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Deel 2. Studie van de kostensoorten

1 Inleiding

De kostensoort materiaalverbruik bestaat in de praktijk uit grondstoffen, ingekochte onderdelen en hulp-
stoffen. Het onderscheid tussen grondstoffen en hulpstoffen bestaat erin dat grondstoffen tijdens het pro-
ductieproces overgaan in het gereed product en er dus een wezenlijk bestanddeel van uitmaken, terwijl 
hulpstoffen (bv. smeerolie voor machines) ook bijdragen tot de totstandkoming van het eindproduct maar 
er finaal geen deel van uitmaken. Grondstoffen worden beschouwd als een directe kost. Verbruik van 
grondstoffen wordt direct toegewezen aan het eindproduct. Hulpstoffen zijn indirecte kosten. Ze maken 
deel uit van de kosten van de industriële kostenplaatsen en worden toegerekend aan de eindproducten.

Een nauwkeurige berekening van de kost van het materiaalverbruik is slechts mogelijk als men de 
bestanddelen ervan gedetailleerd analyseert. Materiaalverbruik wordt gevormd door een hoeveelheids-
factor en een prijsfactor.

2 Hoeveelheidsbepaling

Voor de berekening van de materiaalkost moet een nauwkeurige analyse gemaakt worden van de hoe-
veelheid materiaalverbruik.

2.1 Informatiebronnen

De informatie over hoeveel materiaal er nodig is om een product te produceren wordt in de meeste 
bedrijven vastgelegd in de stuklijst, materiaallijst of de Bill of Material (BOM). Een product kan bestaan 
uit verschillende subassemblages, elke subassemblage kan bestaan uit verschillende componenten en 
elke component kan bestaan uit verschillende grondstoffen (zie figuur stuklijst). De onderdelen van de 
BOM noemt men in het algemeen artikelen of material items. Sommige van deze items (bv. Product A, 
subassemblage S2 en component C1) kunnen artikelen zijn die in het bedrijf zelf geproduceerd worden. 
Deze worden maakartikelen, maakdelen of make items genoemd. Andere artikelen (bv. S1, C2, grond-
stof 1 en grondstof 2) worden ingekocht en worden koopartikelen, koopdelen of buy items genoemd. 
Voor maakdelen worden productieorders gelanceerd en koopdelen worden besteld via inkooporders.

Stuklijst of Bill of Material (BOM)

Product A

(1)

(1)

C1 C2

(2)

(5)

(10)
Grondstof 1 Grondstof 2

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3(100)

S1 S2

inf
od

ag
 U

Gen
t



Intersentia 33
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Een stuklijst kan bestaan uit meerdere niveaus. Op elk niveau van de stuklijst wordt aangeduid hoe-
veel materiaal nodig is om 1 eenheid van het artikel op dit niveau te produceren. Volgens de BOM in 
bovenstaande figuur vergt vervaardiging van 1 eenheid van product A het verbruik van 1 eenheid sub-
assemblage S1 en 2 eenheden subassemblage S2. Subassemblage S2 bestaat op haar beurt uit 1 compo-
nent C1 en 5 componenten C2. Om 1 component C1 te maken heeft men 100 eenheden Grondstof 1 en 
10 eenheden Grondstof 2 nodig.

Op basis van deze basisgegevens kan dan worden berekend hoeveel materiaal nodig is om een bepaalde 
hoeveelheid maakdelen te produceren. Bijvoorbeeld, voor de productie van 10  eenheden product A 
zullen er 10 eenheden S1 en 20 eenheden S2 nodig zijn. Om 20 eenheden S2 te produceren zijn volgende 
elementen nodig: 20 stuks C1 en 100 stuks C2. Voor de 20 stuks C1 zullen 2000 eenheden Grondstof 1 
en 200 eenheden Grondstof 2 nodig zijn.

In bedrijven waar de planning en opvolging van de productie en het voorraadbeheer in de fabriek ver-
regaand geautomatiseerd zijn en een Enterprise Resource Planning-systeem (of ERP-systeem) geïmple-
menteerd werd, zijn de stuklijsten van de verschillende producten beschikbaar in de computer en kan 
de (theoretisch) benodigde hoeveelheid materiaalverbruik voor een geplande te produceren hoeveelheid 
van maakdelen automatisch berekend worden en automatisch doorgegeven worden aan het magazijn. 
Dit gebeurt door middel van een verzamelopdracht of picking list. Bij het lanceren van een productie-
order worden de benodigde materiaalhoeveelheden in het voorraadbestand meestal voorlopig gereser-
veerd. In het magazijn worden daarna de benodigde materialen voor de verschillende productieorders 
verzameld en klaargezet voor verstrekking aan de productievloer.

Bij de definitieve verstrekking van de materialen aan de productie kan de werkelijke hoeveelheidsbepa-
ling gebeuren via een directe of indirecte hoeveelheidsbepaling.

