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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
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1
Het melkveebedrijf van Jan en Mieke ligt langs een van de vele Vlaamse fietsknooppunten en bevindt 

zich niet zo ver van het stadscentrum. Daarom stelde Mieke vijf jaar geleden, toen ze zwanger was 

van hun tweede kindje, voor om uit te testen of thuisverkoop een bijkomend inkomen voor hen kon 

genereren. Zo zou ze niet meer buitenshuis hoeven te werken. Aangezien Mieke thuis zelf al aan de 

slag was met het maken van vanilleijs, werd dit het eerste product om te verkopen. Om te commu

niceren naar de buurt, ontwikkelden ze een basiswebsite met informatie over het bedrijf, samen met 

de openingsuren van het kleine winkeltje dat in een deel van de schuur werd ingericht. Omdat hun 

oudste zoon als peuter het woord Koedeloe vaak gebruikte en ze dat wel een leuke naam vonden, 

werd dit de bedrijfsnaam voor de thuisverkoop. Er werd een mooi uithangbord ontworpen om aan te 

duiden dat er vanilleijs te koop was.

In de zomer en op mooie lente en herfstdagen kende de verkoop van het ijs van meet af aan veel 

 succes. Toen de thuisverkoop van zelfgemaakt ijs twee jaar draaide, stelden ze vast dat er toch echt 

wel minder verkoop was in de donkere maanden. Aangezien Jan op het bedrijf ook een grote moestuin 

met eigen groenten had, stelde Mieke voor om eens te kijken of soep zou verkopen. Ze begonnen met 

preisoep. Vorig jaar heeft Mieke ook aardbeienconfituur, met aardbeien van de buurtuinbouwer, aan 

het assortiment toegevoegd. 

Jan houdt zich helemaal niet bezig met de thuisverkoop, die is helemaal het terrein van Mieke. Zij maakt 

de producten en verkoopt ze in het hoevewinkeltje. Met het ontwikkelen van bijkomende producten is 

Mieke nog niet echt bezig. Misschien gaat ze daar volgend jaar wel mee aan de slag, want er komen 

veel vragen van klanten naar varianten op de drie basisproducten die ze vandaag aanbiedt.

Nu ook de verkoop van aardbeienconfituur vlot loopt, wil Mieke eens uitrekenen hoeveel al haar pro

ducten kosten en of haar huidige verkoopprijs een voldoende ruime marge geeft op de kostprijs. Stap 

voor stap zal Mieke alle kosten samenbrengen, om zo de kostprijs van haar vanilleijs, preisoep en 

aardbeienconfituur te berekenen.

1.1 informatieverzameling

Mieke gebruikt de gegevens van het afgelopen jaar, ze voert dus een nacalculatie uit. Hiervoor moet 

ze alle gegevens van het afgelopen jaar bij elkaar brengen. Zo noteert Mieke om te beginnen wanneer 

ze welke bereiding in het afgelopen jaar gemaakt heeft (zie tabel 1, pagina 6).

EEN PRAKTISCH VOORBEELD 
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uit dit overzicht haalt ze hoeveel bereidingen ze het afgelopen jaar maakte:

 – Tussen april en september en in december maakte ze wekelijks ijs, terwijl ze dat slechts 1 keer 

per maand deed in de andere maanden. Ze maakte dus 35 bereidingen per jaar.

 – Soep werd er wekelijks gemaakt tussen oktober en maart. Dat waren 25 bereidingen. 

 – Het afgelopen jaar heeft ze 12 keer aardbeienconfituur gemaakt, namelijk 1 keer per maand.

Vervolgens verzamelt Mieke ook hoeveel liter vanilleijs en preisoep en hoeveel kilogram aardbeien

confituur ze per bereiding maakt en hoeveel afvulverlies ze gemiddeld heeft. Dit is het verlies dat 

ze bij het afvullen van de verpakkingen heeft, omdat er bijvoorbeeld nog wat product in de bereidings

kommen blijft hangen.

Op basis van deze twee gegevens, weet ze meteen ook hoeveel liter of kilogram verpakbaar product 

ze effectief maakt per bereiding (= gemiddelde hoeveelheid productie per bereiding). Daarna vermenig

vuldigt ze het verkregen resultaat met het aantal bereidingen van het afgelopen jaar. Hierdoor weet ze 

hoeveel liter of kg ze het afgelopen jaar gemaakt heeft die in de verpakkingen kon terechtkomen.

Tabel 1 Jaaroverzicht bereidingen

Maand Week Producten

Januari 1 IJs Soep Confituur

  2   Soep  

  3   Soep  

  4   Soep  

  5   Soep  

Februari 6 IJs Soep Confituur

  7   Soep  

  8   Soep  

Maart 9 IJs Soep Confituur

  10   Soep  

  11   Soep  

  12   Soep  

  13   Soep  

april 14 IJs   Confituur

  15 IJs    

  16 IJs    

  17 IJs    

Mei 18 IJs   Confituur

  19 IJs    

  20 IJs    

  21 IJs    

  22 IJs    

Juni 23 IJs   Confituur

  24 IJs    

  25 IJs    

  26 IJs    

Juli 27 IJs   Confituur

  28 IJs    

  29 IJs    

  30 IJs    

  31 IJs    

augustus 32 IJs   Confituur

  33 IJs    

  34 IJs    

  35 IJs    

September 36 IJs   Confituur

  37 IJs    

  38 IJs    

  39 IJs    

Oktober 40 IJs   Confituur

  41   Soep  

  42   Soep  

  43   Soep  

  44   Soep  

November 45 IJs Soep Confituur

  46   Soep  

  47   Soep  

  48   Soep  

December 49 IJs Soep Confituur

  50 IJs Soep  

  51 IJs Soep  

  52 IJs Soep  

Totaal  35 25 12
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Tabel 2 bereidingsinformatie
 

 Vanille-ijs Preisoep aardbeienconfituur eenheden

aantal bereidingen per jaar 35 25 12 Keer per jaar

Hoeveelheid per bereiding 100 80 25 Liter of kg

Gemiddeld afvulverlies in % 4% 2% 4%  

Gemiddelde hoeveelheid productie per bereiding 96 78,4 24 Liter of kg per bereiding 

= hoeveelheid per bereiding x (100% – gemiddelde afvulverlies)

Gemiddelde hoeveelheid productie per jaar 3.360 1.960 288 Liter of kg per jaar 

= aantal bereidingen per jaar x gemiddelde hoeveelheid 

productie per bereiding 

Daarna noteert ze ook hoe groot elke verpakking is die ze gebruikt. Zo werkt ze met ijsdozen van 1 liter, 

plastic potten van 1 liter voor soep en bokalen van 250 gram voor confituur. Per bereiding kan ze dus 

met 96 liter ijs 96 ijsdozen, met 78,4 liter soep 78 potten en met 24 kilogram confituur 96 bokalen 

 vullen. Ook de overblijvende 0,4 liter soep deed Mieke in een verpakking, maar die werd door het gezin 

zelf verbruikt. Als ze die aantallen vermenigvuldigt met het aantal keer dat ze het product bereidt, weet 

ze hoeveel verpakkingen ze het afgelopen jaar gemaakt heeft: 3360 ijsdozen, 1960 soeppotten en 

1152 confituurbokalen.

