
Management Accounting & Controle 
Theorie uit slides en boeken CA en MA 2015 

1. Inleidende begrippen (CA H2) 
-Kostprijs: Het geheel van middelen die doelmatig werden of worden ingezet/verbruikt om een ‘cost 

object’ voort te brengen. 

-Cost object: Iets dat geld kost. Een product, dienst, klant, regio, afdeling, … 

-Kostprijsberekening: (1) Het bepalen van de inputs die doelmatig verbruikt worden om een cost 

object voort te brengen en hun kostprijs en (2) het toewijzen van die inputs aan de juiste cost 

objecten. M.a.w. het bepalen van hoeveel middelen en activiteiten een cost object verbruikt heeft. 

Toewijzing verschilt naargelang het type productieproces: 

    -Stukproductie: Cost object is het individuele product. 

    -Serieproductie: Cost object is de serie (een aantal identieke producten in dezelfde batch 

     vervaardigd) 

    -Massaproductie: Cost object is de productie van 1 periode. 

-Directe kosten: Kosten die rechtstreeks verband houden met een kostenobject en er dus ook direct 

toewijsbaar aan zijn. Vb. Plastic korrels, directe arbeid, … 

-Indirecte kosten: Kosten die geen rechtstreeks verband hebben met een kostenobject. Zij zullen via 

een verdeelsleutel worden toegewezen. Vb. Afschrijvingen, verwarming, elektriciteit, … 

-Vaste kosten: Kosten die in totaliteit niet veranderen binnen bepaalde activiteitsgrenzen. 

 

Hoe groter het productievolume, 

hoe lager de vaste kosten per 

eenheid. Vb. Als men €5000 vaste 

kosten heeft en 100 eenheden 

produceert heeft men 

5000/100=€50 vaste kosten. Bij 

200 eenheden 5000/200=€25. 

 

-Variabele kosten: Kosten die variëren in totaliteit met de activiteiten. 

 

Variabele kosten per eenheid zijn 

constant want als men meer 

produceert zullen de kosten ook 

proportioneel meestijgen en dus 

geen verschil geven per eenheid. 

 

 

 



-Semi-variabele kosten: Kosten met een vast en variabel gedeelte. Vb. Telefoonkosten. 

-Semi-vaste kosten: Kosten die bij overschrijding van activiteitsgrenzen gemaakt kunnen worden om 

extra middelen in te zetten. Vb. Tweede oven inzetten vanaf bepaald productievolume. 

 

-Integrale kostprijsberekening/Full costing: Alle kosten, zowel vast als variabel, worden toegewezen. 

Resultaat = Omzet – alle kosten van verkochte goederen (variabel + vast). 

-Variabele kostprijsberekening/Variabel costing: Enkel variabele kosten toewijzen. 

Resultaat = Omzet – variabele kosten van verkochte goederen – periodekosten (vast). 

      

-Productiekosten: Kosten verbonden aan de middelen die instaan voor de vervaardiging van 

producten. 

We onderscheiden:  

    -Directe materiaalkosten: Werkelijk verbruikte hoeveelheid materiaal x werkelijke prijs per  

     eenheid materiaal. 

    -Directe arbeidskosten: Werkelijk gepresteerd aantal uren x werkelijk uurloon. 

    -Indirecte productiekosten: Alle andere productiekosten waaronder indirecte materiaalkosten,  

     indirect arbeidskosten, overige indirecte productiekosten. 

-Niet-productiekosten: Kosten van verbruikte middelen in niet-productieschakels van de 

waardeketen. 

-Periodekosten: Kosten die niet worden opgenomen in de productiekostprijs van de verkochte 

producten, maar wel het resultaat van de afgelopen periode beïnvloeden! 

 

 

 

 



2. Break-evenanalyse (CA H3) 
-Bepaling break-even volume voor 1 product: Vaste kosten/contributie per eenheid. 

-Bepaling break-even volume voor constante productmix: Vaste kosten/gewogen gemiddelde 

contributie per eenheid. 