2.2 Bepaling van de werkelijke hoeveelheid

2.2.1 Directe hoeveelheidsbepaling

Bij de directe hoeveelheidsbepaling gaat de magazijnverantwoordelijke bij elke verstrekking de hoeveelheid 
verstrekte materialen nauwkeurig tellen, wegen of meten. In magazijnadministraties die geautomatiseerd 
zijn (bv. bij het gebruik van een ERP-systeem) kan de magazijnverantwoordelijke voor elk productieorder 
op de picking list zien hoeveel eenheden materiaal hij/zij voor het order moet klaar zetten. Bijvoorbeeld, 
voor een productieorder van 100 stuks C1 moeten er (rekening houdend met bovenstaande stuklijst) voor 
Grondstof 1 en Grondstof 2 respectievelijk 10 000 en 1 000 voor verstrekking worden klaargezet.

Materiaalverstrekkingslijst
Productieorder nummer 20N0-125
Artikel: C1
Hoeveelheid: 100

Artikelnummer Omschrijving Hoeveelheid Verstrekt in 
meer (+)

Verstrekt in 
min (–)

1
2

Grondstof 1
Grondstof 2

10 000
1 000
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Na telling, weging of meting moet de verantwoordelijke nagaan of de werkelijk verstrekte hoeveelheden 
overeenstemmen met de door de computer berekende hoeveelheden. Indien niet, moeten de wijzigingen 
ingegeven worden. Als de aantallen kloppen, sluit hij de picking-opdracht af. Vanaf dit ogenblik worden 
de gereserveerde materiaalhoeveelheden van de voorraad afgetrokken, als verbruikt geregistreerd en 
automatisch gekoppeld aan het productieorder. In geautomatiseerde systemen kan men ook gebruikma-
ken van barcodes. Hierbij wordt voor elk productieorder elke verstrekte eenheid ingescand.

In een procesindustrie wordt het materiaalverbruik meestal continu gemeten door meetsystemen die 
in het proces zijn ingebouwd. Zo worden in een mouterij dagelijks de hoeveelheden materiaalverbruik 
gemeten door een automatische weegschaal met weegetiketten. Deze worden manueel of elektronisch 
doorgegeven aan de magazijnadministratie om de voorraadgegevens aan te passen.
Ondanks de theoretische juistheid van bovenstaande methodes wordt er meestal nog bijkomend perio-
diek een visuele controle gedaan van de voorraad (bv. van bulkgoederen) of wordt de voorraad periodiek 
volledig geteld om eventuele afwijkingen tussen het werkelijke en het geregistreerde materiaalverbruik 
tijdig te kunnen vaststellen.

2.2.2 Indirecte hoeveelheidsbepaling

Sommige bedrijven vinden dat de registratie en de controle van het materiaalverbruik heel wat admi-
nistratief werk vragen, wat leidt tot te hoge indirecte kosten. In het streven naar procesvereenvoudiging 
komt het voor dat men het materiaalverbruik indirect, via een “rudimentaire benadering,” gaat meten.

Een eerste indirecte methode is de automatische backflushing. Hierbij wordt aan het einde van het pro-
ductieproces enkel het aantal geproduceerde afgewerkte eindproducten geteld. Dit aantal wordt dan 
vermenigvuldigd met de benodigde hoeveelheden materiaal (zoals aangeduid in de stuklijst) om het (the-
oretisch) materiaalverbruik van de geproduceerde eenheden te berekenen. De berekende hoeveelheid 
materiaalverbruik wordt dan automatisch afgetrokken (automatic backflushing) van de voorraadaan-
tallen in de permanente inventaris. Er wordt niet gecontroleerd of de werkelijk verstrekte hoeveelheden 
overeenstemmen met de theoretisch benodigde hoeveelheden. Als in het hogervermeld voorbeeld een 
productielijn op een dag 100 componenten C1 geproduceerd heeft, zou bij backflushing op het einde van 
de dag de voorraad Grondstof 1 en Grondstof 2 automatisch met respectievelijk 10 000 en 1 000 eenhe-
den worden verminderd.

Het spreekt voor zich dat deze methode kan leiden tot fouten in de kostprijscalculatie en het voorraad-
beheer. De kans op fouten kan echter worden geminimaliseerd door de invoering van een cultuur van 
discipline en “zero defect” op de productievloer en in de magazijnen. Daarbij streeft men continu naar 
minimalisatie van materiaalverliezen, zodat het werkelijk materiaalverbruik zoveel mogelijk overeen-
stemt met het berekend materiaalverbruik op basis van de backflushing-methode.

Een tweede indirecte methode van hoeveelheidsbepaling van het materiaalverbruik gaat uit van de 
gekende voorraadformule:

beginvoorraad + aankopen – eindvoorraad = materiaalverbruik

Hierbij worden de aangekochte hoeveelheden op basis van de ontvangstbonnen vastgesteld en opgeteld 
bij de beginvoorraad. Aan het einde van elke periode wordt de eindvoorraad geteld en van dit totaal in 

inf
od

ag
 U

Gen
t



Intersentia 35

Hoofdstuk 3. Studie van het materiaalverbruik

mindering gebracht. Het verschil is de hoeveelheid materiaalverbruik van de periode. Deze methode 
wordt gebruikt in ondernemingen die grote hoeveelheden grondstoffen verwerken met een kleine een-
heidswaarde. Schattingsfouten hebben in deze situatie weinig invloed op de totale voorraadwaarde en 
wegen niet op tegen de tijd en kosten verbonden aan een meer exacte hoeveelheidsbepaling.