Tabel 3 Verpakkingsinformatie

 Vanille-ijs Preisoep aardbeienconfituur eenheden

Verpakkingsgrootte 1 liter 1 liter 250 gram Liter of kg

aantal verpakkingen per bereiding 96 78 96 Aantal verpakkingen 

= gemiddelde hoeveelheid productie per bereiding / verpakkings-    per bereiding 

 grootte (afgerond naar beneden op volledige eenheid)

aantal verpakkingen per jaar 3.360 1.960 1.152 Aantal verpakkingen 

= aantal bereidingen per jaar x aantal verpakkingen per bereiding    per jaar

Op basis van deze gegevens en haar berekeningen beslist ze om als kostendrager ‘een bereiding van 

het product’ te nemen. Om uiteindelijk de kosten per product te weten, moet ze de kosten per berei

ding delen door het aantal verpakkingen dat in een bereiding werd gemaakt, met name 96 dozen 

vanilleijs, 78 dozen preisoep en 96 bokalen aardbeienconfituur.

Mieke werkt voor de berekeningen in Excel. Met deze tool worden de berekeningen meteen ook afgerond.

Vooraleer ze begint aan de berekeningen van de verschillende onderdelen van figuur 1 op pagina 8 

(zoals besproken in Deel 1 – Theorie van deze brochure), verzamelt Mieke al haar facturen van het af  ge

lopen jaar en de boekhoudingen van de afgelopen jaren, zodat ze de basis heeft van alle informatie. 

Onderzoeks en ontwikkelingskosten neemt Mieke niet mee, omdat die activiteit niet van toepassing is.
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FiGuur 1 Kostenschema

Blok per blok verzamelt Mieke alle nodig informatie.

1.2 productiekosten

1.2.1 directe materiaalkosten

Mieke begint met het verzamelen van de informatie uit haar recepten voor de drie producten. Ze zoekt 

op welke ingrediënten ze gebruikt en hoeveel ze van elk van deze ingrediënten nodig heeft.

Voor de prijs waartegen ze de grondstoffen aankoopt, vertrekt ze van de standaardmarktprijzen. Zo 

neemt Mieke voor de basisgrondstof ‘melk’ de supermarktprijs, ook al komt de melk van het eigen 

melkveebedrijf. Voor het melkveebedrijf is er immers nog geen kostprijsberekening gebeurd en ze wil 

wat extra marge nemen ten opzichte van de melkerijprijs. De prei komt wel grotendeels uit de eigen 

tuin, maar toch moet ze geregeld prei aankopen, omdat er onvoldoende eigen productie is. Daarom 

neemt ze ook hiervoor het gemiddelde van de prijzen die ze het afgelopen jaar betaald heeft. De aard

beien komen altijd van een collega en die kan Mieke aanschaffen voor een iets lagere inkoopprijs dan 

de marktprijs. Ze neemt hier dan ook de aankoopprijs die ze effectief aan de buur betaald heeft. Omdat 

Mieke niet altijd exact heeft bijgehouden wat ze betaald heeft, maakt ze voor sommige grondstoffen een 

inschatting qua aankoopprijs. Om over een paar maanden nog te weten waar de informatie vandaan 

komt, noteert Mieke ook de bronnen van alle informatie.

Mieke noteert voor alle grondstoffen die ze in de recepten gebruikt de kostprijs, de eenheid en hoeveel 

eenheden ze nodig heeft per bereiding. Als ze de kostprijs vermenigvuldigt met het aantal eenheden, 

krijgt ze de kostprijs per bereiding. Indien ze dat bedrag dan nog deelt door het aantal verpakkingen 

per bereiding (96 voor vanilleijs, 78 voor preisoep en 96 voor aardbeienconfituur), dan weet ze ook de 

kostprijs voor de directe materiaalkosten per verpakking. 

Voor melk rekent ze bijvoorbeeld met € 0,80 per liter. Voor de bereiding van 100 liter vanilleijs heeft 

ze 38 liter melk nodig, wat dus neerkomt op € 30,40 per bereiding [= 0,80 x 38]. Als ze dit bedrag deelt 

door 96 (het aantal verpakkingen), dan weet ze dat het aandeel melk in 1 verpakking goed is voor € 0,32.

Deze berekeningen kunnen gemakkelijk in een tabel ingevuld worden, zoals je op pagina 9 ziet.

 

Productiekosten

Kosten

Directe 
materiaalkosten

arbeidskosten
indirecte 

productiekosten

indirecte 
materiaalkosten

investerings- 
kosten

Niet-productiekosten

administratie-
kosten

Marketing- en 
verkoopkosten
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Tabel 4 Materiaalkosten vanille-ijs
 
Materiaal Kostprijs eenheid aantal nodig eenheid Kosten per bereiding Kosten per verpakking bron

Melk 0,80 €/liter 38,00 liter € 30,40 € 0,32 Inschatting

Emulgator 20,00 €/kg 0,50 kg € 10,00 € 0,10 Factuur

Suiker 1,00 €/kg 8,50 kg € 8,50 € 0,09 Inschatting

Melkpoeder 3,00 €/kg 0,50 kg € 1,50 € 0,02 Factuur

Vanille 0,53 €/stuk 38,00 Stuks € 20,14 € 0,21 www.vanillestokjes.com

Verpakking 0,20 €/doos 96,00 Stuks € 19,20 € 0,20 Factuur

Etiketten 0,02 €/etiket 96,00 Stuks € 1,92 € 0,02 Factuur

Totaal     € 91,66 € 0,95 

Tabel 5 Materiaalkosten preisoep
 

Materiaal Kostprijs eenheid aantal nodig eenheid Kosten per bereiding Kosten per verpakking bron

Prei 0,80 €/kg 34,00 kg € 27,20 € 0,35 Inschatting

Aardappelen 0,75 €/kg 16,00 kg € 12,00 € 0,15 Inschatting

Ajuin 0,60 €/kg 18,00 kg € 10,80 € 0,14 Inschatting

Water 0,004 €/liter 160,00 liter € 0,64 € 0,01 Waterafrekening

Bouillonblokjes 0,10 €/blokje 160,00 Stuks € 16,00 € 0,21 Inschatting 

en kruiden

Verpakking 0,20 €/pot 78,00 Stuks € 15,60 € 0,20 Factuur

Etiketten 0,02 €/etiket 78,00 Stuks € 1,56 € 0,02 Factuur

Totaal     € 83,80 € 1,07 

Tabel 6 Materiaalkosten aardbeienconfituur

Materiaal Kostprijs eenheid aantal nodig eenheid Kosten per bereiding Kosten per verpakking bron

Aardbeien 2,00 €/kg 15,00 kg € 30,00 € 0,31 Aankoop bij buur

Suiker 1,00 €/kg 10,00 kg € 10,00 € 0,10 Inschatting

Citroen 0,30 €/stuk 15,00 Stuks € 4,50 € 0,05 Inschatting

Verpakking 0,32 €/bokaal 96,00 Stuks € 30,72 € 0,32 Factuur

Etiketten 0,02 €/etiket 96,00 Stuks € 1,92 € 0,02 Factuur

Totaal     € 77,14 € 0,80 

1.2.2 arbeidskosten

De bereiding van de producten gebeurt op de momenten dat de winkel niet open is. Mieke heeft niemand 

in dienst om de producten te bereiden en doet alles zelf. Omdat ze haar tijd ook vergoed wil hebben, 

rekent ze met een kostprijs van € 15 per uur. Mieke koos dit bedrag omdat ze gehoord heeft dat dit 

ongeveer ook het bedrag is dat ze zou moeten betalen om iemand het werk te laten uitvoeren (vb. indien 

ze ziek zou vallen). Om bij haar volgende kostprijsberekening met een juister bedrag te kunnen werken, 

zal ze hierover nog navraag doen. 