-Contributie per eenheid: Verkoopprijs per eenheid – variabele kosten per eenheid. 

-Bepaling break-even omzet: Vaste kosten/contributie per eenheid/verkoopprijs per eenheid. 

3. Toewijzing van kosten in functie van tijd (CA H7) 

 

-Standard costing: Raming van de kostprijs vòòr dat de productie van start gaat. Gaat uit van 

geraamde toekomstige kosten voor materiaal, arbeid en indirecte kosten in het perspectief dat de 

productie in efficiënte omstandigheden zal verlopen! Wordt gebruikt voor opstelling van budgetten. 

-Normal costing: Kostprijs van een product berekenen onmiddellijk na afloop van de productie van 

een bepaalde serie waarbij de totale productie nog niet voorbij is. We kennen dus de werkelijke 

materiaal-en arbeidskosten maar nog niet de werkelijke indirecte kosten en verdeelbasis. Wordt 

gebruikt voor bijsturing van efficiëntie op vlak van directe kosten. 

-Actual costing: Kostprijs berekenen op basis van historische gegevens, nadat de volledige productie 

afgerond is. We hebben dus alle definitief gekende kostensoorten. Wordt gebruikt voor waardering 

van voorraden en opstelling jaarrekening. 

4. Capaciteit (CA H4) 
Vijf verschillende definities om capaciteitskosten te verdelen over de kostenobjecten: 

-Theoretische capaciteit: Maximaal aanwezige capaciteit in de onderneming. 

-Praktische capaciteit: Maximale niveau waarop een organisatie efficiënt kan werken. (75-80% TC) 

-Normale capaciteit: Capaciteit die de gemiddelde vraag van klanten kan voldoen over 5 jaar. 

-Gebudgetteerde capaciteit: Capaciteit die nodig is om de gebudgetteerde vraag van volgende 

periode te voldoen. 

-Actuele capaciteit: Werkelijke capaciteitsgebruik over de beschouwde periode. 



5. Kostprijsberekening bij massaproductie (CA H5) 
-Process costingsystem: Wijze van kostenberekening bij massaproductie waarbij de verschillende 

productiestappen geanalyseerd worden. De productiekostprijs per eenheid wordt verkregen door de 

totale productiekosten gemaakt over alle productiestappen te delen door het aantal geproduceerde 

eenheden, in de gekozen tijdsspanne. 

Wij kunnen de kostenstroom in het geval van process costing als volgt schematisch voorstellen: 

 

Werkwijze: 

Materiaalkosten worden direct toegewezen aan de productiestap waarin ze opgelopen worden.  

Men kan het punt bepalen in het productieproces waarop ze toegevoegd worden. Voor dit punt 

krijgen de producten geen materiaalkosten toegewezen, erna wel. 

Directe arbeidskosten en indirecte kosten worden toegewezen aan een productiestap en beschouwd 

als gelijkelijk opgelopen over het productieproces in die bepaalde productiestap. 

Uitdrukking van de geproduceerde eenheden op gelijke noemer zetten. Productievolumes van 

verschillende afwerkingsgraden uitdrukken in equivalente eenheden: 

-Voor materiaal is dit het punt waarop materiaal wordt toegevoegd. 

-Voor conversiekosten (= directe arbeidskosten + indirecte kosten) in functie afwerkingspercentage  

  bij die productiestap. 

Om de totale productie uit te drukken gebruiken we het concept van equivalente eenheden. 

Het begrip equivalente eenheden dient om gedeeltelijk afgewerkte producten in een productiestap 

uit te drukken als een % van een afgewerkt product in die productiestap. 

5 stappen: 

-Teken de fysieke goederenstroom uit met aantallen en afwerkingsgraden voor de beschouwde 

periode. 

-Bepaal het aantal geproduceerde eenheden uitgedrukt in equivalente eenheden van een afgewerkt 

product. 

