
 

 

 

 

Massaproductie – inclusief ‘direct constante kosten’ (constante machinekosten, machine-uurtarief) 

 

Productie van krokodillenleren tassen 

 

 

In dit spontaan uitgewerkte voorbeeld (uit de les van woensdag 28 oktober 2015) is een aantal 

kleinere ‘tegenvraagjes’ verwerkt. Je kan dit voorbeeld zien als een opgave op niveau II (op de van 

Hordijk bekende schaal van I toepassen van theorie, II flexibel gebruiken van kennis en vaardigheden 

en III combineren van uitgangspunten op basis van inzicht). 

 

Je kan de onderstaande opgave zelf nog uitbreiden met constante en variabele verkoopkosten: 

leuk, want je hebt hoe dan ook een bezettingsverschil op de constante verkoopkosten (op basis van 

een ander uitgangspunt dan waarmee je het bezettingsverschil berekent op de indirect constante 

kosten, die we hieronder gebruiken). Waarom (en waarom een ander uitgangspunt)? 

 

 

 

Uitgangspunten 

Aantallen en totale kosten zijn per jaar 

 

• We maken en verkopen tassen van 

krokodillenleer 

• Normale productie en verkoop: 1.500 stuks 

• Het maken van een tas vergt standaard 

2 uur arbeid a € 40 

• In een tas wordt standaard 3 kg leer a € 75 

verwerkt 

• We gebruiken een machine, alleen voor 

onze tassen, die draait normaal 750 uur 

• De direct constante kosten belopen € 45.000 

• De indirect constante kosten zijn € 75.000 

• De verkoopprijs is € 450 

 

 

Bereken 

 

Het machine-uurtarief 

 

Dat is 45.000 / 750 (uur) = € 60 

 

De kostprijs van een tas 

 

• Weet dat er een half uur machinetijd per tas 

nodig is, want de machine draait 750 uur voor 

1.500 tassen. Hoewel … omdat we met de 

machine alleen tassen maken, kan je de 

component voor de machinekosten in de 

kostprijs ook bepalen door 45.000 / 1.500 

(tassen) = € 30 

 

• Kostprijs = 2 * 80 (arbeid) + 3 * 75 (leer) 

+ 30 (machine) + (75.000 / 1.500, indirect 

constant) = € 385 

 

Het bedrijfsresultaat in normale 

omstandigheden 

 

Dat is gelijk aan het verkoopresultaat: 

1.500 * (450 -/- 385) = € 97.500 

 

 

  



 

 

 

 

Nacalculatie over een bepaald jaar 

 

 

Gegeven is dat 

 

• het budgetresultaat op de arbeid € 5.000 

positief is 

• er geen prijsverschil op de arbeid speelt 

• er 1.650 tassen zijn geproduceerd 

 

 

Bereken 

 

Het aantal ingezette arbeidsuren 

 

• Hum … het budgetresultaat op de arbeid 

bestaat dus alleen uit een efficiencyresultaat. 

Er zijn dus minder arbeidsuren ingezet dan 

was toegestaan, uiteraard uitgaande van de 

werkelijke productie. Dat minder aantal uren 

beloopt 5.000 / 40 (standaardtarief per uur 

arbeid) = 125. Voor de 1.650 geproduceerde 

tassen hadden 1.650 * 2 = 3.000 uren mogen 

worden ingezet. In werkelijkheid zijn er dus 

3.000 -/- 125 = 3.175 uur ingezet 

 

 

Gegeven is dat 

 

• het budgetresultaat op het leer € 22.500 

negatief is 

• er een prijsverschil op het leer van € 7.500 

positief speelt 

 

 

Bereken 

 

Hoeveel kg leer er werkelijk is verbruikt 

 

Hoeveel daarvoor per kg is betaald 

 

• Het budgetresultaat op het leer is de 

optelsom van het prijsverschil en het 

efficiencyverschil op het leer. Het 

efficiencyverschil bedraagt dus € 30.000 

negatief (kijk maar: 30.000 N + 7.500 P = 

22.500 N). Er is dus meer leer verbruikt dan 

bij de productie van de gegeven 1.650 tassen 

was toegestaan. Hoeveel meer? 30.000 / 75 

(de standaardprijs per kg) = 400 kg meer. Er 

mocht worden verbruikt 1.650 * 3 = 4.950 kg, 

er is dus verbruikt 5.350 kg 

 