2.3 Standaardhoeveelheid

Bij ondernemingen die geconfronteerd worden met sterke rendementsfluctuaties in het grondstoffenver-
bruik, kan het wenselijk zijn een normaal of standaardverbruik vooraf vast te stellen.
Dit standaardverbruik zal dan de hoeveelheid zijn die bij economisch doelmatige voortbrenging vereist 
is voor de totstandkoming van het product.
Voor een grondige analyse van deze standaardhoeveelheid wordt verwezen naar deel 7 “Standaardkos-
tencalculatie”.

3 Prijsbepaling

De prijs waartegen de geregistreerde verstrekkingshoeveelheden van het materiaalverbruik worden 
gewaardeerd, is gebaseerd op diverse methoden.

3.1 Historische inkoopprijs

Met de historische inkoopprijs wordt die prijs bedoeld die werkelijk betaald werd voor de materialen 
(inclusief vervoerskosten, invoerrechten enz.).
Aangezien de prijs van diverse opeenvolgende aankopen kan verschillen, doen zich hier ook verschil-
lende mogelijkheden voor die we als volgt kunnen samenvatten.

Techniek FIFO (first in, first out) LIFO (last in, last out)
Voortschrijdend 
gemiddelde

Maandgemiddelde

Begrip materialen worden 
verstrekt aan de prijs 
van de eerst binnen-
gekomen materialen

materialen worden 
verstrekt aan de prijs 
van de laatst binnen-
gekomen materialen

na iedere aankoop 
wordt een nieuwe 
gemiddelde prijs 
berekend waartegen 
de verstrekkingen 
gebeuren

maandelijks wordt 
een gemiddelde prijs 
berekend op basis 
van de waarde van 
de beginvoorraad en 
aankopen; de ver-
strekkingen tijdens 
die maand worden 
verrekend tegen die 
prijs
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Techniek FIFO (first in, first out) LIFO (last in, last out)
Voortschrijdend 
gemiddelde

Maandgemiddelde

Beoordeling – eenvoudig
– kan slechts 

toegepast wor-
den indien de 
verkoopprijs niet 
gebaseerd is op 
de kostprijs

– is het omgekeerde 
van de FIFO- 
methode

– is onrealistisch 
doordat de 
waarde van de 
eindvoorraad deze 
is van de oudste 
materialen

– leidt tot een meer 
stabiele kostprijs 
vermits de externe 
marktprijs wordt 
afgevlakt

– men kan de 
verstrekkingen 
slechts in waarde 
aanrekenen na 
het afsluiten van 
de maand

– is niet bruik-
baar indien de 
prijsontwikkeling 
van de grondstof 
van nabij dient te 
worden gevolgd

3.2 Marktprijs

Onder marktprijs verstaan we de prijs waartegen de materialen terug kunnen worden ingekocht op de 
dag van de verstrekking. Deze methode is dus duidelijk ontstaan ingevolge de bezorgdheid van de onder-
nemer om zijn voorraad te kunnen handhaven met de beschikbare financiële middelen. Men spreekt in 
dit verband ook van NIFO-methode (next in, first out).

3.3 Vervangingsprijs

De vervangingsprijs kan worden omschreven als zijnde de marktprijs van de materialen op het moment 
dat de verkoop van de gerede producten waarvoor deze materialen worden gebruikt, wordt afgesloten. 
Dan ontstaat immers de noodzaak tot vervanging van de materialen. Terwijl men dus bij de marktprijs-
methode de technische voorraad als uitgangspunt neemt, wordt hier de economische voorraad gekozen.

3.4 Standaardprijs

Net zoals bij de hoeveelheid materialen kan ook bij de prijsbepaling van het materiaalverbruik gebruik 
worden gemaakt van een standaardprijs als norm. Deze standaardprijs zal vooral nuttig zijn als contro-
lemiddel bij prijsafwijkingen en om stabiele kostprijzen te behouden ondanks sterke prijsfluctuaties.

3.5 Cijfervoorbeeld

Teneinde de werking van de diverse methoden te illustreren en hun onderlinge verschilpunten aan te 
duiden, wordt uitgegaan van dezelfde basisgegevens voor alle methodes. De hierbij gebruikte verstrek-
kingstabellen werden aangepast naargelang de behandelde methode.
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Gegevens betreffende de maanden september-oktober op basis van de directe hoeveelheidsbepalingen (wer-
kelijke hoeveelheid)

Datum Omschrijving Hoeveelheid Eenheidsprijs Waarde

01/09 Beginvoorraad 10 000 5,00 50 000,00

06/09 Aankoop 5 000 5,10 25 500,00

10/09 Verstrekking 6 000

17/09 Aankoop 8 000 5,20 41 600,00

23/09 Verstrekking 8 000

02/10 Aankoop 12 000 5,50 66 000,00

11/10 Verstrekking 12 000

19/10 Aankoop 9 000 5,30 47 700,00

24/10 Verstrekking 8 000

Marktprijs:
• van 1 september tot 16 september: 5,10 EUR
• van 17 september tot 1 oktober: 5,20 EUR
• van 2 oktober tot 18 oktober: 5,50 EUR
• van 19 oktober tot 24 oktober: 5,30 EUR
• van 25 oktober tot 31 oktober: 5,50 EUR

Op 12 september ontvangt de onderneming een bestelling gereed product, waarvoor 6 000 kg grondstof 
nodig is en verstrekt werd op 10 september.
Op 28 september ontvangt de onderneming een bestelling gereed product, waarvoor 8 000 kg grondstof 
nodig is en verstrekt werd op 23 september.
Op 26 oktober ontvangt de onderneming een bestelling gereed product, waarvoor 12 000 kg grondstof 
nodig is en verstrekt werd op 11 oktober.
Op 28 oktober ontvangt de onderneming een bestelling gereed product, waarvoor 8 000 kg grondstof 
nodig is en verstrekt werd op 24 oktober.