-Bepaal de totale kost te verdelen materiaal- en conversiekosten voor de periode. 

-Bereken de kost per equivalente eenheid voor materiaalkosten en voor conversiekosten. 

-Gebruik de kost per equivalente eenheid om de kostprijs van de producten afgewerkt in een 

productiestap te bepalen en de kosten toe te rekenen aan de eindvoorraad goederen in bewerking in 

die productiestap. 



6. Kostentoewijzing van afgekeurde producten (CA H10) 
-Bij stukproductie: Kosten van afgekeurde producten bij de totale indirecte kosten optellen om ze 

dan achteraf via een verdeelsleutel over alle verschillende individuele stukproducten te verdelen. 

-Bij serieproductie: Afgekeurde producten kunnen hersteld worden. De kosten van een hersteld goed 

bestaat dan uit de kosten van een normaal product vermeerderd met de kost van de herwerking. 

-Bij massaproductie: Kosten worden verdeeld over de normale afgewerkte producten. 

-Normale verliezen: Aantal afgekeurde producten die zich binnen de normen van het normale 

uitvalpercentage bevinden. Worden verdeeld over goedgekeurde producten. 

-Abnormale verliezen: Aantal afgekeurde producten die zich buiten de normen van het normale 

uitvalpercentage bevinden. Worden behandeld als periodekosten. 

-Belang van het inspectiepunt (zonder beginvoorraad): Kan op het einde of in de loop van een 

productiestap liggen. Alle producten na dit punt zijn goedgekeurde producten. 

7. Relevante kosten en opbrengsten (MA Deel 2 punt 1) 
Kosten en opbrengstengegevens worden gebruikt voor: 

-Het nemen van beleidsbeslissingen zowel op korte (operationele beslissingen als op lange termijn 

 (strategische beslissingen). Vb. Winstgevendheidsanalyse (break-even analyse). 

-Het toewijzen van kosten aan cost objecten voor bepaling van de kost der verkochten goederen en  

 de waarde van de eindvoorraad afgewerkte producten en goederen in bewerking. 

 In functie van (1) type productieproces, (2) mate van kostentoewijzing en (3) in functie van de tijd. 

-Controle-doeleinden zoals evaluatie van de ondernemingsprestaties en prestaties werknemers. 

-Relevante kosten: Die kosten die ontstaan in de toekomst en die verschillen bij alternatieven die 

tegen elkaar worden afgewogen. Dit verschilt dikwijls in functie van tijdshorizon: 

Op korte termijn zijn de meeste middelen van de onderneming vastgelegd. Op lange termijn kunnen 

heel wat elementen gewijzigd worden. Het bedrijf moet altijd eerst een planning op lange termijn 

opstellen. Hieruit volgen dan de operationele korte termijn beslissingen of niet-routinebeslissingen 

waar men alternatieven tegen elkaar gaat afwegen. 

-Normale operationele beslissingen: Opstellen van budget, plannen van productie onder beperkte of 

onbeperkte productiemiddelen. 

-Niet-routinebeslissingen: Accepteren extra order, make or buy beslissing, openhouden 

productieafdeling, product of dienst in de markt houden. 

-Sunk costs: Kosten die in het verleden gemaakt zijn en die niet meer gewijzigd of gerecupereerd 

kunnen worden in de toekomst. Zijn niet relevant voor het maken van beslissingen. 

-Opportuniteitskost: Contributie die men mist door het alternatief niet uit te voeren. 

8. Dienstverlenende afdelingen (CA H11) 
-Dienstverlenende afdeling: Afdeling die diensten verstrekt aan productieafdelingen of andere 

dienstverlenende afdelingen. Ze zijn noodzakelijk voor de productie maar verrichten zelf geen 

rechtstreekse handelingen bij het productieproces. 