Voor het bereiden van het vanilleijs heeft ze eerder al eens alle stappen genoteerd die moeten gebeuren 

om het ijs te bereiden. Voor elk van die stappen heeft ze toen getimed met een klokje hoe lang die duurt. 

Voor de bereiding van preisoep en aardbeienconfituur heeft ze dit niet zo gedetailleerd genoteerd, ze 

heeft enkel de totale duur grof gemeten.
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Ze gebruikt opnieuw dezelfde structuur om de kosten te noteren. Voor ontromen komt dit bijvoorbeeld 

neer op € 8,75 per bereiding [= (15 : 60) x 35].

 

Tabel 7 arbeidskosten vanille-ijs
 
arbeidskosten Kostprijs eenheid arbeidstijd per bereiding eenheid Kosten per bereiding Kosten per verpakking bron

Ontromen 15 €/uur 35 Minuten € 8,75 € 0,09 Tijd gemeten

Pasteuriseren 15 €/uur 20 Minuten € 5,00 € 0,05 Tijd gemeten

Mixen en afvullen 15 €/uur 150 Minuten € 37,50 € 0,39 Tijd gemeten

Snelvriezen 15 €/uur 10 Minuten € 2,50 € 0,03 Tijd gemeten

Etiketteren 15 €/uur 15 Minuten € 3,75 € 0,04 Tijd gemeten

Schoonmaken 15 €/uur 15 Minuten € 3,75 € 0,04 Tijd gemeten

Totaal   245 Minuten € 61,25 € 0,64 

Tabel 8 arbeidskosten preisoep
 
arbeidskosten Kostprijs eenheid arbeidstijd per bereiding eenheid Kosten per bereiding Kosten per verpakking bron

Arbeidskosten 15 €/uur 180 Minuten € 45,00 € 0,58 Tijd gemeten

Totaal   180 Minuten € 45,00 € 0,58 

Tabel 9 arbeidskosten aardbeienconfituur

arbeidskosten Kostprijs eenheid arbeidstijd per bereiding eenheid Kosten per bereiding Kosten per verpakking bron

Arbeidskosten 15 €/uur 250 Minuten € 62,50 € 0,65 Tijd gemeten

Totaal   250 Minuten € 62,50 € 0,65 

1.2.3 indirecte productiekosten

 indirecte materiaalkosten

Mieke kijkt goed rond in haar verwerklokaal en noteert alle spulletjes die ze ziet staan, die nog niet 

opgenomen zijn in de directe kosten en die geen onderdeel zullen worden van de investeringskosten.

Ze noteert voor elk van deze dingen wat ze ervoor betaald heeft en hoeveel jaar het materiaal zou 

moeten meegaan (ook als dit materiaal in de boekhouding al is afgeschreven, moet ze het toch nog in 

rekening brengen). Daarnaast geeft ze aan of ze het materiaal enkel in de productie gebruikt of ook 

nog in het melkveebedrijf of thuis. Zo staat het kleine radiootje ook in de gezinskeuken als ze niet aan 

het produceren is. Daarom rekent Mieke maar 15% van de kosten mee in de productie. Van een aantal 

zaken vindt ze geen factuur meer, daarom maakt ze een inschatting van de aankoopprijs. 

Mieke kocht bijvoorbeeld een schort van € 25. Ze gaat ervan uit dat ze die drie jaar kan gebruiken en 

bovendien gebruikt ze de schort enkel voor het maken van haar hoeveproducten. De schort kost haar 

op jaarbasis dus € 8,33 [= (25 : 3) x 100%].
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Tabel 10 informatie indirecte materiaalkosten

Materiaal aankoopprijs levensduur % gebruik in productie Kosten per jaar bron

Schort € 25 3 jaar 100% € 8,33 Factuur in 2011

Handdoeken en vaatdoeken € 90 5 jaar 100% € 18,00 Factuur in 2010

Keukenmateriaal € 300 10 jaar 100% € 30,00 Inschatting

Schoonmaakmateriaal € 50 2 jaar 100% € 25,00 Inschatting

Klein radiootje € 50 10 jaar 15% € 0,75 Inschatting

Ook water en elektriciteit zijn indirecte materiaalkosten, maar aangezien Mieke geen aparte water en 

elektriciteitsfactuur heeft voor de productie, beslist ze om deze kosten onder administratiekosten mee 

te nemen.

Vervolgens moet ze beslissen hoe ze deze kosten op jaarbasis zal toewijzen aan de drie productgroepen. 

Ze besluit dat te doen op basis van de tijd die ze op jaarbasis nodig had om elk van de productgroepen 

te bereiden. Zo neemt een bereiding van vanilleijs 245 minuten in beslag. Aangezien Mieke 35 keer 

per jaar vanilleijs produceert, komt ze aan een totaal van 8575 minuten arbeidstijd voor vanilleijs op 

jaarbasis. Ze voert dezelfde berekening ook uit voor preisoep en aardbeienconfituur.

Tabel 11 Verdeelsleutel arbeidstijd

 Vanille-ijs Preisoep aardbeienconfituur

arbeidstijd per bereiding 245 minuten 180 minuten 250 minuten

aantal bereidingen op jaarbasis 35 25 12

Totale arbeidstijd op jaarbasis 8.575 minuten 4.500 minuten 3.000 minuten

Op basis van deze resultaten kan ze dan berekenen hoeveel van de bovenstaande indirecte materiaal

kosten aan elk van de productgroepen toegerekend kan worden. Voor vanilleijs komt dit bijvoorbeeld 

op 53,3% [= 8575 : (8575 + 4500 + 3000)].

Tabel 12 Toewijzing indirecte materiaalkosten aan de productgroepen (in %)
Tabel 12 Verdeelsleutel: op basis van de arbeidstijd op jaarbasis besteed aan elke productgroep

Materiaal Vanille-ijs Preisoep aardbeienconfituur

Schort 53,3% 28,0% 18,7%

Handdoeken en vaatdoeken 53,3% 28,0% 18,7% 

Keukenmateriaal 53,3% 28,0% 18,7% 

Schoonmaakmateriaal 53,3% 28,0% 18,7% 

Klein radiootje 53,3% 28,0% 18,7% 

Als ze tabel 10 en 12 combineert, krijgt ze de kostprijs van de indirecte materiaalkosten per productgroep. 

De berekening gebeurt als volgt:

 – Kosten per jaar = Aankoopprijs / levensduur x % gebruik in productie x % toewijzing aan product

groep.

 – Kosten per bereiding = Kosten per jaar / aantal bereidingen per jaar.

