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Voorwoord

Boekhouden voor het hbo is een nieuwe serie boeken voor het economische onderwijs in 
het hbo. De serie bestaat uit twee delen:
•  Boekhouden voor het hbo deel 1 verschijnt in het najaar van 2014 en is de opvolger 

van het Brugboek bedrijfsadministratie (3e druk). 
•  Boekhouden voor het hbo deel 2. Dit boek komt in de plaats van Boekhouden voor 

industriële ondernemingen (2e druk) en Boekhouden voltooid (1e druk).  

In Boekhouden voor het hbo deel 2 zijn de onderwerpen opgenomen die op de meeste 
hbo-instellingen worden behandeld. Een volledig overzicht van de onderwerpen vindt 
u in de inhoudsopgave van het boek. De overige onderwerpen uit Boekhouden voor 
industriële ondernemingen en Boekhouden voltooid die niet in deze nieuwe uitgave zijn 
opgenomen, vindt u op de hbo-portal www.AcademicX.nl. Deze negen hoofdstukken zijn 
toegankelijk met de activeringscode op de colofonpagina voor in dit boek. Een volledige 
opgave van de hoofdstukken op de portal vindt u aan het eind van de inhoudsopgave in 
dit boek.

Boekhouden voor het hbo deel 2 behandelt twee grote onderwerpen:
•  boekhouden voor industriële ondernemingen;
•  fiscale verslaggeving, deelnemingen en consolidatie, fusies en overname.

Een gedetailleerde beschrijving van de hoofdstukken binnen deze onderwerpen en een 
verantwoording van de didactische opbouw vindt u in de Studiewijzer op de volgende 
pagina’s. 

De belangrijkste kenmerken van deze uitgave zijn:
•  compacte maar volledige behandeling van de onderwerpen;
•  duidelijke theoretische uitleg met veel uitgewerkte voorbeelden;
•  sterke didactische opbouw;
•  helder taalgebruik;
•  margewoorden;
•  overzichtelijke en gestructureerde vormgeving;
•  index met vaktermen;
•  vermelding van de meest voorkomende vaktermen in het Engels;
•  uiteraard is de BTW overal aangepast naar het nieuwe tarief van 21%.

Bij dit boek hoort het opgavenboek Boekhouden voor het hbo deel 2. Via de portal www.
AcademicX.nl is voor studenten één overzichtelijk Excel-bestand met tabbladen per hoofd-
stuk beschikbaar om de opgaven gemakkelijker te kunnen maken. Voor docenten zijn de 
uitwerkingen beschikbaar, eveneens in een Excel-bestand.
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 xiii

Studiewijzer

In deze studiewijzer vind je een toelichting op de structuur van het boek en de inhoud van 
de hoofdstukken. Het boek behandelt twee grote onderwerpen:
•  boekhouden voor industriële ondernemingen
 - de opslagmethode
 - de kostenplaatsenmethode
 - diverse boekingen
•  fiscale verslaggeving, deelnemingen en consolidatie, fusies en overname
 - belastingen
 - deelnemingen en consolidatie
 - fusie en overname.

BOEKHOUDEN VOOR INDUSTRIËLE ONDERNEMINGEN 

De opbouw van dit onderwerp is gebaseerd op een didactische benadering die ertoe leidt 
dat je:
•  vanaf het begin inzicht krijgt in het gebruik van het decimale rekeningenstelsel bij een 

industriële onderneming;
•  geen overbodige hoofdstukken tegenkomt waarin dezelfde stof nog eens op een andere 

manier wordt benaderd. Hoofdstuk 3 Stukproductie laat bijvoorbeeld direct zien dat het 
hier ook gaat om ‘Make-to-order’ en ‘Engineer-to-order’.

Hoofdstuk 1 Inleiding
Het inleidende hoofdstuk van dit deel van het boek legt in hoofdlijnen de opbouw uit 
van Boekhouden voor industriële ondernemingen. Vanuit de invalshoeken Management 
accounting, productiestructuur, productiebesturing, de logistiek bij industriële onder-
nemingen en kostenverbijzonderingsmethoden wordt uiteengezet waarom er gekozen 
wordt voor een indeling die er in hoofdlijnen zo uit ziet:

Homogene massaproductie Make-to-stock Delingscalculatie

Stukproductie 
Make- to-order

Engineer-to-order Opslagmethode

Kostenplaatsenmethode

ABC-methodeHeterogene massaproductie
Make-to-stock

Assemble-to-order

Hoofdstuk 2 Homogene massaproductie (make-to-stock)
Begonnen wordt met de boekhouding bij homogene massaproductie, waarbij nog geen 
gebruik gemaakt wordt van de opslagmethode, kostenplaatsenmethode of ABC-methode. 
Er zijn immers geen indirecte kosten, dus kan de verbijzondering van indirecte kosten met 
behulp van rubriek 5 nog buiten beschouwing blijven. Didactisch is het grote voordeel van 
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deze aanpak dat in het hoofdstuk over de homogene massaproductie de focus kan liggen 
op het aanleren van het gebruik van het decimale rekeningenstelsel in een industriële boek-
houding met accenten op de management accounting in vooral rubriek 6. Van aanvang af 
wordt de gehele boekingsgang tot en met rubriek 9 behandeld om het inzicht te verhogen.
Na hoofdstuk 2 krijg je al een overzicht van de volledige boekingsgang bij een industriële 
onderneming binnen het decimale rekeningenstelsel met weglating van rubriek 5.

De opslagmethode

Hoofdstuk 3 Stukproductie (make-to-order, engineer-to-order)
Hoofdstuk 4 Heterogene massaproductie
Als er sprake is van homogene massaproductie bestaan er geen indirecte kosten. Als je te 
maken hebt met stukproductie (hoofdstuk 3) of heterogene massaproductie (hoofdstuk 4) 
komen er wel indirecte kosten voor. Zoals je in hoofdstuk 1 hebt gezien, moet je dan een 
oplossing vinden voor het verbijzonderen van de indirecte kosten naar de kostendragers. 
Daarvoor maak je binnen het decimale rekeningenstelsel gebruik van rubriek 5.
Na hoofdstuk 3 en 4 heb je een compleet beeld van de boekhouding van industriële onder-
nemingen. 
Je zult merken dat je na deze hoofdstukken steeds kunt terugvallen op de grondige basis 
die nu is gelegd!

Hoofdstuk 5 Dienstverlenende ondernemingen
Hoewel dit deel van het boek gaat over de boekhouding van industriële ondernemingen, 
biedt zich hier nu een mooie gelegenheid aan voor een klein uitstapje: de boekhouding 
van veel dienstverlenende ondernemingen toont overeenkomsten met die van industriële 
ondernemingen.

De kostenplaatsenmethode

Hoofdstuk 6 De kostprijsberekening bij de kostenplaatsenmethode
Dit hoofdstuk vormt de bedrijfseconomische inleiding tot hetgeen in de hoofdstukken 
hierna in dit deel van het boek aan de orde komt. Vanaf hoofdstuk 7 zal steeds gebruik 
worden gemaakt van de kostenplaatsenmethode bij de kostprijsberekening en dus ook bij 
de verbijzondering van de indirecte kosten. 
Je krijgt in kort bestek een bedrijfseconomische uiteenzetting van de kostenplaatsenmethode 
voor de bepaling van de kostprijzen van producten als er sprake is van heterogene productie. 

Hoofdstuk 7 Boekingen bij toepassing van de kostenplaatsenmethode
Je gaat in dit hoofdstuk de boekhouding van industriële ondernemingen leren bij toepas-
sing van de kostenplaatsenmethode. Je zult zien dat je nu veel voordeel hebt van de kennis 
en vaardigheden die je al geleerd hebt in de hoofdstukken 2 tot en met 4.