 

 



Er zijn 3 allocatiemethoden voor kosten indien een bedrijf onderlinge dienstverlening heeft: 

1) Directe methode: 

 

Er wordt geen rekening gehouden met de 

diensten die door de serviceafdelingen 

onderling aan elkaar geleverd worden. 

De kosten van de dienstverlenende 

afdelingen worden voor het totale 

bedrag enkel over de productie-

afdelingen verdeeld. 

 

 

 

 

2) Getrapte methode: 

 

Er wordt gedeeltelijk rekening gehouden 

met de dienstverlening tussen de dienst-

verlenende afdelingen onderling. Eerst 

worden de kosten verdeeld van de 

dienstverlenende afdeling die het meeste 

diensten heeft verleend aan de anderen. 

Zo gaat men verder naar de dienst-

verlenende afdeling die op de tweede 

plaats staat enz. tot men de kosten van 

alle dienstverlendende afdelingen heeft 

verdeeld over de productieafdelingen. 

 

3) Wederkerige methode: 

Er wordt volledig rekening gehouden met 

de dienstverlening tussen de 

dienstverlenende afdelingen onderling. 

Deze methode is theoretisch de meest 

correcte maar in de praktijk de 

moeilijkste om uit te voeren. Eerst 

worden de totale kosten van de 

dienstverlenende afdelingen berekend. 

Deze bevatten de kosten van de 

dienstverlenende afdelingen 

vermeerderd met de kosten die aan die 

afdeling werd toegewezen o.w.v. 

geleverde diensten. Daarna verdelen. 



9. Activity Based Costing (CA H6) 

 

Sinds de jaren ’80 is het relatieve aandeel van indirecte kosten sterk gestegen. Een van de moeilijkste 

elementen is om deze indirecte kosten toe te wijzen aan de cost objecten. Een ongeschikte 

verdeelsleutel kan leiden foutieve belasting van standaardproducten en verkeerde beslissingen. 

Daarom had men behoefte aan een nieuwsysteem. 

-Activity Based Costing: Systeem dat indirecte kosten grondiger analyseert en juister toewijst. Het 

ondernemingsproces wordt uitgesplitst in activiteiten en voor elke activiteit worden de belangrijkste 

kosten-veroorzakende factoren gezocht. Kosten worden dan toegewezen aan activiteiten en 

vervolgens aan producten en diensten op basis van deze kosten-veroorzakende factoren. 

 

 

Verband tussen middelen en activiteiten. 

 

 

Verband tussen activiteiten en kostenobject. 

 

 

-Activiteiten: Repetitieve acties die uitgevoerd worden om een bepaalde ondernemingsfunctie te 

vervullen. Deze kunnen primair of secundair zijn. 

Activiteitenhiërarchie: 

1: Unit level, voor iedere eenheid. 

2: Batch level, voor ieder order, serie of lot.          Welk niveau men kiest hangt af van de beslissing 

3: Product level, voor ieder product of productlijn.    Different costs for different purposes! 

4: Facility level, voor de hele onderneming. 

-Soorten activity drivers: Transaction, duration en intensity. 

-Value added activities: Activiteiten die middelen omzetten naar een output die voldoet aan de 

klanteneisen en waarvoor de eindgebruikers bereid zijn een prijs te betalen. 

-Non value added activities: Activiteiten die middelen verbruiken zonder waardecreatie voor de 

eindgebruiker. Deze activiteiten moeten zoveel mogelijk worden beperkt. 

-Business value added activities: Activiteit die enerzijds geen waarde creëert voor de eindgebruiker 

maar anderzijds noodzakelijk kan zijn als ondersteuning voor de huidige organisatie of om in business 

te blijven. 



10.  Kosten van gemeenschappelijk productieproces (CA H12) 
 

Men spreekt van een 

gemeenschappelijk 

productieproces wanneer uit 

hetzelfde proces meerdere 

afzonderlijk producten 

resulteren, maar waarbij die 

slechts vanaf een bepaald punt 

te onderscheiden zijn. Men kan 

nooit een van die producten 

afzonderlijk produceren, de 

anderen ontstaan automatisch. 