De standaardprijs werd vastgesteld op 5,25 EUR per kg.inf
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FIFO-methode

Datum Verrichting
Hoeveel

heid
Eenheids

prijs
Waarde

Voorraadhoeveelheden Voorraad
waarde5,00 5,10 5,20 5,50 5,30 Totaal

01/09 Beginvoorraad 10 000 5,00 50 000 10 000 10 000 50 000,00

06/09 Aankoop 5 000 5,10 25 500 5 000 15 000 75 500,00

10/09 Verstrekking – 6 000 5,00 30 000 – 6 000 9 000 45 500,00

17/09 Aankoop 8 000 5,20 41 600 8 000 17 000 87 100,00

23/09 Verstrekking – 4 000 5,00 20 000 – 4 000 13 000 67 100,00

23/09 Verstrekking – 4 000 5,10 20 400 – 4 000 9 000 46 700,00

02/10 Aankoop 12 000 5,50 66 000 12 000 21 000 112 700,00

11/10 Verstrekking – 1 000 5,10 5 100 – 1 000 20 000 107 600,00

11/10 Verstrekking – 8 000 5,20 41 600 – 8 000 12 000 66 000,00

11/10 Verstrekking – 3 000 5,50 16 500 – 3 000 9 000 49 500,00

19/10 Aankoop 9 000 5,30 47 700 9 000 18 000 97 200,00

24/10 Verstrekking – 8 000 5,50 44 000 – 8 000 10 000 53 200,00

LIFO-methode

Datum Verrichting
Hoeveel

heid
Eenheids

prijs
Waarde

Voorraadhoeveelheden Voorraad
waarde5,00 5,10 5,20 5,50 5,30 Totaal

01/09 Beginvoorraad 10 000 5,00 50 000 10 000 10 000 50 000,00

06/09 Aankoop 5 000 5,10 25 500 5 000 15 000 75 500,00

10/09 Verstrekking – 5 000 5,10 25 500 – 5 000 10 000 50 000,00

10/09 Verstrekking – 1 000 5,00 5 000 – 1 000 9 000 45 000,00

17/09 Aankoop 8 000 5,20 41 600 8 000 17 000 86 600,00

23/09 Verstrekking – 8 000 5,20 41 600 – 8 000 9 000 45 000,00

02/10 Aankoop 12 000 5,50 66 000 12 000 21 000 111 000,00

11/10 Verstrekking – 12 000 5,50 66 000 – 12 000 9 000 45 000,00

19/10 Aankoop 9 000 5,30 47 700 9 000 18 000 92 700,00

24/10 Verstrekking – 8 000 5,30 42 400 – 8 000 10 000 50 300,00

Voortschrijdend gemiddelde

Datum Verrichting Hoeveelheid Eenheidsprijs Waarde
Voorraad

Hoeveelheid Eenheidsprijs Waarde

01/09 Beginvoorraad 10 000 5,00 50 000,00 10 000 5,00 50 000,00

06/09 Aankoop 5 000 5,10 25 500,00 15 000 5,03 75 500,00

10/09 Verstrekking – 6 000 5,03 30 200,00 9 000 5,03 45 300,00

17/09 Aankoop 8 000 5,20 41 600,00 17 000 5,11 86 900,00

23/09 Verstrekking – 8 000 5,11 40 894,12 9 000 5,11 46 005,88

02/10 Aankoop 12 000 5,50 66 000,00 21 000 5,33 112 005,88

11/10 Verstrekking – 12 000 5,33 64 003,36 9 000 5,33 48 002,52

19/10 Aankoop 9 000 5,30 47 700,00 18 000 5,32 95 702,52

24/10 Verstrekking – 8 000 5,32 42 534,45 10 000 5,32 53 168,07

inf
od

ag
 U

Gen
t



Intersentia 39

Hoofdstuk 3. Studie van het materiaalverbruik

Maandgemiddelde

Datum Verrichting Hoeveelheid Eenheidsprijs Waarde
Voorraad

Hoeveelheid Eenheidsprijs Waarde

01/09 Beginvoorraad 10 000 5,00 50 000,00 10 000 5,00 50 000,00

06/09 Aankoop 5 000 5,10 25 500,00 15 000 75 500,00

17/09 Aankoop 8 000 5,20 41 600,00 23 000 5,09 117 100,00

10/09 Verstrekking – 6 000 5,09 30 547,83 17 000 86 552,17

23/09 Verstrekking – 8 000 5,09 40 730,43 9 000 45 821,74

02/10 Aankoop 12 000 5,50 66 000,00 21 000 111 821,74

19/10 Aankoop 9 000 5,30 47 700,00 30 000 5,32 159 521,74

11/10 Verstrekking – 12 000 5,32 63 808,70 18 000 95 713,04

24/10 Verstrekking – 8 000 5,32 42 539,13 10 000 53 173,91

Marktprijs

Datum Verrichting Hoeveelheid Eenheidsprijs Waarde
Voorraad

Hoeveelheid Eenheidsprijs Waarde (1)