 – Kosten per verpakking = Kosten per bereiding / aantal verpakkingen per bereiding. 
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Tabel 13 indirecte materiaalkosten vanille-ijs
 

Materiaal aankoopprijs levensduur % gebruik % toewijzing Kosten per Kosten per Kosten per 
   in productie aan productgroep jaar bereiding verpakking

Schort € 25 3 jaar 100% 53,3% € 4,45 € 0,127 € 0,001

Handdoeken en vaatdoeken € 90 5 jaar 100% 53,3% € 9,60 € 0,274 € 0,003

Keukenmateriaal € 300 10 jaar 100% 53,3% € 16,00 € 0,457 € 0,005

Schoonmaakmateriaal € 50 2 jaar 100% 53,3% € 13,34 € 0,381 € 0,004

Klein radiootje € 50 10 jaar 15% 53,3% € 0,40 € 0,011 € 0,000

Totaal     € 43,79 € 1,251 € 0,013

Tabel 14 indirecte materiaalkosten preisoep
 

Materiaal aankoopprijs levensduur % gebruik % toewijzing Kosten per Kosten per Kosten per 
   in productie aan productgroep jaar bereiding verpakking

Schort € 25 3 jaar 100% 28,0% € 2,33 € 0,093 € 0,001

Handdoeken en vaatdoeken € 90 5 jaar 100% 28,0% € 5,04 € 0,202 € 0,003

Keukenmateriaal € 300 10 jaar 100% 28,0% € 8,40 € 0,336 € 0,004

Schoonmaakmateriaal € 50 2 jaar 100% 28,0% € 7,00 € 0,280 € 0,004

Klein radiootje € 50 10 jaar 15% 28,0% € 0,21 € 0,008 € 0,000

Totaal     € 22,98 € 0,919 € 0,012

Tabel 15 indirecte materiaalkosten aardbeienconfituur

Materiaal aankoopprijs levensduur % gebruik % toewijzing Kosten per Kosten per Kosten per 
   in productie aan productgroep jaar bereiding verpakking

Schort € 25 3 jaar 100% 18,7% € 1,56 € 0,130 € 0,001

Handdoeken en vaatdoeken € 90 5 jaar 100% 18,7% € 3,36 € 0,280 € 0,003

Keukenmateriaal € 300 10 jaar 100% 18,7% € 5,60 € 0,467 € 0,005

Schoonmaakmateriaal € 50 2 jaar 100% 18,7% € 4,67 € 0,389 € 0,004

Klein radiootje € 50 10 jaar 15% 18,7% € 0,14 € 0,012 € 0,000

Totaal     € 15,32 € 1,277 € 0,013

Hoewel het indirecte materiaal voor de aardbeienconfituur minder wordt ingezet, zijn de kosten per 

verpakking toch ongeveer gelijk, omdat Mieke voor de aardbeienconfituur de kosten per jaar over minder 

bereidingen kan verdelen (12 ten opzichte van bijvoorbeeld 25 soepbereidingen).

 investeringskosten

Onder investeringskosten verstaan we alle kosten die gemaakt werden om de hoeveproducten te 

 kunnen produceren. Het zijn de grote zaken in het productielokaal, die er meestal voor enkele jaren 

aanwezig zijn. 

Mieke kijkt goed rond om te bepalen welke zaken ze onder deze categorie zal meenemen. Vervolgens 

zoekt ze in haar facturen om terug te vinden wat ze ervoor betaald heeft bij aankoop. Ze maakt 

daarbij ook een inschatting van de levensduur van elk voorwerp en gaat na of het ook nog voor andere 

activiteiten gebruikt wordt. Zo wordt de wasmachine ook gebruikt om de werkkledij van Jan te wassen 
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en voor alle huishoudelijke wasbeurten. Daarom beslist ze om de wasmachine maar voor 10% mee 

te nemen. Als ze de aankoopprijs deelt door de levensduur en vermenigvuldigt met het % gebruik in 

productie, kent ze voor elk van de investeringsgoederen de kostprijs per jaar. 

Tabel 16 informatie investeringskosten

investering aankoopprijs levensduur % gebruik in productie Kosten per jaar bron

Inrichting productielokaal € 8.000 25 jaar 100% € 320,00 Facturen in 2009

IJsturbine € 3.500 20 jaar 100% € 175,00 Factuur in 2008

Snelvriezer € 2.500 15 jaar 100% € 166,67 Factuur in 2008

Diepvries € 800 20 jaar 100% € 40,00 Factuur in 2002

Afvulmachine € 600 20 jaar 100% € 30,00 Factuur in 2008

Kookketel € 250 10 jaar 100% € 25,00 Factuur in 2008

Mixer € 75 10 jaar 100% € 7,50 Factuur in 2004

Etiketteerder € 80 10 jaar 100% € 8,00 Factuur in 2009

Wasmachine € 500 12 jaar 10% € 4,17 Factuur in 2003

Vervolgens beslist Mieke hoe ze de investeringskosten toewijst aan de verschillende productgroepen. 

Ze besluit dat ze ook deze kosten zal toewijzen op basis van de tijd die ze op jaarbasis nodig had om 

elk van de productgroepen te bereiden (zoals bij de indirecte productiekosten). Niet elke machine 

wordt gebruikt voor de productie van de drie productgroepen. Zo worden de ijsturbine, de snelvriezer 

en de diepvries enkel gebruikt voor het vanilleijs en worden ze dus voor 100% aan de productgroep 

vanilleijs toegewezen. De mixer wordt dan weer alleen ingezet voor de preisoep en aardbeien

confituur [60% = 4500 : (4500 + 3000)].

Tabel 17 Toewijzing investeringskosten aan de productgroepen (in %) 
Tabel 17  Verdeelsleutel: op basis van gebruik voor productgroep van materiaal en de arbeidstijd op jaarbasis 

besteed aan elke productgroep

investering Vanille-ijs Preisoep aardbeienconfituur

Inrichting productielokaal 53,3% 28,0% 18,7% 

IJsturbine 100%     

Snelvriezer 100%     

Diepvries 100%     

Afvulmachine 100%     

Kookketel 53,3% 28,0% 18,7% 

Mixer   60,0% 40,0% 

Etiketteerder 53,3% 28,0% 18,7% 

Wasmachine 53,3% 28,0% 18,7% 

Door tabel 16 en 17 te combineren, kan Mieke de toegewezen investeringskosten voor elke productgroep 

berekenen. De berekening gebeurt op dezelfde manier als bij de indirecte productiekosten:

 – Kosten per jaar = Aankoopprijs / levensduur x % gebruik in productie x % toewijzing aan product

groep.

 – Kosten per bereiding = Kosten per jaar / aantal bereidingen per jaar.