 

Hoofdproducten of ‘joint products’ hebben een relatief hoge verkoopwaarde in vergelijking met 

bijproducten. Afval heeft geen of bijna geen waarde en om het te verwijderen moet men dikwijls nog 

kosten maken. Tot welke categorie een product hoort, hangt af van de manier waarop de kosten 

verwerkt zullen worden en de manier waarop de kostprijs berekend zal worden. 

Het punt vanaf waar men de verschillende producten kan onderscheiden, is het split-off punt. 

4 verschillende methodes voor toewijzen van kosten van gemeenschappelijke productieprocessen: 

-Fysische methode: Verdeelt de gemeenschappelijke productiekosten over de hoofdproducten op 

basis van hun relatieve proporties of fysische verhoudingen na het split-off punt. 

-Verkoopwaarde methode: Verdeelt de gemeenschappelijke productiekosten op basis van de 

relatieve verkoopwaarde van elk product na de split-off. Producten met de hoogste verkoopwaarde 

dragen dus het grootste deel van de gemeenschappelijke kosten. 

-Netto-verkoopwaarde methode: Uiteindelijke verkoopwaarde verminderen met de afzonderlijke 

kosten gemaakt voor elk product na de split-off. Dan werken volgens verkoopwaarde methode. 

-Bruto-marge methode: Gemeenschappelijke kosten zo verdelen dat elk product dezelfde 

brutomarge heeft. Eerst globale brutomarge berekenen ((verkopen-kosten)/verkopen) en dan het 

resultaat dat elk product afzonderlijk moet halen om dezelfde brutomarge te hebben. 

3 methoden voor de verwerking van kosten uit bijproducten: 

-De totale netto verkoopwaarde van de geproduceerde bijproducten in mindering brengen van de 

totale productiekost van de hoofdproducten. 

-De netto opbrengst van de verkochte bijproducten in mindering brengen van de kosten van de 

verkochte hoofdproducten. 

-De netto opbrengst van de verkochte bijproducten rapporteren als opbrengst in het jaar dat de 

bijproducten verkocht worden. (makkelijkste methode maar minst gebruikt) 

 

 

 



11.  Knelpuntanalyse (MA Deel 2 punt 2) 
Op lange termijn zijn alle middelen in een onderneming variabel en zijn er geen knelpunten of 

schaarse middelen. Op korte termijn zij die er wel. Bij knelpuntanalyse dient de beslissingsnemer 

rekening te houden met 1 beperking of knelpunt. Lineaire programmering laat toe meerder 

knelpunten in de analyse te betrekken. 

Via nevenvoorwaarden grafische interpretatie geven van mogelijke combinaties. 

 

In het gebied van mogelijke productiecombinaties die kiezen waarbij de onderneming de hoogste 

contributie haalt. 

Werken met iso-contributielijnen: deze verbinden combinaties van producten met gelijke 

contributie. Vb. contributie = 100  (A=50, B=0) (A=0, B=40) met doelfunctie 2A+2,5B. 

Bij beperkende nevenvoorwaarde: Optimale punt ligt op de rechte die de nevenvoorwaarde 

voorstelt. Om hogere contributie te halen moet men investeren in de nevenvoorwaarde. 

Bij niet-beperkende nevenvoorwaarde: Bij optimale contributie nog capaciteit op de 

nevenvoorwaarde over. 

De product mix beslissingen worden genomen op basis van de contributie per schaarse eenheid. 

Op langere termijn kunnen schaarse factoren aangepast worden, zodanig dat ze niet meer 

beperkend zijn. 

Men kan berekenen hoeveel extra contributie men genereert door te investeren in een beperkende 

factor en zo meer capaciteit ter beschikking te stellen (via duale variabele bij LP). 