• Het prijsverschil beloop € 7.500 positief. Voor 

het werkelijke verbruik van 5.350 kg hebben 

we in totaal dus € 7.500 minder betaald dan 

was toegestaan. Per kg is dat 7.500 / 5.350 = 

afgerond € 1,40. In plaats van € 75 is per kg 

dus € 73,60 betaald 

 

  



 

 

 

 

 

Gegeven is verder dat 

 

• het verschil in verkoopresultaat 

(tussen een normaal jaar en het jaar waarop 

onze nacalculatie betrekking heeft) 

€ 40.000 positief is 

• de werkelijke verkoopprijs per tas 

€ 475 is geworden 

 

 

Bereken 

 

Hoeveel tassen er zijn verkocht 

(naar boven afgerond) 

 

• Het verkoopresultaat in normale 

omstandigheden was € 97.500. Het is 

geworden 97.500 + 40.000 = € 137.500. Het 

verkoopresultaat per tas is geworden 475 

(verkoopprijs) -/- 385 (kostprijs) = € 90. Er zijn 

dus 137.500 / 90 = 1.528 tassen verkocht 

 

• We weten dan ook meteen dat er 122 tassen 

onverkocht zijn gebleven: 1.650 (werkelijke 

productie) -/- 1.528 = 122 

 

 

Gegeven is nog dat 

 

• het prijsverschil op de machine (direct 

constante kosten) € 2.000 positief is 

• het bezettingsverschil op de machine 

€ 6.000 positief is 

 

 

Bereken 

 

Het efficiencyverschil op de machine 

 

Het budgetverschil op de machine 

 

• Er is een positief bezettingsverschil op de 

machine. Die heeft dus meer gedraaid dan 

normaal. Hoeveel meer? Die 6.000 gedeeld 

door het machine-uurtarief van 60 = 100 uur. 

De machine heeft dus 850 uur gedraaid. Was 

dat efficiënt, afgezet tegen de werkelijke 

productie? Hum … voor 1.650 tassen had de 

machine 825 mogen draaien. Niet efficiënt 

dus: 25 uur teveel. Het efficiencyverschil is 25 

* 60 (machine-uurtarief) = € 1.500 negatief 

 

• Het budgetverschil op de machine is de 

optelsom van het prijsverschil, het 

efficiencyverschil en het bezettingsverschil: 

2.000 P + 6.000 P + 1.500 N = € 6.500 positief 

 



 

 

 

 

 

Gegeven is tenslotte nog dat 

 

• het prijsverschil op de indirect constante 

kosten € 3.500 negatief is 

 

Bereken 

 

Het bezettingsverschil op de indirect constante 

kosten 

 

• Er zijn 1.650 -/- 1.500 = 150 tassen meer 

geproduceerd dan normaal. In de kostprijs zit 

€ 50 als component voor de indirect constante 

kosten. Het bezettingsverschil is dus 150 * 50 

= € 7.500 positief 

 

 

 

Bereken 

 

Het gerealiseerde bedrijfsresultaat door uit te gaan van het normale bedrijfsresultaat, 

het verschil in verkoopresultaat en het totale budgetresultaat 

 

Daar gaan we: normaal = 97.500, verschil in verkoopresultaat = 40.000 P, budgetresultaat bestaat 

uit verschil op de arbeid = 5.000 P, verschil op leer = 22.500 N, verschil op de machine = 6.500 P, 

bezetting indirect constant = 7.500 P, prijs indirect constant = 3.000 N, is totaal 6.500 N, komt uit 

op € 131.000 

 

Het gerealiseerde bedrijfsresultaat door uit te gaan van TO -/- TK 

 

Let op: TO = 1.528 tassen * 475 = 725.800, kosten arbeid = 127.000 (toegestaan 1.650 * 2 * 40 -/- 

budgetverschil van 5.000), kosten leer = 5.350 * 73,60 (ietsje afronding) = 393.760, kosten machine 

= 45.000 -/- prijsverschil van 2.000 = 43.000, indirect constante kosten = 75.000 + prijsverschil van 

3.000 = 78.000, TK is daarmee € 641.760, resultaat zou zijn € 84.040. Fout? Nee, natuurlijk niet, 

want de 122 wel geproduceerde maar niet verkochte tassen hebben we ‘aan onszelf verkocht’ en 

in voorraad genomen. Die waarderen we tegen de kostprijs van 385 per tas, is totaal 46.970, 

opgeteld bij die 84.040 leidt dit tot een resultaat van € 131.010. 

 

Met € 10 voor de moeite! 

 

 

 

F. Hordijk 

1 november 2015 