01/09 Beginvoorraad 10 000 5,00 50 000,00 10 000 5,00 50 000,00

06/09 Aankoop 5 000 5,10 25 500,00 15 000 75 500,00

10/09 Verstrekking – 6 000 5,10 30 600,00 9 000 44 900,00

17/09 Aankoop 8 000 5,20 41 600,00 17 000 86 500,00

23/09 Verstrekking – 8 000 5,20 41 600,00 9 000 44 900,00

02/10 Aankoop 12 000 5,50 66 000,00 21 000 110 900,00

11/10 Verstrekking – 12 000 5,50 66 000,00 9 000 44 900,00

19/10 Aankoop 9 000 5,30 47 700,00 18 000 92 600,00

24/10 Verstrekking – 8 000 5,30 42 400,00 10 000 50 200,00

(1) Indien men de voorraad ook aan marktprijs zou waarderen, bekomt men een verschillende waarde, doch dit gegeven is 
slechts relevant op de afsluitdatum van het boekjaar indien de marktprijs lager is. Bij hogere marktprijs is men immers 
niet verplicht een niet-gerealiseerde winst te boeken.

Vervangingsprijs

Datum Verrichting Hoeveelheid Eenheidsprijs Waarde
Voorraad

Hoeveelheid Eenheidsprijs Waarde

01/09 Beginvoorraad 10 000 5,00 50 000,00 10 000 5,00 50 000,00

06/09 Aankoop 5 000 5,10 25 500,00 15 000 75 500,00

10/09 Verstrekking – 6 000 5,10 30 600,00 9 000 44 900,00

17/09 Aankoop 8 000 5,20 41 600,00 17 000 86 500,00

23/09 Verstrekking – 8 000 5,20 41 600,00 9 000 44 900,00

02/10 Aankoop 12 000 5,50 66 000,00 21 000 110 900,00

11/10 Verstrekking –12 000 5,50 66 000,00 9 000 44 900,00

19/10 Aankoop 9 000 5,30 47 700,00 18 000 92 600,00

24/10 Verstrekking – 8 000 5,50 44 000,00 10 000 48 600,00
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Standaardprijs

Datum Verrichting Hoeveelheid Eenheidsprijs Waarde Voorraad (1)

Hoeveelheid Eenheidsprijs Waarde

01/09 Beginvoorraad 10 000 5,00 50 000 10 000 5,00 50 000,00

06/09 Aankoop 5 000 5,10 25 500 15 000 75 500,00

10/09 Verstrekking – 6 000 5,25 31 500 9 000 44 000,00

17/09 Aankoop 8 000 5,20 41 600 17 000 85 600,00

23/09 Verstrekking – 8 000 5,25 42 000 9 000 43 600,00

02/10 Aankoop 12 000 5,50 66 000 21 000 109 600,00

11/10 Verstrekking – 12 000 5,25 63 000 9 000 46 600,00

19/10 Aankoop 9 000 5,30 47 700 18 000 94 300,00

24/10 Verstrekking – 8 000 5,25 42 000 10 000 52 300,00

(1) De eenheidsprijs van de voorraad is in de praktijk niet belangrijk omdat enkel de vergelijking standaardprijs – markt-
prijs relevant is.

3.6 Invloed op de kostprijs en de balans

Aan de hand van het uitgewerkte cijfervoorbeeld kan worden nagegaan wat de impact is van de verstrek-
kingsprijs, berekend volgens de verschillende methodes, op de kostprijs en op de balanswaarde.

Methode
Verstrekkingswaarde

(materiaalverbruik)
Balanswaarde

(eindvoorraad)

FIFO 177 600,00 53 200,00

LIFO 180 500,00 50 300,00

Voortschrijdend gemiddelde 177 631,93 53 168,93

Maandgemiddelde 177 626,09 53 173,91

Marktprijs 180 600,00 50 200,00

Vervangingsprijs 182 200,00 48 600,00

Standaardprijs 178 500,00 52 300,00

3.7 Fiscale aspecten

De grond- en hulpstoffen, het gereed product en de handelsgoederen worden gewaardeerd tegen aan-
schaffingswaarde of tegen de marktwaarde, indien die lager is op de balansdatum. Deze maatregel is even-
eens een toepassing van het principe van voorzichtigheid. Voorraden, zoals men ze noemt “met identieke 
technische of juridische kenmerken”, worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde. Deze kan worden 
bepaald hetzij door de individualisering van de prijs van elk bestanddeel, hetzij volgens de methode van 
de gewogen gemiddelde prijzen, de FIFO- of de LIFO-methode. De keuze van de methode zal vaak afhan-
gen van de aard van het product en van de administratieve mogelijkheden van de onderneming. Indien 
bij LIFO de waarde sterk verschilt van de marktwaarde, zal men het verschil melden in de toelichting.
De waardering op basis van de vervangingsprijs is volgens het Belgisch boekhoudrecht niet toegelaten.
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4 Praktische aanpak

De opname in de kostprijs van de component materiaalverbruik kan op drie verschillende manieren 
worden geconcretiseerd, afhankelijk van de gebruikte methode van hoeveelheidsbepaling.