12.  Kwaliteitskosten (MA Deel 2 punt 9) Niet kennen 
Kwaliteit kan opgesplitst worden in kwaliteit van design en kwaliteit van conformiteit. Cost of 

Quality, hier verder kwaliteitskosten genoemd, zijn kosten die door een lage kwaliteit van 

conformiteit veroorzaakt worden en kunnen opgedeeld worden in preventiekosten, inspectiekosten, 

interne faalkosten en externe faalkosten. Om aan kwaliteitsverbetering te werken, moet men in 

de eerste plaats over een adequaat meting- en rapporteringsysteem beschikken. Een mogelijke 

techniek om kwaliteitskosten te meten is activity based costing. Om de kwaliteitsproblemen ver- 

volgens te identificeren zijn er drie technieken voorhanden: de controlekaart, het paretodiagram 

en het oorzaak-en gevolgdiagram. Ten slotte, is het bij het zoeken naar de laagste kwaliteits- 

kosten aangewezen een trade-off te maken tussen preventiekosten en inspectiekosten. 



13. Prijsbeslissingen (MA Deel 2 punt 4 en 8) 
Onderscheid tussen verkoopprijsbeslissingen op korte en lange termijn. Op korte termijn zijn de 

meeste middelen vastgelegd. Zowel prijszetter als prijsnemer heeft dus op korte termijn te maken 

met ‘commited resources’.  

-Prijsnemer op korte termijn: Zal tot productie over gaan als de vastgesteld verkoopprijs hoger is dan 

de relevante kosten bij de productie op korte termijn. 

-Prijszetter op korte termijn: Relevante opbrengsten zijn voor hem geen vast gegeven want hij kan 

de prijs beïnvloeden. Hoe sterk de verkoopprijs boven de relevante kosten kan uitstijgen, hangt af 

van de marktverhoudingen en de onderhandelingskracht van de onderneming. 

Op lange termijn moet de verkoopprijs hoger zijn dan de integrale kosten van een product of dienst 

om de continuïteit van de onderneming te verzekeren. Zowel voor prijsnemer als prijszetter is het 

nuttig de integrale kosten op lange termijn van een product of dienst te bepalen via ABC. 

-Prijsnemer op lange termijn: Toepassen van target costing. Dit is het systeem dat al tijdens de 

onderzoek & ontwikkelingsfase vele kosten vastlegt. Tijdens de eerste fasen van het productieproces 

is men er op gericht deze kosten te beheersen. Het doel is om de kostprijs over de hele levenscyclus 

te verminderen (life cycle costing) door verschillende procedures aan te wenden die productie tegen 

de laagste kostprijs mogelijk maken. 

-Prijszetter op lange termijn: Ofwel via een marktgerichte benadering afvragen wat de markt wilt 

betalen en zo de verkoopprijs bepalen. Ofwel via cost-plus pricing. Hier bepaalt men de verkoopprijs 

door de integrale kostprijs op lange termijn te nemen (ABC) en er een winstmarge bij te tellen 

(markup). Deze marge kan op verschillende manieren berekend worden. 

-Tear down analysis: Analyse van het product van een concurrent om opportuniteiten voor 

verbetering of kostenbesparing voor het eigen product te vinden. 

-Value engineering: Systematische interdisciplinaire analyse van kostenveroorzakers om de 

vooropgestelde kwaliteit en betrouwbaarheid te krijgen aan target kostprijs. 

-Kaizen costing: Door middel van kleine aanpassingen te doen tijdens het productieproces probeert 

men de standaardkostprijs te verlagen en een efficiënter productieproces te krijgen. 

-Life cycle costing: Rekening houden met kosten verbonden aan de volledige levenscyclus van een 

product of dienst. Alle activiteiten die kosten veroorzaken tijdens de levensduur moeten worden 

geïdentificeerd. 