Hoofdstuk 8 Indirecte kostenbudgetten
Hoofdstuk 9 Seizoencorrecties
Je gaat nu een verdere verfijning in de boekhouding aanbrengen door indirecte kostenbud-
getten in de boekhouding te verwerken. Op deze wijze zorg je er weer voor dat er een stuk 
informatie ten behoeve van de Management Accounting in de boekhouding zichtbaar wordt.
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Hoofdstuk 10 Activity Based Costing 
Hoofdstuk 11 Variabele kostencalculatie
Je maakt in deze twee hoofdstukken kennis met twee andere manieren van kostprijsbere-
kening. 
Deze eeuw is met name Activity Based Costing als alternatief voor een kostprijsberekening 
met de kostenplaatsenmethode populair aan het worden, omdat deze methode in veel 
gevallen tot een nog nauwkeuriger kostprijsbepaling leidt bij heterogene productie. 
De variabele kostencalculatie bestaat al wat langer en gaat uit van de gedachte dat de 
omvang van de constante kosten voor het management op korte termijn niet te beïnvloe-
den zijn. 
In beide gevallen blijkt de boekhoudkundige verwerking binnen het decimale rekeningen-
stelsel zeer sterk overeen te komen met de toepassing van de kostenplaatsenmethode zoals 
je die al kent.

Diverse boekingen

Hoofdstuk 12 Uitval en afval
Als er bij de productie onvermijdelijk sprake is van afgekeurde producten (=uitval) of het 
verloren gaan van grondstoffen (=afval), dan moet je daar bij de vaststelling van de kost-
prijs rekening mee houden. Wat de gevolgen daarvan zijn in de boekhouding komt in dit 
hoofdstuk aan de orde.

Hoofdstuk 13 ERP-systemen
Steeds meer ondernemingen maken gebruik van geïntegreerde informatiesystemen die 
bekend staan onder de naam ERP-systemen, waarbij ERP staat voor Enterprise Resource 
Planning. 
Dit nieuwe hoofdstuk heeft als doel het verstrekken van een boekhoudkundig onderbouw-
de voorbereiding op het gebruik van ERP-pakketten van de verschillende softwareprodu-
centen. Mogelijk krijg je tijdens practica gedurende de opleiding met deze ERP-pakketten 
te maken. 

FISCALE VERSLAGGEVING, DEELNEMINGEN EN CONSOLIDATIE, 
FUSIES EN OVERNAME

Dit deel van het boek behandelt de volgende drie onderwerpen: 
•  Belastingen
•  Deelnemingen en consolidatie
•  Fusie en overname.

Belastingen

Hoofdstuk 14 Belastingen naar de winst
Dit hoofdstuk behandelt de administratieve verwerking van de berekening en aanslagen 
Vennootschapsbelasting. Aandacht wordt besteed aan de fiscale vermogensopstelling en 
de fiscale winstberekening. Tevens wordt de verwerking van fiscale reserves en investe-
ringsregelingen besproken, alsmede de deelnemingsvrijstelling.
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Hoofdstuk 15 Belastingen en tijdelijke verschillen
Besproken worden de verschillen tussen de fiscale en vennootschappelijke jaarrekening 
met belastbare en verrekenbare tijdelijke verschillen, alsmede belastinglatenties. In dit 
hoofdstuk komen herwaardering en verliesverrekening uitgebreid aan de orde.

Deelnemingen en consolidatie

Hoofdstuk 16 Deelnemingen
Kapitaalbelangen en deelnemingen vormen het onderwerp in dit hoofdstuk. Aandacht 
wordt besteed aan de waardering van deelnemingen volgens verschillende methoden, 
zoals verkrijgingsprijs, actuele waarde en de vermogensmutatiemethode. Ook wordt aan-
dacht besteed aan goodwill en wettelijke reserves deelnemingen en ten slotte wordt uitge-
breid ingegaan op intercompany-transacties,

Hoofdstuk 17 Consolidatie
In het hoofdstuk over consolideren wordt ingegaan op met name de techniek van het con-
solideren. Van belang bij het consolideren is niet alleen het ‘optellen van balanspost’, maar 
juist ook de verwerking van intercompany-transacties.

Hoofdstuk 18 Fiscale eenheid
Dit nieuwe hoofdstuk is toegevoegd aan de afdeling ‘Deelnemingen en consolidaties’, 
omdat het opstellen van fiscale jaarstukken van een fiscale eenheid in feite niet anders 
is dan het consolideren van de fiscale jaarstukken van de deelnemingen in een groep. 
Aandacht wordt besteed aan voeging en ontvoeging, de verwerking van fiscale reserves, 
deelnemingen minder dan 100% en verliesverrekening binnen de fiscale eenheid.
Ook is er een uitgebreid praktijkvoorbeeld toegevoegd, waar naast de bedrijfseconomische 
consolidatie de fiscale consolidatie wordt uitgewerkt.

Fusie en overname

Hoofdstuk 19 Fusie en overname
In dit hoofdstuk worden fusies en overnames bestudeerd, waar de verschillende transactie-
vormen worden besproken: de aandelentransactie, de activa-passiva-transactie en de juri-
dische fusie. Er wordt eveneens aandacht besteed aan de waardering van activa en passiva 
bij fusie en overname.



1 Inleiding

1.1 Management Accounting

In Boekhouden voor het hbo deel 1 (voorheen: Brugboek Bedrijfs-
administratie) heb je het begrip boekhouding met behulp van de 4 V’s en 
ABC als volgt leren kennen:
• Verzamelen van gegevens;
• Vastleggen van gegevens;
• Verwerken van gegevens, met als doel het:
• Verstrekken van informatie, met als doel:
 – Afleggen van verantwoording;
 – Besturen van de organisatie;
 – Controleren van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

Het doel van de boekhouding is volgens deze omschrijving het verstrekken 
van informatie. In Boekhouden voor het hbo deel 1 ben je vooral bezig 
geweest met de financiële administratie. Je hebt daarbij geleerd hoe je 
financiële feiten in de boekhouding vastlegt en de periodieke rapportage 
die daaruit voortvloeit in de vorm van een eindbalans (balance sheet) en 
winst-en-verliesrekening (income statement). De perio dieke rapportage 
is bestemd voor alle betrokkenen bij de onderneming:  de vermogensver-
schaffers, de banken, de werknemers, de leveranciers en andere mogelijke 
geïnteresseerden. Het gaat daarbij om de externe verslaglegging (financial 
accounting) door de onderneming.

In dit deel van het boek wordt uitgebreid ingegaan op de boekhouding bij 
industriële ondernemingen. Bij een industriële onderneming vindt een tech-
nisch omvormingsproces of transformatieproces plaats waarbij grond- en 
hulpstoffen worden omgezet in eindproducten:

4 V’s en ABC

industriële 

onderneming



Grondstoffen gaan op in de eindproducten en hulpstoffen niet. Hulpstoffen 
maken het productieproces technisch mogelijk. Voorbeelden van hulpstof-
fen zijn benzine, olie, koelwater, vetten enzovoorts.
Het komt vaak voor dat er als tussenschakel één of meer onderdelen of half-
fabrikaten ontstaan. In dat geval is de aaneenschakeling van ketens als volgt:

Bij de industriële boekhouding staat het verstrekken van informatie over het 
verloop van het transformatieproces centraal. De verstrekte informatie heeft 
echter dezelfde ABC-doeleinden, maar is veel meer intern gericht. De onder-
neming brengt producten voort. De ondernemer zal tevoren planningen 
en begrotingen maken over de toegestane kosten van dit productieproces. 
Bij een industriële onderneming kun je daarbij bijvoorbeeld denken aan de 
efficiency van de benutting van de beschikbare productiemiddelen, zoals 
de arbeid. De chef van de fabricageafdeling zal hierover verantwoording af 
moeten leggen. Uiteraard zal de door hem afgelegde verantwoording worden 
gecontroleerd en als dat nodig is, zullen er maatregelen worden genomen 
(besturen).

