics ontvangt van het energiebe-
drijf een nota van € 1.350 per maand. Onder welke kostensoort vallen 
deze kosten?

14  Een internetwinkel bouwt een groot distributiecentrum in Zwolle. Waar-
om wordt er niet afgeschreven op grond wanneer die in eigendom is van 
het bedrijf?

15 a Welke belastingen zijn kosten voor de ondernemer? 

 b Hoe wordt deze kostensoort genoemd?

16 a Wat zijn rentekosten?
 b Wat zijn aflossingen?

17 a Welke kosten heb je voor het houden van voorraden in je bedrijf?
 b Noem een voorbeeld van risicokosten.
 c Noem een voorbeeld van ruimtekosten.
 d Waarom heb je rentekosten als je voorraden houdt?

A Assurantiebelasting
B Inkomstenbelasting
C Loonbelasting

D Omzetbelasting
E Onroerendezaakbelasting
F Motorrijtuigenbelasting voor de bedrijfsauto
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18 a Wat zijn verkoopkosten?
 b Noem twee voorbeelden van verkoopkosten.

19 a Wat zijn algemene of overheadkosten?
 b Noem drie voorbeelden van algemene of overheadkosten

20  Een handelsbedrijf heeft het komend jaar een omzet van € 230.000 
begroot. De inkoopwaarde van de omzet is begroot op € 100.000. Alle 
andere exploitatiekosten bedragen in totaal € 60.000. De winst op de 
verkoop van een bestelauto wordt begroot op € 5.000.

 a Stel een exploitatiebegroting op waarbij je de brutowinst en de netto-
winst voor belasting of het resultaat laat zien.

 b Stel dat er geen winst zou worden gemaakt bij de verkoop van het 
bedrijfsmiddel, maar een verlies van € 5.000 wordt begroot.  
Kies het juiste antwoord. In dat geval zou:
A de brutowinst afnemen met € 5.000.
B het resultaat afnemen met € 5.000.

 c Stel dat alle exploitatiekosten niet € 60.000 bedragen, maar € 70.000. 
Hoe ziet de exploitatiebegroting er dan uit?

Plusvraag
21  Een logistiek bedrijf dat vervoer door heel Europa verzorgt, heeft een 

begroting opgesteld voor het komend jaar. De omzet wordt begroot op 
€ 1.000.000. Om deze omzet te behalen, zal het bedrijf gebruik moeten 
maken van een aantal tijdelijke chauffeurs die ingehuurd worden via een 
uitzendbureau. De kosten daarvan worden begroot op € 150.000. 

  De huurkosten van het bedrijfspand bedragen € 1.350 per kwartaal. De 
kosten voor reclame en pr zijn begroot op € 100.000 per jaar. De loonkos-
ten van de chauffeurs in vaste dienst zijn € 250.000 exclusief de sociale 
lasten voor de werkgever van 20%. Het bedrijf huurt verder een magazijn 
om de goederen die vervoerd moeten worden tijdelijk op te slaan. De 
kosten daarvan bedragen € 1.500 per kwartaal. Het bedrijf heeft een 
aantal vrachtwagens in zijn bezit. De afschrijvingskosten zijn jaarlijks 
€ 125.000. De transportkosten, inclusief de brandstofkosten, zijn begroot 
op € 45 per 100 kilometer. Het aantal kilometers dat gereden wordt, is 
begroot op 500.000. De overige exploitatiekosten zijn begroot op € 45.000.

 a Hoe noem je de kosten van het uitzendbureau?
 b Stel de exploitatiebegroting op.
 c Beredeneer dat als de omzet met € 300.000 toeneemt het resultaat met 

minder dan € 300.000 zal toenemen.
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Afschrijving Waardevermindering van duurzame productiemiddelen.
Afzet Het aantal producten of diensten dat je verkoopt.
Bedrijfskosten Alle kosten die een bedrijf bij het produceren van goederen en diensten maakt 
en die worden doorberekend in de prijs van het product of de dienst. Ook wel 
exploitatiekosten genoemd.
Brutowinst Omzet min de inkoopwaarde van de omzet.
Exploitatiebegroting Een overzicht van de verwachte omzet en kosten in de komende 
periode. Het resultaat is de nettowinst voor belasting.
Exploitatiekosten Alle kosten die een bedrijf bij het produceren en verkopen van goederen en 
diensten maakt en die worden doorberekend in de prijs van het product of de dienst. Ook wel 
bedrijfskosten genoemd.
Inkoopkosten De kosten die je maakt wanneer je producten inkoopt.
Inkoopwaarde (van de omzet) De inkoopwaarde van goederen die verkocht zijn.
Kosten De prijs die je betaalt voor het gebruik van middelen, zoals grondstoffen, producten 
en diensten die je nodig hebt voor je onderneming.
Kostprijs verkopen De kostprijs van een product van een productiebedrijf.
Loonheffingen Dit begrip gebruikt de Belastingdienst voor belasting en premies die aan de 
Belastingdienst worden betaald: loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies 
werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.
Nettoloon Het bedrag na aftrek van de loonbelasting en het werknemersaandeel in de 
premies sociale verzekeringen.
Nettowinst Brutowinst min alle andere bedrijfskosten. Ook wel resultaat genoemd.
Omzet Afzet × verkoopprijs. Het geld dat een bedrijf in een bepaalde periode ontvangt door 
de verkoop van producten. Ook wel opbrengst genoemd.
Opbrengst Afzet × verkoopprijs. Het geld dat een bedrijf in een bepaalde periode ontvangt 
door de verkoop van producten. Ook wel omzet genoemd.
Rente De vergoeding voor het lenen van geld. 
Resultaat Brutowinst min alle andere bedrijfskosten. Ook wel nettowinst voor belasting 
genoemd.
Verkoopprijs De prijs die een afnemer betaalt voor een product of dienst. 
Voorraadkosten Kosten voor het aanhouden van voorraden, met een onderscheid naar rente-, 
ruimte- en risicokosten.