 – Kosten per verpakking = Kosten per bereiding / aantal verpakkingen per bereiding. 
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 Tabel 18 investeringskosten vanille-ijs
 

investeringskost aankoopprijs levensduur % gebruik % toewijzing Kosten per Kosten per Kosten per 
   in productie aan productgroep jaar bereiding verpakking

Inrichting productielokaal € 8.000 25 jaar 100% 53,3% € 170,70 € 4,88 € 0,051

IJsturbine € 3.500 20 jaar 100% 100,0% € 175,00 € 5,00 € 0,052

Snelvriezer € 2.500 15 jaar 100% 100,0% € 166,67 € 4,76 € 0,050

Diepvries € 800 20 jaar 100% 100,0% € 40,00 € 1,14 € 0,012

Afvulmachine € 600 20 jaar 100% 100,0% € 30,00 € 0,86 € 0,009

Kookketel € 250 10 jaar 100% 53,3% € 13,34 € 0,38 € 0,004

Mixer € 75 10 jaar 100% 0,0% € 0,00 € 0,00 € 0,000

Etiketteerder € 80 10 jaar 100% 53,3% € 4,27 € 0,12 € 0,001

Wasmachine € 500 12 jaar 10% 53,3% € 2,22 € 0,06 € 0,001

Totaal     € 602,19 € 17,21 € 0,179

Tabel 19 investeringskosten preisoep
 

investeringskost aankoopprijs levensduur % gebruik % toewijzing Kosten per Kosten per Kosten per 
   in productie aan productgroep jaar bereiding verpakking

Inrichting productielokaal € 8.000 25 jaar 100% 28,0% € 89,58 € 3,58 € 0,046

IJsturbine € 3.500 20 jaar 100% 0,0% € 0,00 € 0,00 € 0,000

Snelvriezer € 2.500 15 jaar 100% 0,0% € 0,00 € 0,00 € 0,000

Diepvries € 800 20 jaar 100% 0,0% € 0,00 € 0,00 € 0,000

Afvulmachine € 600 20 jaar 100% 0,0% € 0,00 € 0,00 € 0,000

Kookketel € 250 10 jaar 100% 28,0% € 7,00 € 0,28 € 0,004

Mixer € 75 10 jaar 100% 60,0% € 4,50 € 0,18 € 0,002

Etiketteerder € 80 10 jaar 100% 28,0% € 2,24 € 0,09 € 0,001

Wasmachine € 500 12 jaar 10% 28,0% € 1,17 € 0,05 € 0,001

Totaal     € 104,48 € 4,18 € 0,054

Tabel 20 investeringskosten aardbeienconfituur

investeringskost aankoopprijs levensduur % gebruik % toewijzing Kosten per Kosten per Kosten per 
   in productie aan productgroep jaar bereiding verpakking

Inrichting productielokaal € 8.000 25 jaar 100% 18,7% € 59,72 € 4,98 € 0,052

IJsturbine € 3.500 20 jaar 100% 0,0% € 0,00 € 0,00 € 0,000

Snelvriezer € 2.500 15 jaar 100% 0,0% € 0,00 € 0,00 € 0,000

Diepvries € 800 20 jaar 100% 0,0% € 0,00 € 0,00 € 0,000

Afvulmachine € 600 20 jaar 100% 0,0% € 0,00 € 0,00 € 0,000

Kookketel € 250 10 jaar 100% 18,7% € 4,67 € 0,39 € 0,004

Mixer € 75 10 jaar 100% 40,0% € 3,00 € 0,25 € 0,003

Etiketteerder € 80 10 jaar 100% 18,7% € 1,49 € 0,12 € 0,001

Wasmachine € 500 12 jaar 10% 18,7% € 0,78 € 0,06 € 0,001

Totaal     € 69,66 € 5,80 € 0,060

Ook hier moet Mieke vaststellen dat de investeringskosten per verpakking voor aardbeienconfituur 

lichtjes hoger uitvallen dan voor preisoep, ook al zijn de jaarkosten merkelijk lager. Het aantal berei

dingen is immers een pak minder voor aardbeienconfituur (12) dan voor preisoep (25).
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1.2.4 totale productiekosten

Op deze manier heeft Mieke de directe materiaalkosten, de arbeidskosten, de indirecte materiaalkosten en 

de investeringskosten berekend voor elke productgroep en kent ze de productiekosten voor elk product.

Tabel 21 Totale productiekosten vanille-ijs

Soort kost Kosten per jaar Kosten per bereiding Kosten per verpakking

Materiaalkosten € 3.208,10 € 91,66 € 0,95

Arbeidskosten € 2.143,75 € 61,25 € 0,64

Indirecte materiaalkosten € 43,79 € 1,25 € 0,01

Investeringskosten € 602,19 € 17,21 € 0,18

Totaal € 5.997,83 € 171,37 € 1,79

Tabel 22 Totale productiekosten preisoep

Soort kost Kosten per jaar Kosten per bereiding Kosten per verpakking

Materiaalkosten € 2.095,00 € 83,80 € 1,07

Arbeidskosten € 1.125,00 € 45,00 € 0,58

Indirecte materiaalkosten € 22,98 € 0,92 € 0,01

Investeringskosten € 104,48 € 4,18 € 0,05

Totaal € 3.347,46 € 133,90 € 1,72

Tabel 23 Totale productiekosten aardbeienconfituur

Soort kost Kosten per jaar Kosten per bereiding Kosten per verpakking

Materiaalkosten € 925,68 € 77,14 € 0,80

Arbeidskosten € 750,00 € 62,50 € 0,65

Indirecte materiaalkosten € 15,32 € 1,28 € 0,01

Investeringskosten € 69,66 € 5,80 € 0,06

Totaal € 1.760,66 € 146,72 € 1,53

1.3 Niet-productiekosten

De nietproductiekosten bestaan voor Mieke uit twee groepen, enerzijds de administratiekosten en 

anderzijds de marketing en verkoopkosten. Ook voor de nietproductiekosten moet Mieke nagaan in 

welke mate de kosten op rekening van de thuisverkoop zijn, en of er misschien zaken ook in het gezin 

of in de melkveetak gebruikt worden. Vervolgens worden de kosten toegewezen aan de verschillende 

productgroepen door middel van een verdeelsleutel.

1.3.1 administratiekosten

Eerst noteert Mieke alle administratiekosten die ze gemaakt heeft het afgelopen jaar. 

Omdat er geen aparte water en elektriciteitsfactuur is voor de hoevewinkel, schat Mieke hoeveel van 

de totale water en elektriciteitsfactuur voor rekening van de hoevewinkel is. Omdat ze daarnaast ook 
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onvoldoende zicht heeft op hoeveel van deze kosten voor rekening van de productie zijn (vb. afwas, 

schoonmaken), beslist ze om deze kosten mee te nemen onder de administratiekosten. Indien ze zou 

werken met een aparte teller, zou ze een beter zicht hebben op het elektriciteitsverbruik in de productie 

en verkoop.

Daarnaast gebruikt ze de computer van het melkveebedrijf om promotie te voeren, om de website 

 uptodate te houden en om haar administratie bij te werken. Ze neemt aan dat de computer voor 40% 

van de tijd gebruikt wordt in de thuisverkoop. Ook de boekhouder wordt zowel voor de melkveetak als 

voor de thuisverwerking ingezet. Mieke beslist om de kosten hiervan voor 40% mee te nemen.

Alle andere administratiekosten worden voor 100% gemaakt ten laste van de thuisverkoop en worden 

dus helemaal in rekening gebracht.

In tabel 24 vind je alle informatie die Mieke verzameld heeft en de beslissingen die ze nam.

Tabel 24 informatie administratiekosten

Soort kost aankoopprijs levensduur % gebruik in productie Kosten per jaar bron

Kasboek € 25 1 jaar 100% € 25 Factuur in 2012

FAVV € 90 1 jaar 100% € 90 Factuur in 2012

Labo € 50 1 jaar 100% € 50 Factuur in 2012

Water € 400 1 jaar 20% € 80 Facturen

Elektriciteit € 300 1 jaar 20% € 60 Facturen

Boekhouder € 1.500 1 jaar 40% € 6.000 Facturen

Verzekeringen € 1.500 1 jaar 100% € 1.500 Facturen

Computer € 600 5 jaar 40% € 48 Inschatting

Ook hier moet Mieke bepalen hoe ze de kosten zal toewijzen aan de verschillende productgroepen. Ze 

kiest ervoor om ze ook toe te wijzen op basis van het aantal ingezette uren in productie (zoals ze eerder 

deed bij indirecte materiaalkosten en investeringskosten).