De onderneming wil graag achteraf kunnen controleren of de tevoren vast-
gestelde normen ook zijn gehaald. Her achteraf toetsen van de werkelijkheid 
aan de vooraf vastgestelde normen wordt in de Angelsaksische literatuur 
Control genoemd. Het Engelse woord control betekent beheersen. Control is 
een belangrijk onderdeel van Management Accounting en betreft het achteraf 
toetsen of de gestelde normen zijn gehaald en de daarbij eventueel noodza-
kelijke maatregelen ter correctie. 

In tegenstelling tot externe verslaggeving is Management Accounting (inter-
ne verslaglegging) gericht op verantwoorde beheersing en besturing van de 
interne bedrijfsprocessen in de onderneming. Management Accounting is het 
verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens met als doel het analyse-
ren en rapporteren van informatie voor planning en control van de interne 
bedrijfsprocessen ten behoeve van de leiding van de onderneming.

Om in staat te zijn met behulp van de boekhouding de benodigde informatie 
te verkrijgen, gebruik je voor een industriële onderneming een aantal rubrie-
ken in het decimale rekeningenstelsel die je bij een handelsonderneming niet 
nodig hebt. Deze rubrieken worden behandeld in paragraaf 1.2. In paragraaf 
1.3 vind je omschrijvingen van een aantal bedrijfseconomische (kosten) 

Control

Management 

Accounting
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begrippen, zoals wij die in dit boek gebruiken. In paragraaf 1.4 komt het 
onderscheid aan de orde dat ten gevolge van de productiestructuur gemaakt 
moet worden in productiesystemen zoals homogene massaproductie, hetero-
gene massaproductie en stukproductie. In het eerste gedeelte van dit boek 
zal dit onderscheid bepalend zijn voor de indeling van de te behandelen stof. 

In de bedrijfseconomie worden verschillende methoden van kostprijsberekening 
gebruikt. We behandelen in dit deel van het boek de verwerking in de boekhou-
ding van de vier meestgehanteerde methoden van kostprijsberekening. Daar toe 
bespreken we in paragraaf 1.5 zeer beknopt de volgende vier methoden:
1. de delingscalculatie;
2. de opslagmethode;
3. de kostenplaatsenmethode;
4. de ABC-methode.

Het is niet de bedoeling dat je in dit hoofdstuk ook alle bedrijfseconomische 
aspecten van deze kostenverbijzonderingsmethoden gaat bekijken. Als dat 
nodig is, ga je in de betreffende hoofdstukken wat dieper op de bedrijfseco-
nomische aspecten van deze vier methoden in.

Ten slotte wordt in paragraaf 1.6 de invloed van productiebesturingssyste-
men en de logistiek op de boekhouding bij verschillende vormen van indu-
striële productie besproken. 

1.2   Het rekeningenstelsel voor de boekhouding van  
industriële ondernemingen

Bij de boekhouding van handelsondernemingen heb je een aantal rubrieken 
uit het decimale rekeningenstelsel steeds buiten beschouwing gelaten. Bij een 
industriële onderneming heb je die rubrieken wel nodig. De rubrieken zijn spe-
ciaal bedoeld voor de administratie van het fabricageproces. Het rekeningenstel-
sel waarmee je bij de industriële onderneming gaat werken, ziet er als volgt uit.

Rubriek 0  Rekeningen van vaste activa, eigen vermogen en vreemd vermo-
gen op lange termijn

Rubriek 1 Financiële rekeningen
Rubriek 2 Neutrale rekeningen
Rubriek 3 Rekeningen voor voorraden grondstoffen en hulpstoffen
Rubriek 4 Kostensoorten (= kostenrekeningen)
Rubriek 5  Rekeningen voor de verdeling van indirecte kosten (bij de 

kosten plaatsenmethode: rekeningen voor de kostenplaatsen)
Rubriek 6 Fabricagerekeningen
Rubriek 7  Rekeningen voor voorraden gereed product en voorraden goe-

deren in bewerking
Rubriek 8 Verkooprekeningen
Rubriek 9  Rekeningen voor de opstelling van de winst-en-verliesrekening
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Een aantal van deze rubrieken ken je al uit de boekhouding van handelson-
dernemingen. Bij de industriële ondernemingen kom je als nieuwe rubrieken 
tegen: de rubrieken 3, 5 en 6. Rubriek 7 heeft hierbij een iets andere functie 
dan bij de handelsondernemingen.

Bij deze indeling in rubrieken kan het productieproces in de industriële 
onderneming boekhoudkundig worden gevolgd. De boekingen doorlopen de 
op elkaar volgende rubrieken in het decimale rekeningenstelsel.

Onderscheid fabricagekosten en verkoopkosten
Je maakt bij een industriële onderneming een onderscheid tussen:
• fabricagekosten;
• verkoopkosten (of commerciële kosten).

Achtereenvolgens zullen we daarom in het kort bespreken:
•  de boekingen die verband houden met de fabricage en opslag van de 

producten; deze rekeningen staan in de rubrieken 3, 4, 5, 6 en 7;
•  de boekingen die verband houden met de verkoop van de producten; 

deze rekeningen staan in rubriek 8.

Rubriek 3
Industriële ondernemingen kopen grond- en hulpstoffen. De voorraden 
grond- en hulpstoffen boek je in rubriek 3.

Rubriek 4
In rubriek 4 verzamel je eerst alle kosten. Deze staan daar ingedeeld naar 
kostensoort of kostencategorie. Hierbij kun je denken aan de kosten voor het 
grondstofverbruik, lonen, energiekosten, administratiekosten, onderhouds-
kosten, verzekeringskosten, enzovoort. Een deel van deze kosten reken je tot 
de directe fabricagekosten of directe verkoopkosten. De directe fabricagekos-
ten bestaan uit de grondstofkosten en een deel van de lonen. 

Rubriek 5
Van andere kosten is niet direct duidelijk of ze voor de fabricage of verkoop 
zijn gemaakt. Deze indirecte kosten ga je verdelen in indirecte fabricagekos-
ten en indirecte verkoopkosten. Voor deze verdeling heb je rubriek 5 tot je 
beschikking. Deze indirecte kosten bereken je daarna door aan het fabricage-
proces (rubriek 6) of het verkoopproces (rubriek 8).

Rubriek 6
In een industriële onderneming staat de fabricage en de verkoop van pro-
ducten voorop. Rubriek 6 gebruik je als fabricagerekening. Naar deze rubriek 
boek je alle kosten over die met het fabricageproces te maken hebben.

Rubriek 7
Wanneer de goederen gereed zijn, worden ze in het magazijn voor gereed 
product opgeslagen. Daarvoor wordt rubriek 7 gebruikt. Naar deze rubriek 
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boek je aan het eind van een periode tijdelijk ook de voorraden goederen in 
bewerking over.

Rubriek 8 en 9
Uiteindelijk worden de producten verkocht. Alles wat met de kosten en 
opbrengsten van de verkoop van het product te maken heeft, komt in rubriek 
8. Rubriek 9 gebruik je om de winst-en-verliesrekening op te stellen.

Balansrekeningen of winst-en-verliesrekeningen?
Als je alle rubrieken indeelt naar balansrekeningen of winst-en-verlies - 
re ken ingen, dan blijkt het volgende:
• De rubrieken 0, 1, 3 en 7 bevatten uitsluitend balansrekeningen.
• De rubrieken 4, 5, 6, 8 en 9 bevatten winst-en-verliesrekeningen.
•  De neutrale rekeningen in rubriek 2 zijn tussenrekeningen. Deze rekenin-

gen moeten uiteindelijk ‘glad lopen’. Als er een saldo op staat, gaat een 
rekening uit deze rubriek naar de balans.

1.3  Enkele bedrijfseconomische begrippen

Voordat je de vier meest gebruikte methoden van kostprijsberekening  
be kijkt, lichten we eerst nog een aantal bedrijfseconomische begrippen toe 
die we daarbij gebruiken.