14.  Budgettering en financiële controle (MA Deel 3 punt 4) 
-Budget: Uitdrukking in monetaire termen voor het plan van de komende 12 maanden. Het 

masterbudget bestaat uit operationeel budget (verkoop, productiekost, …), financieel budget 

(investeringen, liquiditeit, …), previsionele balans en resultatenrekening. 

Voorwaarden voor het opstellen van een budget: 

-Bepalen van bedrijfsdoelstellingen. Men moet weten waar men naartoe wilt. 

-Duidelijke organisatiestructuur. Taken en verantwoordelijkheden van afdelingen moeten vastliggen. 

-Positieve houding en medewerking van alle betrokkenen. 

-Goede tijdsplanning. Plan maanden op voorhand om het budget op te stellen. 

 



Voordelen van budgettering: 

-Noodzaak tot planning. 

-Noodzaak tot coördinatie. 

-Noodzaak tot communicatie. 

-Motivatie en participatie. 

-Mogelijkheid tot evaluatie. 

Nadelen van budgettering: 

-Selectieve zichtbaarheid. Enkel wat je opneemt in het budget zal zichtbaar zijn. 

-Kan machtsverhoudingen bepalen. Topmanagers kunnen zich tegen elkaar afzetten. 

-Creatie van budgetslack. Meerekenen van overtollig budget. 

Soorten budgettering: 

-Zero-base budgettering. 

-Incrementele budgettering. 

-Decrementele budgettering. 

-Continue budgettering. 

-Statische en flexibele budgettering. 

-Activity based en beyond budgetting (niet kennen). 

-Variantieanalyse: Techniek waarbij men de verschillen tussen het vooropgestelde budget en de 

werkelijk behaalde cijfers ontleedt. Het is het instrument bij uitstek om de prestaties van 

standaardkostencentra te evalueren.  

Bij de analyse van de productiekostenvarianties ligt de nadruk vooral op de efficiëntie. Men vraagt 

zich af of de productieafdeling erin slaagt te produceren tegen de vooropgestelde kostprijs. 

 

-Prijsvariantie: Verschil tussen de werkelijke- en standaardprijs. WH*(SP–WP) 

-Hoeveelheidsvariantie: Verschil tussen de werkelijke- en standaardhoeveelheid. SP*(SH–WH) 

-Loonvariantie: Werkelijk gepresteerde uren*(standaard uurloon – werkelijk uurloon) 

-Arbeidsefficiëntievariantie: Standaard uurloon*(Standaard uren – werkelijk bestede uren) 

 



 

 

Controle van opbrengsten: 

-Verkoopvarianties gebaseerd op contributies: 

Werkelijke contributie = werkelijke verkoopprijs – gebudgetteerde variabele kosten 

Gebudgetteerde contributie = gebudgetteerde verkoopprijs – gebudgetteerde variabele kosten 

-Verkoopprijsvariantie op contributieniveau: 

(WC/e – BC/e) x werkelijk verkoopvolume 

-Verkoopvolumevariantie op contributieniveau: 

(werkelijk volume – gebudgetteerd volume) x BC/e 

Financiële prestatie-indicatoren: 

-Return on investment (ROI): Resultaat/geïnvesteerd vermogen. 

-Residual income (RI): Verschil tussen werkelijk resultaat van de afdeling verminderd met de 

minimum vooropgestelde opbrengst. 

-Economic value added (EVA): Resultaat na belastingen – ((Totaal actief – Vlottend passief)*GGKK) 

15.  Managementcontrole (MA Deel 3 punt 3) 
-Doelstelling management controle: Er voor zorgen dat werknemers en managers acties ondernemen 

die in lijn liggen met de objectieven van de onderneming en dat zij zich daar ook ten volle voor 

inzetten. 

-Bouwtenen management controle:  

Personele/sociale controle. Selectie, jobdesign, opleiding, ... 

Actie controles of gedragscontroles. Handelingen voorschrijven of toelaten. 

Resultaat controles. Te behalen resultaat zowel financieel als niet-financieel. 