Tabel 25 Toewijzing administratiekosten aan de productgroepen (in %) 
Tabel 25 Verdeelsleutel: op basis van de arbeidstijd op jaarbasis besteed aan elke productgroep

Materiaal Vanille-ijs Preisoep aardbeienconfituur

Kasboek 53,3% 28,0% 18,7%

FAVV 53,3% 28,0% 18,7% 

Labo 53,3% 28,0% 18,7% 

Water 53,3% 28,0% 18,7% 

Elektriciteit 53,3% 28,0% 18,7% 

Boekhouder 53,3% 28,0% 18,7% 

Verzekeringen 53,3% 28,0% 18,7% 

Computer 53,3% 28,0% 18,7% 

Zoals ze ook al voor de productiekosten deed, combineert Mieke tabel 24 en 25 tot één geheel, zodat ze 

de administratiekosten kent die werden toegewezen aan vanilleijs, preisoep en aardbeienconfituur.
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 – Kosten per jaar = Aankoopprijs / levensduur x % gebruik in productie x % toewijzing aan product

groep.

 – Kosten per bereiding = Kosten per jaar / aantal bereidingen per jaar.

 – Kosten per verpakking = Kosten per bereiding / aantal verpakkingen per bereiding. 

 

Tabel 26 administratiekosten vanille-ijs
 

Kost aankoopprijs levensduur % gebruik % toewijzing Kosten per Kosten per Kosten per 
   in productie aan productgroep jaar bereiding verpakking

Kasboek € 25 1 jaar 100% 53% € 13,34 € 0,38 € 0,004

FAVV € 90 1 jaar 100% 53% € 48,01 € 1,37 € 0,014

Labo € 50 1 jaar 100% 53% € 26,67 € 0,76 € 0,008

Water € 400 1 jaar 20% 53% € 42,67 € 1,22 € 0,013

Elektriciteit € 300 1 jaar 20% 53% € 32,01 € 0,91 € 0,010

Boekhouder € 1.500 1 jaar 40% 53% € 320,06 € 9,14 € 0,095

Verzekeringen € 1.500 1 jaar 100% 53% € 800,16 € 22,86 € 0,238

Computer € 600 5 jaar 40% 53% € 25,60 € 0,73 € 0,008

Totaal     € 1.308,52 € 37,39 € 0,39

Tabel 27 administratiekosten preisoep
 

Kost aankoopprijs levensduur % gebruik % toewijzing Kosten per Kosten per Kosten per 
   in productie aan productgroep jaar bereiding verpakking

Kasboek € 25 1 jaar 100% 28% € 7,00 € 0,28 € 0,004

FAVV € 90 1 jaar 100% 28% € 25,19 € 1,01 € 0,013

Labo € 50 1 jaar 100% 28% € 14,00 € 0,56 € 0,007

Water € 400 1 jaar 20% 28% € 22,40 € 0,90 € 0,011

Elektriciteit € 300 1 jaar 20% 28% € 16,80 € 0,67 € 0,009

Boekhouder € 1.500 1 jaar 40% 28% € 167,96 € 6,72 € 0,086

Verzekeringen € 1.500 1 jaar 100% 28% € 419,91 € 16,80 € 0,215

Computer € 600 5 jaar 40% 28% € 13,44 € 0,54 € 0,007

Totaal     € 686,69 € 27,47 € 0,35

Tabel 28 administratiekosten aardbeienconfituur

Kost aankoopprijs levensduur % gebruik % toewijzing Kosten per Kosten per Kosten per 
   in productie aan productgroep jaar bereiding verpakking

Kasboek € 25 1 jaar 1% 19% € 4,67 € 0,39 € 0,004

FAVV € 90 1 jaar 1% 19% € 16,80 € 1,40 € 0,015

Labo € 50 1 jaar 1% 19% € 9,33 € 0,78 € 0,008

Water € 400 1 jaar 0,2% 19% € 14,93 € 1,24 € 0,013

Elektriciteit € 300 1 jaar 0,2% 19% € 11,20 € 0,93 € 0,010

Boekhouder € 1.500 1 jaar 0,4% 19% € 111,98 € 9,33 € 0,097

Verzekeringen € 1.500 1 jaar 1% 19% € 279,94 € 23,33 € 0,243

Computer € 600 5 jaar 0,4% 19% € 8,96 € 0,75 € 0,008

Totaal     € 457,79 € 38,15 € 0,40
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1.3.2 Marketing- en verkoopkosten

De voornaamste verkoopkosten die Mieke heeft, is haar eigen loon voor de uren dat ze in de winkel actief 

is. De winkel is op dinsdag, donderdag en vrijdag open tussen 14 en 18 uur. Op woensdag is de winkel 

dan weer open tussen 12 en 18 uur en op zaterdag en zondag tussen 11 en 17 uur. Tijdens de openings

uren doet Mieke de winkel, promotie en de administratie.

Tabel 29 informatie openingsuren winkel

Dag arbeidstijd in uren

Maandag   

Dinsdag 4 uur 

Woensdag 6 uur 

Donderdag 4 uur 

Vrijdag 4 uur 

Zaterdag 6 uur 

Zondag 6 uur 

Totaal 30 uur

Ze werkt per week dus 30 uur in de winkel, aan alles behalve de productie. Opnieuw kiest ze ervoor 

om te rekenen met een uurtarief van € 15/uur. Hierdoor moet ze € 23.400 [= 30 x 15 x 52] meerekenen 

op jaarbasis in de verkoopkosten.

Vervolgens bekijkt Mieke welke andere marketing en verkoopkosten ze heeft. Van de decoratie in de 

winkel weet ze niet meer exact hoeveel alles gekost heeft. Daarom schat ze de kostprijs van de winkel

inrichting. Voor de andere kosten die ze gemaakt heeft, is er wel nog een factuur. Alle kosten die Mieke 

maakt qua marketing en verkoop, maakt ze enkel voor de hoevewinkel en ze moeten dus voor 100% 

meegerekend worden.

Tabel 30 informatie marketing- en verkoopkosten

Kost aankoopprijs levensduur % gebruik in thuisverkoop Kosten per jaar bron

Winkelinrichting € 4.000 15 jaar 100% € 266,7 Schatting

Website € 300 7 jaar 100% € 42,9 Factuur

Folder € 150 2 jaar 100% € 75,0 Factuur

Sponsoring € 70 1 jaar 100% € 70,0 Factuur

Arbeid € 23.400 1 jaar 100% € 23.400,0 Berekening

Aangezien Mieke ook nog enkele producten van collega’sthuisverwerkers verkoopt in haar winkel, 

beslist ze om de marketing en verkoopkosten toe te wijzen op basis van de omzet op jaarbasis. Ze gaat 

dus na welk percentage van de omzet elk van de drie producten voor zijn rekening neemt. Ze stelt vast 

dat het vanilleijs 40% van de omzet voor zijn rekening neemt, terwijl de preisoep en aardbeienconfituur 

respectievelijk 7% en 11% in de omzet meetellen.
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Tabel 31 Toewijzing marketing- en verkoopkosten (in %) 
Tabel 31 Verdeelsleutel: op basis van omzet

Kost Vanille-ijs Preisoep aardbeienconfituur

Winkelinrichting 40% 7% 11%

Website 40% 7% 11% 

Folder 40% 7% 11% 

Sponsoring 40% 7% 11% 

Arbeid 40% 7% 11% 

Als ze ook de informatie van tabel 30 en 31 combineert en samenbrengt in één tabel, komt ze tot de 

resultaten in tabellen 32, 33 en 34.