De directe hoeveelheidsbepaling, waarbij de kostprijs gebaseerd is op het werkelijke verbruik van materi-
alen, vereist het gebruik van een zogenaamde kostencode. Deze code, die op het verstrekkingsdocument 
wordt aangeduid, geeft de relatie tot de kostendrager aan. Deze methode wordt in de praktijk vooral 
gebruikt omdat het controlemogelijkheden biedt bij het beoordelen van de afwijkingen ten aanzien van 
normen of standaarden. De vereiste complexe administratie is wellicht de oorzaak van de beperkte toe-
passing ervan in kmo’s.

De indirecte hoeveelheidsbepaling is een in de praktijk veel voorkomende en eenvoudige methode van 
calculatorische verwerking. Ze steunt immers op een vaste verhouding verbruikte hoeveelheid materia-
len per gereed product. Deze vaste relatie zal slechts worden gewijzigd bij productwijzigingen en veron-
derstelt geen rendementsschommelingen.

De standaardhoeveelheidsbepaling ten slotte, steunt op standaardhoeveelheden die fungeren als norm-
verbruik ter beoordeling van de afwijkingen.

De waardering van de geregistreerde of vastgestelde hoeveelheden zal uiteraard worden bepaald door 
de gekozen waarderingsmethode. Zo zal bij de standaardkostprijscalculatie zowel de standaardhoeveel-
heidsbepaling als de standaardkostprijs worden gebruikt.
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Deel 3. Full costing volgens de traditionele benadering

1 Het verzamelen van de kostengegevens

Klassiek ontstaan kostengegevens centraal, dit wil zeggen de flow van aankoopfacturen, kostenrekenin-
gen, personeelsafrekeningen, afschrijvingen en dergelijke worden in de centrale administratie verzameld.

1.1 Centrale administratie

De kostengegevens worden verzameld en verwerkt in de algemene boekhouding. Deze verwerking 
gebeurt via een “systeem van hoofdboeken”, dit wil zeggen:
• aankoopboek (al dan niet gesplitst in grondstoffen, hulpstoffen, diensten en diverse goederen, …);
• diversepostenboek (loon- en weddeberekening, afschrijvingen, waardeverminderingen, …);
• financiële boeken: kasboek, bankboek, wisselboek;
• verkoopboek.

Deze registratie geeft dan aanleiding tot de jaarrekening uit de algemene boekhouding. Daarnaast 
worden in de diverse ondernemingscentra details bijgehouden in verband met materiaalverstrekking, 
gepresteerde lonen en wedden, verbruik van diensten en diverse goederen, afschrijvingen, waardever-
minderingsverdelingen, voorzieningen, machinegebruik. Met behulp van deze gegevens worden de 
reeds geboekte kostengegevens in de algemene boekhouding opnieuw verdeeld en bekomt men een ana-
lytisch kosteninzicht en een kostprijsberekening.

Kenmerkend is dus:
• centrale verwerking van alle kosten in de algemene boekhouding;
• detailverwerking voor analytische doeleinden;
• accuratessecontrole omdat de verwerkte kosten – autonome verwerking in de algemene boekhou-

ding en autonome verwerking in de analytische calculatie – uiteindelijk op dezelfde kostenmassa 
slaan.

Deze methode wordt gebruikt bij de extracomptabele kostenverwerking en bij de autonome analytische 
boekhouding.

1.2 Kosteninput: documenten

De kosteninformatie wordt, ongeacht de verwerkingstechniek, verzameld op tal van documenten. Uiter-
aard zijn deze documenten ingericht ten behoeve van verdere verwerking en toewijzing naar kosten-
plaats en kostendrager.
Bij wijze van illustratie werden hierna enkele voorbeelden van belangrijke documenten ter registratie 
van kostengegevens weergegeven, namelijk:
• aankoopboek;
• magazijnkaarten;
• magazijnverstrekkingsglobalisatie;
• verdeling diensten en diverse goederen en andere bedrijfskosten;
• personeelsverdeling;
• verdeling van afschrijvingen, voorzieningen en waardeverminderingen.
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Op deze documenten worden er voor de kostensoorten rekeningnummers vermeld zoals in de mini-
mumindeling van het algemeen rekeningenstelsel (MAR, algemene boekhouding). Daarnaast worden 
bij de kostenplaatsen en kostendragers reeds rekeningnummers gehanteerd zoals in het voorgestelde 
analytische rekeningenstelsel uit deel 4.
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Deel 3. Full costing volgens de traditionele benadering

2 Verdeling van de kosten

2.1 Principe

De kostenverdeling, centraal probleem bij de kostencalculatie, wordt beheerst door een aantal funda-
mentele principes.