Kostenbegrippen
Kostensoorten of kostencategorieën
Dit is een kostenindeling gebaseerd op de inzet van het soort productiemid-
del. Je onderscheidt de volgende kostensoorten of -categorieën:
• kosten van grond- en hulpstoffen;
• kosten van arbeid;
• kosten van duurzame productiemiddelen;
• kosten van grond;
• kosten van diensten van derden;
• kosten van belastingen;
• kosten van financiering.

Constante en variabele kosten
Je spreekt van constante of vaste kosten (fixed costs) als het totale kosten-
bedrag niet verandert als de bedrijfsdrukte toe- of afneemt. Constante kosten 
zijn bijvoorbeeld de afschrijvingskosten op duurzame productiemiddelen.

De bedrijfsdrukte of bezettingsgraad is de mate waarin van de beschikbare 
rationele capaciteit gebruik wordt gemaakt. De bedrijfsdrukte kan, afhan-
kelijk van de omstandigheden, worden uitgedrukt in eenheden product, de 
omzet of de prestaties die in een bedrijf worden verricht. Voorbeelden van 
dit soort prestaties zijn het aantal machine-uren, de in te kopen hoeveelheid 
grondstoffen en het beschikbaar stellen van het aantal m2 bedrijfsruimte.
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Er is sprake van variabele kosten (variable costs) als het totale kostenbedrag 
wel verandert als de bedrijfsdrukte verandert. De kosten van het grondstof-
fenverbruik nemen bijvoorbeeld toe als er meer geproduceerd wordt.

De variabele kosten kun je verder onderverdelen in:
• proportioneel variabele kosten
  Hierbij nemen de totale kosten recht evenredig toe of af met de toe- of 

afname van de bedrijfsdrukte. Als bijvoorbeeld de productie met 10%  
toeneemt, stijgen de totale variabele kosten eveneens met 10%.

• progressief variabele kosten
  De totale kosten stijgen bij toename van de bedrijfsdrukte meer dan even-

redig met de bedrijfsdrukte.
• degressief variabele kosten
  De totale kosten stijgen bij toename van de bedrijfsdrukte minder dan 

evenredig met de bedrijfsdrukte.

Bij de begripsbepaling voor de constante en variabele kosten heb je steeds 
een verband gelegd tussen de productieomvang en het kostenverloop. Het 
begrip productie (of productieomvang) zul je in dit boek regelmatig vervan-
gen door het leveren van prestaties. 

Directe en indirecte kosten
Je spreekt van directe kosten (direct costs) als rechtstreeks kan worden 
vastgesteld voor welke producten deze kosten zijn gemaakt. Een voorbeeld 
van directe kosten zijn grondstofkosten. Indirecte kosten (indirect costs, 
overhead costs) kunnen niet rechtstreeks aan bepaalde producten worden 
toegerekend. Voorbeelden hiervan zijn afschrijvingskosten of salarissen van 
het leidinggevend personeel.

1.4  Productiestructuur

Voor de kostprijsberekening moet je ook een onderscheid maken naar de 
structuur van de productie. Het gaat dan in grote lijnen om de indeling van 
industriële ondernemingen in: 
• massaproductie (mass production): 
 – homogene massaproductie (homogeneous mass production);
 – heterogene massaproductie (heterogeneous mass production);
• stukproductie (job production, unit production).

Er is sprake van massaproductie als er voor een groep afnemers wordt 
geproduceerd zonder bij de productie rekening te houden met de specifieke 
wensen van de individuele afnemers.  

Bij homogene massaproductie wordt slechts één soort product in een stan-
daarduitvoering voortgebracht. Bij heterogene massaproductie worden ver-
schillende uitvoeringen of soorten van een product voortgebracht. Hoewel 
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er bij heterogene massaproductie geen rekening wordt gehouden met de 
wensen van individuele afnemers, wordt er wel ingespeeld op de wensen 
van bepaalde afnemersgroepen.

Heterogene massaproductie wordt ook wel seriemassaproductie genoemd. 
In dat geval wordt vooral het accent gelegd op het kostenverlagende aspect 
van het produceren in grotere aantallen in plaats van op de mate waarin reke-
ning wordt gehouden met wensen van afnemers. Onze voorkeur gaat daarom 
uit naar de term heterogene massaproductie. Een voorbeeld van heterogene 
massaproductie is de productie van verschillende modellen digitale fotoca-
mera’s of printers van hetzelfde merk. In onze moderne samenleving komt 
heterogene massaproductie zeer veel voor.

Bij stukproductie wordt bij de productie nadrukkelijk rekening gehouden 
met de speciale wensen, eisen of aanwijzingen van de individuele afnemer. 
Voorbeelden van stukproductie zijn de bouw van een huis of zeiljacht naar 
eigen ontwerp.

In paragraaf 1.6 gaan we de indeling van industriële ondernemingen aan een 
verdere analyse onderwerpen in verband met de invloed van logistieke pro-
cessen op de boekhouding bij industriële ondernemingen.

De invloed van de productiestructuur op de kostenverbijzondering
Bij homogene massaproductie komen alleen directe kosten voor. Het onder-
scheid tussen directe en indirecte kosten is hierbij voor de kostprijsbereke-
ning dan niet van belang. In onze moderne samenleving komt homogene 
massaproductie nauwelijks voor. Een voorbeeld zou de productie van gas 
door de Gasunie kunnen zijn. Er zijn nog nauwelijks ondernemingen die 
slechts één variant van een product voortbrengen.

Bij heterogene massaproductie en stukproductie worden verschillende pro-
ductsoorten of producten voortgebracht. In die situatie is het onderscheid 
tussen directe en indirecte kosten van belang. Het toerekenen van de kosten 
naar de producten (de kostenverbijzondering, cost allocation), levert voor 
de directe kosten geen probleem op. Voor de kostenverbijzondering van de 
indirecte kosten zul je via bepaalde methoden een oplossing moeten zien te 
vinden. Je gebruikt daarbij de volgende methoden van kostprijsberekening:
• de opslagmethode;
• de kostenplaatsenmethode;
• activity-based-costing.

In paragraaf 1.5 besteden we, behalve aan de delingscalculatie die bij homo-
gene massaproductie wordt gehanteerd, in het kort aandacht aan de in deze 
paragraaf genoemde methoden van kostprijsberekening.
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1.5  De methoden van kostprijsberekening

Voor het voeren van een goed beleid moet de kostprijs voor aanvang van de 
productie bekend zijn. De kostprijs bevat alle voorzienbare voorcalculato-
rische kosten per eenheid product. Zo’n kostprijs wordt de integrale-kost-
prijs genoemd, omdat deze alle kosten omvat. Deze methode van kostprijs-
berekening noem je de integrale kostprijsberekening (absorption costing). 
In dit verband worden de producten of diensten de kostendragers genoemd.

De delingscalculatie
Uitsluitend als er sprake is van homogene massaproductie kan bij het vaststel-
len van de kostprijs de delingscalculatie worden toegepast. Er wordt slechts 
één product in een standaarduitvoering voortgebracht, dus er zijn alleen direc-
te kosten. De kostprijs wordt bij homogene massaproductie als volgt bepaald:
 
kostprijs = C  +  V

 N  W

Waarbij de gebruikte symbolen het volgende betekenen:
C  =  begrote constante kosten
N  =  normale bezetting
V  =  begrote proportioneel variabele kosten
W = verwachte bezetting

De normale bezetting is een gemiddelde bezetting van de rationele produc-
tiecapaciteit in de komende jaren. Deze bezettingsgraad is gebaseerd op de 
afzetmogelijkheden in de komende jaren. Als je de kostprijs van een product 
moet berekenen, spreek je in plaats van bezetting weer over productie.