 

Tabel 32 Marketing- en verkoopkosten vanille-ijs
 

Kost aankoopprijs levensduur % gebruik % toewijzing Kosten per Kosten per Kosten per 
   in productie aan productgroep jaar bereiding verpakking

Winkelinrichting € 4.000 15 jaar 100% 40% € 106,67 € 3,05 € 0,032

Website € 300 7 jaar 100% 40% € 17,14 € 0,49 € 0,005

Folder € 150 2 jaar 100% 40% € 30,00 € 0,86 € 0,009

Sponsoring € 70 1 jaar 100% 40% € 28,00 € 0,80 € 0,008

Arbeid € 23.400 1 jaar 100% 40% € 9.360,00 € 267,43 € 2,786

Totaal     € 9.541,81 € 272,62 € 2,84

Tabel 33 Marketing- en verkoopkosten preisoep
 

Kost aankoopprijs levensduur % gebruik % toewijzing Kosten per Kosten per Kosten per 
   in productie aan productgroep jaar bereiding verpakking

Winkelinrichting € 4.000 15 jaar 100% 7% € 18,67 € 0,75 € 0,010

Website € 300 7 jaar 100% 7% € 3,00 € 0,12 € 0,002

Folder € 150 2 jaar 100% 7% € 5,25 € 0,21 € 0,003

Sponsoring € 70 1 jaar 100% 7% € 4,90 € 0,20 € 0,003

Arbeid € 23.400 1 jaar 100% 7% € 1.638,00 € 65,52 € 0,840

Totaal     € 1.669,82 € 66,79 € 0,86

Tabel 34 Marketing- en verkoopkosten aardbeienconfituur

Kost aankoopprijs levensduur % gebruik % toewijzing Kosten per Kosten per Kosten per 
   in productie aan productgroep jaar bereiding verpakking

Winkelinrichting € 4.000 15 jaar 100% 11% € 29,33 € 2,44 € 0,025

Website € 300 7 jaar 100% 11% € 4,71 € 0,39 € 0,004

Folder € 150 2 jaar 100% 11% € 8,25 € 0,69 € 0,007

Sponsoring € 70 1 jaar 100% 11% € 7,70 € 0,64 € 0,007

Arbeid € 23.400 1 jaar 100% 11% € 2.574,00 € 214,50 € 2,234

Totaal     € 2.624,00 € 218,67 € 2,28
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1.4 totale kostprijs

Op basis van alle bovenstaande berekeningen kan Mieke nu alle kosten samenbrengen, zodat ze de 

totale kostprijs per product kent.

Tabel 35 Totale kosten vanille-ijs

Totale kosten Kosten per jaar Kosten per bereiding Kosten per verpakking % in kosten per verpakking

Materiaalkosten € 3.208,10 € 91,66 € 0,95 19,0%

Arbeidskosten € 2.143,75 € 61,25 € 0,64 12,7%

Indirecte materiaalkosten € 43,79 € 1,25 € 0,01 0,3%

Investeringskosten € 602,19 € 17,21 € 0,18 3,6%

Administratiekosten € 1.308,52 € 37,39 € 0,39 7,8%

Marketing- en verkoopkosten € 9.541,81 € 272,62 € 2,84 56,6%

Totaal € 16.848,16 € 481,38 € 5,01  

Tabel 36 Totale kosten preisoep

Totale kosten Kosten per jaar Kosten per bereiding Kosten per verpakking % in kosten per verpakking

Materiaalkosten € 2.095,00 € 83,80 € 1,07 36,7%

Arbeidskosten € 1.125,00 € 45,00 € 0,58 19,7%

Indirecte materiaalkosten € 22,98 € 0,92 € 0,01 0,4%

Investeringskosten € 104,48 € 4,18 € 0,05 1,8%

Administratiekosten € 686,69 € 27,47 € 0,35 12,0%

Marketing- & verkoopkosten € 1.669,82 € 66,79 € 0,86 29,3%

Totaal € 5.703,97 € 228,16 € 2,93  

 

Tabel 37 Totale kosten aardbeienconfituur

Totale kosten Kosten per jaar Kosten per bereiding Kosten per verpakking % in kosten per verpakking

Materiaalkosten € 925,68 € 77,14 € 0,80 19,1%

Arbeidskosten € 750,00 € 62,50 € 0,65 15,5%

Indirecte materiaalkosten € 15,32 € 1,28 € 0,01 0,3%

Investeringskosten € 69,66 € 5,80 € 0,06 1,4%

Administratiekosten € 457,79 € 38,15 € 0,40 9,5%

Marketing- & verkoopkosten € 2.624,00 € 218,67 € 2,28 54,2%

Totaal € 4.842,44 € 403,54 € 4,20  

Ze kan deze kostprijs nu vergelijken met de verkoopsprijs die ze de afgelopen periode gevraagd heeft 

en zich afvragen of die prijs volstond om de kosten te dekken.

Als Mieke zo het resultaat bekijkt, moet ze vaststellen dat haar arbeid en de vergoeding daarvoor een 

groot deel van de kosten bepalen. De marketing en verkoopkosten maken immers bij het vanilleijs 

en de aardbeienconfituur meer dan 50% van de totale kostprijs uit. Indien ze dus werkelijk een extra 

inkomen met de hoevewinkel wil realiseren, moet ze hiermee dus zeker rekening houden. 
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2
Bovenstaand voorbeeld is niet gebaseerd op een reële situatie. Het is niet helemaal realistisch om slechts 

drie totaal verschillende producten te ontwikkelen en te verkopen, en daarmee een winkel 30 uur per 

week open te houden. 

Indien Mieke bijvoorbeeld meerdere zuivelproducten zou maken, zou ze (zoals in Deel 1 – Theorie werd 

uitgelegd) kunnen werken met een verdeelsleutel die toepasbaar is op alle producten. Denk bijvoorbeeld 

aan de hoeveelheid melk die je nodig hebt om het eindproduct te maken. Omdat de drie producten in 

dit voorbeeld zo verschilden, was het niet mogelijk om te werken met een verdeelsleutel op basis van 

de inputzijde.

Om een winkel zoveel uren rendabel te kunnen laten draaien, zal Mieke een groter productassortiment 

moeten samenstellen. Mieke zou de kosten voor het openhouden van de winkel per producteenheid 

kunnen verminderen door meer varianten van de drie producten te verkopen. Verder zou ze er ook 

voor kunnen opteren om de winkel in de winter minder lang open te houden en in de zomer misschien 

meer uren te draaien. 