Vooreerst kan men stellen dat een verantwoord beleid nood heeft aan een geïntegreerd systeem van 
vastlegging van verantwoordelijkheden en controle op de taakvervulling (responsibility accounting). Een 
zogenaamd “gesloten kostensysteem” waakt erover dat voor iedere kost een kostenverantwoordelijke 
wordt aangewezen. Een adequaat controleapparaat maakt een kritische analyse mogelijk van iedere 
kost. Hierdoor ontstaat er een systematische opsporing en eliminatie van verspillingen. Het organigram 
verdeelt de onderneming in verantwoordelijkheidscentra. Eén functionele verantwoordelijkheid kan 
bovendien nog worden opgesplitst in meerdere kostenverantwoordelijkheden. Gesitueerd in de orga-
nisatie van een onderneming kan een kostenplaats dus overeenstemmen met een afdeling of een dienst 
(functionele verantwoordelijkheid), maar het kan ook een kleinere entiteit (kostenverantwoordelijkheid)
zijn. De grootte van de kostenplaats varieert bijgevolg volgens bedrijf. Bij het bepalen van het aantal kos-
tenplaatsen zal elk bedrijf zoeken naar de optimale kostenplaatsenstructuur.

Wenst men een uitgebreide en betrouwbare kosteninformatie, dan zal men meer kostenplaatsen creëren 
om een beter inzicht te verkrijgen in de oorzaak van de kosten.

2.2 Techniek

De kostenverdeeltechniek veschilt fundamenteel naargelang het directe of indirecte kosten betreft, wat 
zijn oorzaak vindt in de diverse aard van deze kosten.
De directe kosten worden immers rechtstreeks toegewezen aan de kostendragers, omdat hier een direct 
aanwijsbare relatie kost-product aanwezig is. Deze relatie geldt niet voor de indirecte kosten. De indi-
recte kosten worden daarom eerst ten laste gelegd van de kostenplaats waar ze zijn ontstaan.

2.3 Kostenplaatsen

Kostenplaatsen kunnen worden ingedeeld in:
• Hulpkostenplaatsen: kostenplaatsen die diensten of prestaties leveren ten behoeve van andere dien-

sten of afdelingen waarbij de levering kwantitatief vast te stellen is.
 Voorbeelden: huisvesting, onderhoud, intern transport …
• Algemene kostenplaatsen: deze kostenplaatsen groeperen algemene functies zowel van administra-

tieve als van dienstverlenende aard (niet kwantitatief meetbaar).
 Voorbeelden: directie, algemeen secretariaat, algemene boekhouding, planning en budgettering, 

loonbureau, personeelsdienst, juridische dienst, cafetaria, geneeskundige dienst.
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Hoofdstuk 7. Extracomptabele kostencalculatie

• Technische kostenplaatsen: Deze kostenplaatsen werken uitsluitend voor een andere kostenplaats 
maar worden afgezonderd omwille van hun omvang.

 Voorbeelden:
– debiteurenadministratie, crediteurenadministratie als onderdeel van de boekhouding;
– tekenbureau, planningsbureau als onderdeel van een productieafdeling;
– magazijnen als onderdeel van de aankoopkostenplaats.

• Industriële kostenplaatsen of fabricagekostenplaatsen: dit zijn de productieafdelingen of -diensten 
binnen de ondernemingen waarop alle indirecte productiekosten worden toegewezen.

 Voorbeelden: hoogoven, staalfabricage, walserij, montage, deegbereiding, bakoven, inpakafdeling.
• Verkoopkostenplaatsen: deze groeperen alle commerciële kosten, eventueel onderverdeeld per 

dienst.
 Voorbeelden: commerciële directie, verzending, reclame, marktonderzoek, magazijn gereed product.

3 Van kostenplaatsen naar kostendragers

De verdeling van de kosten naar kostenplaatsen is geen einddoel bij de full-cost kostencalculatie. Vermits 
we per product een kostprijs en een resultaat wensen te kennen, dienen we een oorzakelijk verband te 
zoeken tussen de kostenplaatsen en de kostendragers. De verdeling van kostenplaatsen gebeurt via de 
zogenaamde verdeel- of omslagsleutels waarvan de problematiek, gezien het complexe karakter, afzon-
derlijk wordt behandeld in hoofdstuk 8 van dit deel.
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Deel 3. Full costing volgens de traditionele benadering

Het uiteindelijk resultaat van deze kostenverdeling is een totale kost voor elke kostendrager en elke ver-
koopkostenplaats zoals weergegeven in onderstaand schema.
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Hoofdstuk 7. Extracomptabele kostencalculatie

4 Bepaling van de kostprijzen en resultaatbepaling

De kostendrager bevat nu alle productiekosten. Wil men echter de fabricagekosten van de geprodu-
ceerde goederen berekenen, dan dienen enkele correcties te worden gemaakt voor de nog niet gerede 
producten (zogenaamde goederen in bewerking), bijproducten, uitval en afvalstoffen:
1) een voorraadtoename van goederen in bewerking dient in min en een voorraadafname in meer tot 

de kostendrager te worden genomen. De eindvoorraad goederen in bewerking wordt berekend aan 
de hand van de afwerkingsgraad, zoals weergegeven in de magazijnkaart goederen in bewerking (zie 
verder);

2) voor afval worden de afvalopbrengsten in mindering gebracht van de kostendrager en de afvalver-
werkingskosten eraan toegevoegd;

3) krijgt men op het einde van het productieproces verkoopbare bijproducten of uitval, dan wordt hun 
waarde uit de kostendrager gehaald om hiervoor een afzonderlijk resultaat te berekenen.