Bij de gehanteerde kostprijsformule ga je uit van een proportioneel verloop 
van de variabele kosten. Als er sprake is van een niet-proportioneel verloop 
van de variabele kosten, zul je alle kosten, dus zowel de constante als de 
niet-proportioneel variabele kosten, moeten begroten die bij de normale 
bezetting horen.

De kostprijs bij homogene massaproductie als er sprake is van een niet-pro-
portioneel verloop van de variabele kosten wordt als volgt bepaald:
 
kostprijs = C + V

 N

In het vervolg van dit boek gaan we er steeds van uit dat er sprake is van 
proportioneel variabele kosten.

De opslagmethode
De opslagmethode wordt toegepast als er sprake is van stukproductie of 
heterogene massaproductie. In de dienstverlenende sector wordt deze 
methode van kostprijsberekening ook toegepast.

kostprijs

integrale kostprijs-

berekening

kostendragers

delings calculatie

kostprijs
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Bij de hiervoor genoemde vormen van productie komen zowel directe als 
indirecte kosten voor. De directe kosten kunnen zonder problemen naar 
de producten worden verbijzonderd. De verbijzondering van de indirecte 
kosten wordt bij de opslagmethode opgelost door uit te gaan van een recht-
streeks verband tussen de omvang van de directe kosten en de indirecte 
kosten. Dit verband wordt tot uitdrukking gebracht door de indirecte kosten 
uit te drukken in één of meer percentages van de directe kosten.

Als de indirecte kosten slechts als één percentage van de totale directe kos-
ten (grondstoffen en directe lonen) worden uitgedrukt, spreken we over de 
enkelvoudige of primitieve opslagmethode.

De indirecte kosten kunnen ook voor een deel worden uitgedrukt in aparte 
percentages van:
• de grondstoffen en/of;
• de directe lonen en/of;
• de grondstoffen en directe lonen.

In dat geval spreken we over de verfijnde opslagmethode.

De kostenplaatsenmethode
Bij de opslagmethode wordt een rechtstreeks verband tussen de omvang van 
de directe en indirecte kosten gesuggereerd. In de praktijk is dat verband er 
echter vaak niet.

Laten we er eens van uit gaan dat op een afdeling waar 20 directe productie-
medewerkers werken twee nieuwe directe productiemedewerkers worden 
aangenomen. Het is dan zeer onwaarschijnlijk dat bijvoorbeeld de afschrij-
vingskosten op de hal waar die productieafdeling is gevestigd ook met 10% 
zullen stijgen. Evenmin is het waarschijnlijk dat er 10% meer leidinggevenden 
moeten worden aangenomen. De directe kosten stijgen wel met 10% maar 
dat betekent nog niet dat de indirecte kosten ook met 10% zullen toenemen.

Omdat de indirecte kosten vaak een groter deel van de totale kosten vormen 
dan de directe kosten, wordt zowel bij stukproductie als bij heterogene  
massaproductie de voorkeur gegeven aan een andere wijze van kostenver-
bijzondering, te weten: de kostenplaatsenmethode. De directe kosten kun 
je altijd rechtstreeks naar de kostendragers verbijzonderen. Ook nu gaat het 
weer om het oplossen van het verbijzonderingsprobleem van de indirecte 
kosten. De productiecentramethode of kostenplaatsenmethode is een nauw-
keuriger methode van kostenverbijzondering dan de opslagmethode.

De kostenplaatsenmethode gaat uit van de gedachte dat indirecte kosten 
vooral verband houden met de kostenplaatsen waar de kosten worden 
gemaakt. Daarom wordt het bedrijf opgesplitst in kostenplaatsen. Die kosten-
plaatsen leveren prestaties ten behoeve van de kostendragers: de uiteindelij-
ke producten of diensten die worden voortgebracht.
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Schematisch kan het proces van de kostenverbijzondering bij toepassing van 
de kostenplaatsenmethode als volgt worden samengevat:

In hoofdstuk 6 zullen we uitgebreid aandacht besteden aan de manier waar-
op de kostprijsberekening bij toepassing van de kostenplaatsenmethode 
plaatsvindt.

Activity Based Costing
Bij de kostenplaatsenmethode worden de indirecte productiekosten uitein-
delijk via een tarief per machine-uur op basis van het aantal gebruikte machi-
ne-uren naar de kostendragers verbijzonderd. Hierbij ga je er dan van uit dat 
er een verband bestaat tussen de machine-uren en de indirecte kosten.

De indirecte kosten bestaan echter voor een groot deel uit constante kosten. 
Constante kosten zijn onafhankelijk van de productieomvang en dus ook 
van het aantal machine-uren. Het komt wel voor dat de indirecte constante 
kosten variëren met bepaalde activiteiten die worden verricht.

Vandaar dat tegenwoordig als verbijzonderingsmethode voor de (indirecte) 
kosten soms de voorkeur wordt gegeven aan Activity Based Costing (de ABC-
methode). Bij Activity Based Costing wordt ervan uitgegaan dat niet de pro-
ducten de kosten veroorzaken, maar de activiteiten. De activiteiten worden 
daarom wel kostenveroorzakers (cost drivers) genoemd. Als calculatieobject 
kan worden onderscheiden: een serie producten, de producten zelf of afde-
lingen die een bijdrage leveren aan de productie.

kosten-

veroorzakers

calculatie object
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De werking van Activity Based Costing:

In Hoofdstuk 10 besteden we aandacht aan de ABC-methode.

1.6  Productiebesturing en logistiek in industriële onder-
nemingen

In de jaren zeventig van de vorige eeuw begonnen ondernemingen zich er 
meer van bewust te worden dat grote voorraden aanhouden een kostbare 
aangelegenheid is. In die periode is daardoor de Material requirements plan-
ning (MRP I) ontstaan (te vertalen als Materiaalbehoefteplanning). Hierbij 
maken ondernemingen gebruik van een Master Production Schedule (MPS), 
dat je kunt vertalen in Hoofdproductieplan (HPP). Het MPS geeft aan de 
hoeveelheden benodigde eindproducten of halffabricaten voor een bepaalde 
periode (dat kan een dag zijn, maar ook een week). Op basis van het MPS kan 
een onderneming nu met behulp van MRP I bepalen welke grondstoffen of 
onderdelen in welke hoeveelheden er nodig zijn voor elke productiefase. Een 
eenvoudig voorbeeld kan dit toelichten.
Voor het maken van een eettafel heb je 4 tafelpoten nodig. Op donderdag heb 
je 50 eettafels nodig. Deze tafelpoten maak je in 3 dagen. Met MRP I kun je 
dan uitrekenen dat je op maandag moet beginnen met de productie van 50 
x 4 = 200 tafelpoten.

Material 

requirements 

planning, Master 

Production 

Schedule
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Dit voorbeeld toont aan hoe MRP I ervoor kan zorgen dat je op tijd de juis-
te hoeveelheid materialen ter beschikking hebt voor de voortbrenging van 
eindproducten. 

Maar wat nu als in het voorbeeld je in 3 dagen met de beschikbare mens-
kracht en machines maar 100 tafelpoten kunt maken? Dan zegt MRP I toch 
dat je 200 tafelpoten moet maken voor donderdag. MRP I gaat er blijkbaar van 
uit dat de productiecapaciteit, die ook wordt bepaald door materialen, arbeid 
en machines, geen knelpunt vormt. 

Om aan deze tekortkoming van MRP I tegemoet te komen, is er in de jaren 
negentig van de vorige eeuw een uitbreiding van dit systeem ontstaan in de 
vorm van de Manufacturing Resource Planning (MRP II). Deze vorm van 
productiebesturing, te vertalen als Fabricagehulpmiddelenplanning, maakt 
het mogelijk de goederenstroom in een industriële onderneming te beheer-
sen waarbij er rekening wordt gehouden met de beschikbare productiecapa-
citeit. MRP II biedt de mogelijkheden de capaciteitsproblemen te signaleren. 
Industriële ondernemingen gebruiken MRP II om de voorraden grondstoffen, 
onderdelen en halffabricaten te beheersen.