In dit voorbeeld werd ook met een hoge melkprijs gerekend. Aangezien Mieke ook een extra marge 

wou nemen op de melkerijprijs, zal ze bij haar prijszetting werken met een winst op een winst. Hier

door kan de kostprijs die je vooropstelt zo hoog worden dat het product niet meer verkoopbaar wordt. 

Het is dus van belang om goed af te wegen waar de winst effectief behaald moet worden en of de 

melk vanuit het melkveebedrijf gewoon tegen kostprijs doorverkocht kan worden, zonder bijkomende 

marge te nemen. 

Zoals in Deel 1 – Theorie van deze brochure al werd aangegeven, bestaat er niet één kostprijs. De kost

prijs is afhankelijk van de veronderstellingen die gemaakt werden en van de berekeningsmethoden. 

Indien Mieke met andere verdeelsleutels had gewerkt en andere veronderstellingen had gemaakt, zou 

het eindresultaat er best anders kunnen uitzien.

Tot slot toont het voorbeeld ook het belang van een goede registratie aan. Hoe meer je weet, hoe 

betrouwbaarder je berekening zal zijn. 

ENKELE 
BEMERKINGEN
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3
3.1 “ik wil niet meer voor niets werken”

Paul D’Haene, ‘de Polle’, en zijn vrouw Veerle Minsaer houden 500 melkgeiten op hun bedrijf in 

 Lichtaart. De melk verwerken ze tot diverse soorten kaas, zowel rauwmelkse als gepasteuriseerde, 

zowel zachte als vaste kazen. De kazen worden verkocht in de hoevewinkel en op de markt van 

 Antwerpen (zaterdag) en Herentals (zondag). 

Hoe is dit bedrijf aan zijn kostprijsberekening begonnen? Veerle vertelt: “Vanuit een financiële vraag, 

namelijk het gevoel van ‘wij lijken geen rendement te halen’, en vanuit de vraag naar de toekomst 

van ons bedrijf, hebben we op aanraden van het Innovatiesteunpunt een adviesraad opgericht. Zo’n 

adviesraad bestaat uit een paar mensen met bedrijfservaring die je bedrijf goed gezind zijn en die op 

vrijwillige basis hun kennis ter beschikking stellen. Als start vonden de leden van de adviesraad het 

een goede oefening om eens na te gaan in hoeverre onze prijzen wel ‘juist’ waren. Omdat we het hele 

proces – van de geitenboerderij tot de kaasverkoop – zelf doen, was dat een hele klus. Hoeveel kost 

ons een liter melk vooraleer we er kaas van maken? Welke kosten maken we bij de kaasproductie? Hoe 

komt onze verkoopprijs tot stand? Ik kreeg als huiswerk mee om de verschillende stappen en hande

lingen in de kaasmakerij zo nauwkeurig mogelijk te meten, zo nodig met de chronometer. We werken 

namelijk met personeel, dus het tijdsbesef is heel belangrijk. Een consulent van het Innovatiesteunpunt 

heeft dan alle gegevens in een schema samengebracht. De conclusie was soms pijnlijk: sommige 

producten verkochten we onder de kostprijs! Het was ook bijzonder leerrijk om te berekenen aan welke 

producten we meest verdienden. Aan de hand van die informatie kunnen we qua investeringen vooral 

op die producten inzetten.

We sturen stilaan onze prijsstelling bij, die zo lang foutief was. Ik merk wel dat het mij nu veel gemak

kelijker valt om de prijzen te verhogen. Ik heb nu meer inzicht in de manier waarop ik mijn prijzen 

opbouw. Ik wil zeker niet meer voor niets werken. Wij hadden de fout gemaakt om onze prijzen te 

richten naar de prijzen van de supermarkten, in plaats van ze te toetsen aan onze eigen realiteit. Dat 

is een fout die nog wel meer gemaakt wordt, denk ik. Ik zou iedereen aanraden om diep na te denken 

over zijn prijsopbouw en – vooral – niet te denken dat wat je zelf doet, niet vergoed hoeft te worden.”

3.2 “tijdens de eerste berekening schrokken we wel even”

Een OostVlaams melkvee, vleesvee en akkerbouwbedrijf startte in 2000 met een hoevewinkel waar 

ze verse hoeveproducten – zuivelproducten, rundvleespakketen – van het eigen bedrijf verkopen, aan

gevuld met streekproducten en brood en banket. De bedrijfsleider brengt het verhaal. “De voornaamste 

reden waarom wij met de kostprijsberekening begonnen, was dat wij inzicht wilden krijgen in de reële 

kostprijs van elk product. We hadden allerlei producten waarbij we totaal geen idee hadden van de 
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kostprijs van de ingrediënten en zo meer. We hebben dan een berekening gemaakt waarbij we rekening 

hielden met de werkuren zowel als de afschrijvingen en de ingrediënten. Tijdens de eerste oefening 

schrokken we wel even. Sommige ingrediënten bleken veel duurder te zijn en meer invloed te hebben 

op de totale kostprijs dan we voordien dachten.” De bedrijfsleider meent dat iedereen die aan thuis

verkoop of hoeveverwerking doet, een kostprijsberekening zou moeten maken. “Veel producenten hebben 

te weinig inzicht in de echte kostprijs van hun producten en steunen te veel op de prijs van andere 

producenten in de buurt.”

3.3 “Wij zijn heel naïef begonnen”

In Kessenich (Kinrooi) baten Jan en Annemie SteenselsCremers een melkveebedrijf uit. In 1998 zijn 

ze gestart met de bereiding en verkoop van hoeveijs. De ijsbereiding is begonnen als een hobby van 

Annemie. Zij vertelt dat ze heel wat heeft moeten bijleren over de prijsvorming van het ijs. 

“Wij zijn heel naïef begonnen, met veel enthousiasme maar zonder businessplan of kostprijsberekening. 

Met een minimum aan investeringen en met kennis van melk en van ijsbereiding dacht ik een heel eind 

te komen. Wist ik veel! We zijn pas aan kostprijsberekening gaan doen nadat ik een paar keer bedrogen 

ben uitgekomen. De ene keer was dat door een tweedehandsmachine te kopen zonder enige vorm van 

garantie en andere keren door vertegenwoordigers die me producten lieten kopen die ik niet nodig 

had. Door scha en schande word je wijs … De aankoop van een nieuwe koeltoog gaf de doorslag om 

een grondigere kostprijsberekening te maken. We waren begonnen met de kostprijs van een liter ijs te 

berekenen aan de hand van de ingrediënten. Pas daarna maakten we een meer doorgedreven bereke

ning en verrekenden ook de machines, het water en elektriciteitsverbruik en andere kosten.

Het feit dat we een cursus kostprijsberekening konden volgen, waar we van andere producenten 

 hoorden hoe zij het aanpakten, heeft ons veel geholpen. Zo’n kostprijsberekening is eigenlijk best 

een moeilijke oefening en je vraagt je af of je de juiste berekening gemaakt hebt, niks over het hoofd 

gezien hebt enzovoort. Nu kost het mij nog altijd moeite om de literprijs hardop uit te spreken. Dat 

heeft te maken met het feit dat de consument verwacht – en dat ook zegt – dat het goedkoper is om 

op de boerderij te kopen. Aan de andere kant weet ik nu waarop onze prijs gebaseerd is en dat het 

lekkerste ijs van het dorp die prijs waard is!”
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4
4.1 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 

4.2 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 
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