Uit de aldus verkregen kostprijs van de geproduceerde goederen en de waarde van de beginvoorraad 
goederen wordt de fabricagekostprijs van de verkochte goederen afgeleid, afhankelijk van de weerhou-
den waarderingsmethode, namelijk FIFO, LIFO, of maandgemiddelde:
• bij FIFO: gebruik eerst de kostprijs van de beginvoorraad en vul daarna (eventueel) aan met de fabri-

cagekostprijs van de geproduceerde eenheden;
• bij LIFO: gebruik eerst de fabricagekostprijs van de geproduceerde eenheden, en vul daarna (eventu-

eel) aan met de kostprijs van de beginvoorraad;
• bij maandgemiddelde: bereken eerst het maandgemiddelde op basis van het gewogen gemiddelde. 

Neem hiervoor de waarde van de beginvoorraad, vermeerderd met de fabricagekosten van de gepro-
duceerde eenheden en deel dit totaal door de som van de eenheden beginvoorraad en geproduceerd. 
Vermenigvuldig daarna deze kostprijs met het aantal verkochte eenheden.

Ten slotte wordt de verkoopkostprijs van de verkochte goederen berekend door aan de fabricage kostprijs 
van de verkochte goederen die verkoopkosten verkregen uit de verkoopkostenplaats toe te voegen.

Het analytisch resultaat wordt verkregen door van de output de verkoopkostprijs van de verkochte goe-
deren in mindering te brengen.

De waarde van de eindvoorraad van de geproduceerde goederen kan nu eenvoudig worden berekend:
• bij FIFO: gebruik eerst de kostprijs van de geproduceerde eenheden en vul daarna (eventueel) aan 

met de kostprijs van de beginvoorraad;
• bij LIFO: gebruik eerst de kostprijs van de beginvoorraad en vul daarna (eventueel) aan met de fabri-

cagekostprijs van de geproduceerde eenheden;
• bij maandgemiddelde: vermenigvuldig het maandgemiddelde (zie hierboven) met het aantal eenhe-

den eindvoorraad.

De toestand van de voorraad goederen (gereed product, bijproduct, uitval) wordt in de praktijk ook 
bijgehouden in magazijnkaarten (zie verder).
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Deel 3. Full costing volgens de traditionele benadering

Samengevat krijgen we dus volgend schema met betrekking tot de resultaatbepaling:

Kostendrager

+ beginvoorraad goederen in bewerking

– eindvoorraad goederen in bewerking

– afvalopbrengsten

+ afvalverwerkingskosten

– kostprijs bijproducten of tweede kwaliteitsproducten (uitval)

= fabricagekostprijs van de geproduceerde goederen (gereed product, bijproduct, uitval)
 gedeeld door het aantal geproduceerde eenheden geeft de kostprijs per geproduceerde eenheid

Fabricagekostprijs van de verkochte goederen (gereed product, bijproduct, uitval):
 Waardering aantal verkochte eenheden volgens:
– FIFO:  1. waarderen aan de kostprijs uit de beginvoorraad  

2. eventueel rest waarderen aan fabricagekostprijs per geproduceerde eenheid

– LIFO:  1. waarderen aan fabricagekostprijs per geproduceerde eenheid  
2. eventueel rest waarderen aan de kostprijs uit de beginvoorraad

– Maandgemiddelde:

waarde beginvoorraad + totale fabricagekostprijs geproduceerde eenheden 
× aantal verkochte eenheden

aantal eenheden beginvoorraad + aantal eenheden geproduceerd

+ verkoopkosten

= verkoopkostprijs van de verkochte goederen (gereed product, bijproduct, uitval)

Omzet

– verkoopkostprijs van de verkochte goederen (gereed product, bijproduct, uitval)

= analytisch resultaat gereed product, bijproduct, uitvalinf
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Hoofdstuk 7. Extracomptabele kostencalculatie

Alternatief kan bij de bepaling van het analytisch resultaat ook de waardering van de eindvoorraad van 
de goederen (gereed product, bijproduct, uitval) expliciet worden opgenomen:

Kostendrager

+ beginvoorraad goederen in bewerking

– eindvoorraad goederen in bewerking

– afvalopbrengsten

+ afvalverwerkingskosten

– kostprijs bijproducten of tweede kwaliteitsproducten (uitval)

= fabricagekostprijs van de geproduceerde goederen (gereed product, bijproduct, uitval)

Tussenberekening:

beginvoorraad: eenheden × prijs = waarde (zie eindvoorraad vorige periode)

+ productie: eenheden × prijs = waarde (fabricagekostprijs van de geproduceerde goederen)

– verkoop: eenheden × prijs = waarde (te berekenen volgens LIFO, FIFO, maandgemiddelde)

= eindvoorraad: eenheden × prijs = waarde (te berekenen volgens LIFO, FIFO, maandgemiddelde)

+ beginvoorraad goederen (gereed product, bijproduct, uitval)

– eindvoorraad goederen (gereed product, bijproduct, uitval)

= fabricagekostprijs van de verkochte goederen (gereed product, bijproduct, uitval)

+ verkoopkosten

= verkoopkostprijs van de verkochte goederen (gereed product, bijproduct, uitval)

Omzet

– verkoopkostprijs van de verkochte goederen (gereed product, bijproduct, uitval)

= analytisch resultaat gereed product, bijproduct, uitvalinf
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