In paragraaf 1.4 Productiestructuur zijn industriële ondernemingen in grote 
lijnen als volgt onderverdeeld: 
• massaproductie:
 – homogene massaproductie;
 – heterogene massaproductie.
• stukproductie.

Bij massaproductie wordt nauwelijks rekening gehouden met de wensen van 
individuele afnemers. Daardoor zal bij deze ondernemingen de productie van 
de eindproducten op voorraad gebeuren.
Bij stukproductie wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de speciale 
wensen van de individuele afnemer. Bij stukproductie kun je daardoor het 
eindproduct niet op voorraad maken. De productie zal in belangrijke mate 
plaatsvinden op basis van de klantorder.
In hoofdlijnen kun je dus onderscheid maken tussen:
• productie op voorraad (make-to-stock);
• productie op order.

In de praktijk moet je dit onderscheid tussen productie op voorraad en pro-
ductie op order verfijnen. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat er in het 
transformatieproces van grond- en hulpstoffen in de uiteindelijke eindpro-
ducten halffabricaten als tussenschakels ontstaan.
De opbouw van de transformatieketen van grond- en hulpstoffen naar eind-
producten, al of niet met als tussenschakel halffabricaten, heeft gevolgen 
voor de logistiek in een industriële onderneming.
Onder logistiek versta je het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de 
goederenstroom vanaf het moment dat de grondstoffen worden ingekocht tot 

Manufacturing 

Resource 

Planning

productie op 

voorraad

productie op 

order

logistiek
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aan de levering van het eindproduct aan de afnemer. In een industriële onderne-
ming bestaat die goederenstroom uit de grond- en hulpstoffen, de onderdelen, 
de halffabricaten en de eindproducten. Het logistieke proces in een industriële 
onderneming kan gevolgen hebben voor de inrichting van de boekhouding.

De goederenstroom in een industriële onderneming kun je in een stroom-
schema als volgt weergeven:

Leveranciers

Legenda:
  
  = voorraadgrootheid    = productie

Afnemers

Grond- 
en hulp-
stoffen

Onderdelen 
en half-

fabrikaten

Onderdelen 
en half-
fabrika-

ten

Eind-
producten

Eind-
producten

Stroomopwaarts Stroomafwaarts

In het schema vind je de termen stroomopwaarts en stroomafwaarts. 
Daarmee wordt in de logistiek bedoeld:
•  stroomopwaarts: in de richting van de leveranciers, dus dichter naar het 

begin van de logistieke keten;
•  stroomafwaarts: in de richting van de afnemers, dus dichter naar het eind 

van de logistieke keten. 

Bij het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom 
is het nodig om een evenwicht te vinden tussen vaak moeilijk verenigbare 
doelstellingen binnen een onderneming: 
•  enerzijds is kostenminimalisatie gewenst;
•  anderzijds wordt gestreefd naar een zo maximaal mogelijke klantenservice. 

In onze moderne samenleving geldt voor steeds meer bedrijven dat een 
goede logistieke beheersing een absoluut vereiste is. Het gaat er dan om een 
evenwicht te vinden tussen klanten en kosten.
Belangrijk in deze afweging tussen kostenminimalisatie en maximaal mogelij-
ke klantenservice is het vaststellen van het zogenaamde klantorderontkop-
pelpunt (KOOP). Het klantorderontkoppelpunt is het punt in het productie-
proces waar voor het eerst rekening wordt gehouden met specifieke orders 
en wensen van klanten.
Als de KOOP volledig stroomafwaarts, dus aan het eind van de goederen-
stroom ligt, heeft de individuele klantorder geen enkele invloed meer op het 
eindproduct.
Als de KOOP volledig stroomopwaarts, dus aan het begin van de goederen-
stroom ligt, dan bepaalt de individuele klantorder het volledige traject van 
de goederenstroom.

stroomopwaarts

stroom afwaarts

klantorder-

ontkop pel punt 

(KOOP)
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In de praktijk kan de KOOP ergens in het traject van de goederenstroom 
liggen. De plaats van de KOOP in de goederenstroom bepaalt nu of er sprake 
is van een:
• voorraadgestuurd systeem;
• klantordergestuurd systeem.

In het schema hierboven zie je in de goederenstroom op basis van de plaats 
van de KOOP in de goederenstroom voorbeelden van voorraadgestuurde en 
klantordergestuurde systemen:

A.  Voorraadgestuurde systemen (KOOP ligt verder stroomafwaarts):
 1. maken op voorraad (make-to-stock);
 2. assembleren op order (engineer-to-order).

B.  Klantordergestuurde systemen (KOOP ligt verder stroomopwaarts):
 1. maken op order (make-to-order);
 2. inkopen en maken op order (engineer-to-order).

MRP II gebruiken industriële ondernemingen om de voorraden grondstof-
fen, onderdelen en halffabricaten te beheersen. Productie op voorraad vindt 
plaats tot aan het Klantorderontkoppelpunt (KOOP). Daarom kunnen indu-
striële ondernemingen tot aan het KOOP gebruikmaken van MRP II binnen 
het MPS. Na het KOOP is de klantorder bepalend voor de benodigde grond-
stoffen, onderdelen en halffabricaten. 

A1 Productie op voorraad (make-to-stock)
Het KOOP ligt volledig stroomafwaarts. Er wordt geheel op voorraad gepro-
duceerd.  Dat betekent dat de productie volledig plaatsvindt met behulp van 
MPS en MRP II. De klantorder heeft geen invloed op de productie binnen 
het goederenstroomtraject. Voorbeelden hiervan zijn er in overvloed in onze 

productie op 

voorraad
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Grond- 
en hulp-
stoffen

KOOP B1

KOOP B2

KOOP A2

KOOP A1

Onderdelen 
en half-

fabrikaten

Onderdelen 
en half-
fabrika-

ten

Eind-
producten

Eind-
producten

Inkopen en
productie 
op order 

Productie 
op order 

Assembleren
op order 

Productie 
op voorraad



moderne samenleving: auto’s, tablets, confectiekleding, verpakt voedsel, digi-
tale camera’s, enzovoorts.

A2 Assembleren op order (assemble-to-order)
De producten worden gemaakt voor een specifieke klant. Er zijn voorraden 
grond-  en hulpstoffen, onderdelen  en halffabricaten aanwezig. Het KOOP 
ligt al wat verder stroomopwaarts. Tot dat punt kan de productie gestuurd 
worden met MPS en MRP II.  De individuele klantorder heeft invloed op het 
traject vanaf de halffabricaten/onderdelen naar het eindproduct.
Voorbeelden: levering van een keuken, vrachtwagen, hoekzitbank waarbij de 
klant keuze heeft uit een vaststaand aantal varianten. Er zijn allerlei onder-
delen en halffabricaten op voorraad aanwezig, maar uit deze onderdelen en 
halffabricaten wordt naar wens van de klant bijvoorbeeld een keuken geas-
sembleerd.

B1 Productie op order (make-to-order)
Het KOOP ligt behoorlijk ver stroomopwaarts. De klantorder speelt een 
belangrijke rol in het productieproces. Er is sprake van een bekend ont-
werp. Er wordt pas aan de productie begonnen als de order door de klant 
is geplaatst, omdat het aanhouden van voorraden voor deze producten erg 
kostbaar is. Grond- en hulpstoffen en materialen worden op voorraad gehou-
den. Op het gebruik van de soort grond- en hulpstoffen  en materialen heeft 
de klant geen invloed, maar vanaf het KOOP is elke order klantspecifiek. 
Voorbeelden zijn op maat gefabriceerde meubels zoals (boeken)kasten, tafels, 
gordijnen en schilderijlijsten. 

B2 Inkopen en productie op order (engineer-to-order)
Er wordt geen voorraad aangehouden.  Het KOOP ligt volledig stroomop-
waarts. De klantenorder is de bepalende factor voor het productieproces. De 
order wordt meestal voor één klant uitgevoerd. Voorbeelden zijn verbouwin-
gen van badkamers en keukens, de aanleg van een tuin of het maken van een 
ontwerp en bouwtekening voor een bouwobject door een architectenbureau.

Wat de invloed van het logistieke proces is op de inrichting van de boekhou-
ding, zal in de betreffende hoofdstukken aan de orde komen. 

Begrippenlijst

Activitiy Based Costing  Kostenverbijzonderingsmethode waarbij voor de 
verbijzondering van de indirecte kosten activitei-
ten als kostenveroorzakers worden vastgesteld. 
Via deze kostenveroorzakers worden de indirecte 
kosten naar de uiteindelijke kostendragers verbij-
zonderd.

assembleren op 

order

productie op 

order

inkopen en  

productie op 

order
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Assembleren op order De producten worden gemaakt voor een specifieke
(assemble-to-order)  klant. De individuele klantorder heeft invloed op 

het traject van halffabricaten /onderdelen naar het 
eindproduct.

     Uit de op voorraad aanwezige onderdelen en half-
fabricatenonderdelen wordt naar wens van de klant 
een eindproduct geassembleerd.

Constante kosten Kosten die onafhankelijk zijn van de bedrijfsdrukte.
(fixed costs)

 Degressief variabele  Kosten die minder dan evenredig toe- of afnemen 
kosten   als de bedrijfsdrukte toe- of afneemt.

Delingscalculatie  Methode van kostprijsberekening bij homogene 
massaproductie.

Directe kosten Kosten waarvan rechtstreeks kan worden vast-  
(direct costs)  gesteld voor welke producten deze zijn gemaakt.

Heterogene massa- Industriële productie waarbij grote hoeveelheden 
productie of   van een product worden gemaakt in verschillen- 
seriemassaproductie de typen.

Homogene   Industriële productie waarbij uitsluitend één type  
massaproductie product in grote hoeveelheden wordt gemaakt.

Indirecte kosten Kosten die niet rechtstreeks naar bepaalde 
(indirect costs,  producten worden verbijzonderd.
overhead costs)

Industriële productie  Productie waarbij grondstoffen via een fabrica-
geproces (met behulp van de productiemiddelen 
arbeid en kapitaalgoederen) worden omgezet in 
halffabricaten en eindproducten.

Inkopen en maken  De order wordt meestal voor één klant uitge- 
op order  voerd. Er wordt geheel geen voorraad aangehouden. 
(engineer-to-order) 

Integrale   Methode van kostprijsberekening waarbij alle 
kostprijsberekening voorzienbare voorcalculatorische kosten in de 
(absorption costing) kostprijs worden opgenomen. 

Klantordergestuurd  De KOOP ligt stroomopwaarts in het goederen- 
systeem  stroomtraject.
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Klantorderont- Het punt in het productieproces vanwaaraf voor 
koppelpunt  het eerst rekening wordt gehouden met specifie- 
(KOOP)  ke orders en wensen van klanten.

Kostendragers  De producten die worden voortgebracht en ver-
kocht en waarvoor de kosten uiteindelijk worden 
gemaakt.

Kostenplaatsen Onderdeel van het bedrijf dat ten behoeve van 
(cost centers) de productie een bepaalde prestatie levert.

Kostenplaatsenmethode Kostenverbijzonderingsmethode waarbij voor de 
(cost center method)  verbijzondering van de indirecte kosten een 

onderneming in kostenplaatsen wordt opgedeeld. 
Via de kostenplaatsen worden de kosten naar de 
uiteindelijke kostendragers verbijzonderd.

Kostenverbijzondering Het zoeken van de samenhang tussen een bij- 
(cost allocation)  zonder deel van de productie (product, presta-

tie-eenheid, enzovoort) en de kosten.

Kostprijsberekening Het bepalen van de toegestane kosten per eenheid  
(costing)  product.

Logistiek   Het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren 
van de goederenstroom vanaf het moment dat de 
grondstoffen worden ingekocht tot aan de leve-
ring van het eindproduct aan de afnemer.

Management Accounting  Het verzamelen, vastleggen en verwerken van 
gegevens met als doel het analyseren en rapporte-
ren van informatie voor planning en control van 
de interne bedrijfsprocessen ten behoeve van de 
leiding van de onderneming.

Master Production  Productieplan dat de geplande hoeveelheid eind- 
Schedule (MPS) producten of halffabricaten voor een bepaalde 
Hoofdproductieplan  periode aangeeft.
(HPP) 

Material Requirements Logistiek besturingssysteem dat ervoor zorgt dat  
Planning (MRP I)  de benodigde grondstoffen en onderdelen op tijd 
(Materiaalbehoefte- en op de juiste plaats beschikbaar zijn voor de  
planning)   voortbrenging van de eindproducten.
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Manufacturing Resource  Logistiek besturingssysteem waarbij de inzet van 
Planning (MRP II) de beschikbare productiecapaciteit (materialen, 
(Fabricagehulpmiddelen- menskracht en machines) voor de voortbrenging 
planning)   van de eindproducten op zodanig effectieve wijze 

wordt gepland dat ze toereikend is voor de geplan-
de productie.

Normale bezetting  De normale bezetting is een gemiddelde bezetting 
van de rationele productiecapaciteit in de komen-
de jaren.

Opslagmethode  Kostenverbijzonderingsmethode waarbij de kost-
prijs van een product wordt vastgesteld door de 
directe kosten te verhogen met een opslag ter 
dekking van de indirecte kosten.

Productie op order Er is sprake van een bekend ontwerp. Er wordt 
(make-to-order)  pas aan de productie begonnen als de order door 

de klant is geplaatst. De productie van halffabrica-
ten en onderdelen is afhankelijk van de individue-
le klantorders. 

Productie op voorraad Er wordt volledig op voorraad geproduceerd. De 
(make-to-stock)  klantorder heeft geen invloed op de productie 

binnen het goederenstroomtraject.

Progressief variabele  Kosten die meer dan evenredig toe- of afnemen 
kosten   als de bedrijfsdrukte toe- of afneemt.

Proportioneel variabele  Kosten die evenredig toe- of afnemen als de 
kosten   bedrijfsdrukte toe- of afneemt.

Stukproductie Industriële productie waarbij de productie plaats- 
(job production,  vindt overeenkomstig de speciale wensen van de 
unit production) individuele afnemer.

Variabele kosten Kosten die veranderen als de bedrijfsdrukte 
(variabel costs) verandert.

Verwachte bezetting  De begrote bezettingsgraad voor een bepaalde 
periode.

Voorraadgestuurd  De KOOP ligt stroomafwaarts in het goederen- 
systeem  stroomtraject.



Assembleren op order  Assemble-to-order
Balans  Balance sheet
Constante kosten Fixed costs
Deelneming Subsidiary
Dekkingsbijdrage  Contribution margin (CM)
Directe kosten Direct costs
Efficiencyverschil  Efficiency variance
Externe verslaggeving Financial accounting 
Fabricagehulpmiddelenplanning  Manufacturing Resource planning (MRP II)
Heterogene massaproductie  Heterogeneous mass production
Homogene massaproductie  Homogeneous mass production
Hoofdproductieplan  Manufacturing Production Schedule (MPS)
Indirecte kosten Indirect costs, overhead costs
Inkopen en productie op order  Engineer-to-order
Integrale kostprijsberekening  Absorption costing (AC)
Interne verslaggeving Management accounting
Kostenplaats  Cost center:
Kostenplaatsenmethode  Cost center method
Kostenverbijzondering  Cost allocation
Kostenveroorzakers  Cost drivers
Massaproductie:  Mass production:
Materiaalbehoefteplanning  Material Requirements Planning (MRP I)
Opbrengst verkopen  Revenues
Prijsverschillen  Price variance
Productie op order  Make-to-order
Productie op voorraad  Make-to-stock
Stukproductie  Job production, unit production
Variabele kosten Variable costs
Variabele kostencalculatie  Direct costing (DC), variable costing
Winst-en-verliesrekening Income statement

Bijlage A – Engelse vaktermen
In deze bijlage vind je een overzicht van veelvoorkomende vaktermen in de  
Angelsaksische literatuur.
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A
aandeel derden   288
aandelen
 -fusie   362
 -transactie   361
aangifteformulier   199
 Vpb   199
absorption costing   149
achterwaartse verliesverrekening   255
actieve belastinglatenties   252
activa-passiva-transactie   361, 367
Activity Based Costing   26, 139
activum   283
actuele waarde   266, 374
administratieplicht   195
afdelingsbegroting   118
afschrijvingssystematiek   198
afval   177
 resultaat   177
agio   373
arbeidsurenregister   28
assembleren op order   31

B
badwill   272
bedrijfsdrukte   21
bedrijfseconomische winst   197
belang van derden   288, 294
belastbaar bedrag   198, 204
belastbare tijdelijke verschillen   233
belastingvorderingen (actieve 

belastinglatenties)   234
belegging   261
bezettings
 -graad   21
 -resultaat   119
B-product   169
budgetresultaat   119

C
calculatieobjecten   140
carry-back   255
commerciële 
 kostprijs   95
 winst   197
consolidatie
 -kring   284
 -methoden   287
constante kosten   21
contante waarde   248
contribution margin   149
control   18
cost driver   140

D
deelneming   261
deelnemingsvrijstelling   222
dekkings
 -bijdrage   149
 -staat   92
delingscalculatie   24
desinvesteringsbijtelling   199, 221
dienstverlenende ondernemingen   77
direct costing   149
directe 
 inkoopkosten   62
 kosten   22
discounted cashflow-methode   374
dochtermaatschappij   262
doorbelaste kosten   90
Downstream sales   274
dynamische methode   198, 253

E
eerstverdeelde kosten   90
effectieve belastingdruk   212
efficiencyverschillen   25
egalisatiereserve   214
eliminatieposten   286
energie-investeringsaftrek   220
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enkelvoudige jaarrekening   283
Enterprise Resource Planning   181
ERP   181
 -systeem   181
extracomptabele calculatie   25

F
fabricage- en verkooprekeningen   50
fabricage
 -kosten   47
 -rekening   22
 -resultaat   25
financial accounting   182
fiscaal ondernemingsvermogen   199
fiscale 
 eenheid   317
 jaarwinst   198
 opbrengsten   202
 reserves   198, 213
 vermogensopstelling   199
 vermogensvergelijking   205
 winst   197, 205
 winstberekening   201
fusie   359

G
gebonden reserve   250
geconsolideerde jaarrekening   283
gemengde 
 budget   119
 kosten   208
gemiste interest   112
gewaardeerd loon  

voor de ondernemer   115
goederen in bewerking   37
goedgekeurde producten   163
groep   262
groepsvermogen   294
grondstoffen   61
grondstofverbruik   177

H
herinvesteringsreserve   198, 214
herwaarderen   249
herwaardering   266
herwaarderingsreserve   249, 267

heterogene massaproductie   22
holdingmaatschappij   315
homogene massaproductie   22
hoofdkostenplaatsen   89
hulpkostenplaatsen   89
hulpstoffen   61

I
impairment test   265, 271
indirecte 
 fabricagekosten   48
 inkoopkosten   62
 kosten   22
 kostenbudgetten   118
 verkoopkosten   48
ingecalculeerde interest   113
inkomstenbelasting   196
inkopen en productie op order   31, 43
integrale consolidatiemethode   287
intercompany 
 transacties   273, 297
 winst   297
interest
 -kosten   112
 vreemd vermogen   113
intracomptabele calculatie   25
intrinsieke waarde   360, 373
investeren   218
investeringsaftrek   199, 219
invloed van betekenis   261

J
jaarrekening   283
joint venture   264

K
kapitaalbelang   261
kasgeld-BV   369, 373
klantorderontkoppelpunt   29
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek   219
kortetermijnplan   117
kosten
 -dragers   24
 -egalisatiereserve   198, 214
 -plaatsen   89
 -plaatsenmethode   25
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 -soorten   21
 -verbijzondering   23
 -verdeelstaat   92
kostprijs   24
 -kaart   44, 50

L
langetermijnplan   117
latente belastingverplichtingen  

(passieve belastinglatenties)   234
logistiek   28
loon
 -lijst   45
 -staat   45
 -verdeelstaat   45
lucky buy   272

M
magazijnkosten   62
Management Accounting   18
Manufacturing Resource  

Planning (MRP II)   28
massaproductie   22
masterbudget   117
Master Production Schedule (MPS)   27
Material Requirements Planning   27
meeboekrekeningen   183
middellijke deelneming   263
milieu-investeringsaftrek   220
module 
 Controlling   182
 Finance   182
moedermaatschappij   262

N
nacalculatie   44
nacalculatorische kostenverdeel-  

en dekkingsstaat   97
nacalculatorisch gemengd budget   120
negatieve 
 goodwill   272
 waardesprong   321
nettovermogenswaarde   268, 285, 364, 

374
niet-aftrekbare 
 bedragen   205

 kosten   208
niet-volledige deelneming   305
nominale waarde   248, 373
nominalistisch stelsel   198

O
ondernemersloon   115
ondernemingsplan   118
onmiddellijke deelneming   262
ontvoeging   338
ontvoegingstijdstip   338
opbrengsten   202
open fiscale reserves   213
opslagmethode   24
orders in bewerking   51
overboekingsrekening   23
overige tijdelijke verschillen   254
overname   359, 360

P
passeren rubriek 4   61
periodekosten   149
persoonlijke onderneming    196
planning   117
pooling of interests   369
positieve waardesprong   337
power to control   263
prijsverschillen   25
productie op 
 order   31, 43
 voorraad   30
productkosten   149
Profit centers   183
project
 -administratie   43
 -kaart   44
purchase accounting   373

R
reële waarde   249
rentabiliteitswaarde   374
resources   181
resultaat op de indirecte kosten   49
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S
seizoenpatroon   131
seriemassaproductie   67
sidestream sales   277, 315
standaard
 -fabricagekostprijs   19
 -opbrengsten   172
 -toeslag uitval   163
statische methode    198, 198
stille reserves   213
strategisch plan   117
stroom
 -afwaarts   29
 -opwaarts   29
stukproductie   23
substantialistische stelsels   198
substantialistisch stelsel   198

T
tarief   89
terugwinning grondstoffen   172
tijdelijke verschillen   233
toeslag 
 indirecte fabricagekosten   48
 indirecte verkoopkosten   48
 uitval   164
transactieresultaat   29
transformatieproces   17
tussen
 -holdings   284
 -rekening lonen   45

U
uitval 
 met waarde   169
 zonder waarde   161
Upstream sales   275

V
VAMIL 221
variabele 
 budget   127
 kosten   22
 kostencalculatie   149

vast budget   124
vaste 
 kosten   21
 verrekenprijzen   62
vennootschappelijke 
 jaarrekening   283
 winst    197
vennootschapsbelasting (Vpb)   196, 317
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Boekhouden voor het hbo is een serie boeken 
voor het economische onderwijs in het 
hbo. Dit tweede deel behandelt twee grote 
onderdelen van het vak: 

 mingen;

De belangrijke kenmerken van Boekhouden 
voor het hbo zijn:

 margewoorden;

 vaktermen in het Engels.

Bij dit theorieboek hoort Boekhouden voor 
het hbo, deel 2 – Opgaven 
(ISBN 978 90 395 2799 3). 
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