Beloningsystemen. Zowel monetair als niet-monetair. 

Zeer strikte of lossere toepassing van de controles (tight or loose controls).  

 

 

 



16.  Transferprijzen (MA Deel 3 punt 4.2.5) 
-Transferprijs: De waarde waartegen een goed of dienst van de ene afdeling of entiteit in een 

onderneming of in een groep wordt geleverd aan een andere afdeling of entiteit. De transferprijs is 

voor de verkopende afdeling een opbrengst en voor de ontvangende afdeling een kost. Dus een 

transferprijs beïnvloedt het resultaat van een afdeling. 

Doel van transferprijs: 

-Elke afdeling relevante informatie bezorgen om de juiste beslissingen te nemen. 

-Leiden tot “goal congruent decisions” of optimale beslissingen voor de onderneming als geheel. 

-Prestatiemeting van afdelingen. 

-Objectief aanvaardbaar, gemakkelijk interpreteerbaar en transparant. 

-Optimale transferprijs: de prijs waarbij voor iedere afdeling geldt: MO=MK of de marktprijs. 

Indien er geen marktprijs ter beschikking is: 

-Relevante kost + opportuniteitskost bij volledige bezetting. 

-Relevante kost bij onderbezetting. 

17.  Resultaatcontrole (MA Deel 3 punt 4.3, 5 en 6) 
-Resultaatcontrole: Specifieke resultaten worden gemeten en vergeleken met vooropgestelde 

doelen en waar nodig worden gecorrigeerde acties ondernomen. Men gaat niet evalueren hoe het 

resultaat bereikt werd, maar men focust alleen op het behaalde resultaat. 

-Geïntegreerde prestatiemeting:  

Stap 1: Grondige analyse van de strategie en bepaling van de kritische succesfactoren: 

Strategie in functie van doelstellingen. 

Kritische succesfactoren vanuit de waardeketen van de onderneming. 

Interne analyse van sterkten en zwakten. 

Externe analyse van kansen en bedreigingen. 

Stap 2: Identificatie bedrijfsprocessen (acties): 

Via welke bedrijfsprocessen worden doelstellingen en strategische keuzes gerealiseerd?  

Stap 3: Keuze van prestatie-indicatoren: 

Hoe deze bedrijfsprocessen opvolgen? 

-Hiërarchische prestatiemeting: Het gebruik van prestatie-indicatoren hangt af het niveau binnen de 

organisatie. Zo zal een hoge manager eerder belang hechten aan financiële indicatoren. 

-Benchmarking: Systematisch eigen prestaties vergelijken met prestaties van de best presterende 

ondernemingen binnen of buiten de sector. Zowel van toepassing voor financiële als niet-financiële 

prestatie-indicatoren. 

Soorten bij keuze van partner:  

-Interne benchmarking: entiteiten binnen de organisatie met elkaar vergelijken. 

-Competitieve benchmarking: Eigen organisatie vergelijken met directe concurrenten. 

-Generische benchmarking: Vergelijking met de meest succesvolle organisaties, ongeacht de sector. 

Soorten bij keuze van voorwerp: 

-Productbenchmarking: Eigen producten vergelijken met die van een andere producent. 

-Procesbenchmarking: Productieactiviteiten en ondersteunende activiteiten bestuderen. 

-Functionele benchmarking: Beste werkmethodes zoeken op niveau van een functie. 

-Strategische benchmarking: Kenmerken van een succesvolle strategie bepalen. 

 



-Benchmarkingproces: 

 

Keuze van prestatie-indicatoren 

Bedrijf dat als leidinggevend wordt beschouwd 

        Intern, extern voor publiek toegankelijk, speciale studies 

 

   

 

 

 

 

Re-engineering 

 Activiteitenanalyse, Target costing, Life cycle costing 

 

 

-Balanced scorecard: Raamwerk voor geïntegreerde prestatiemetingen. 

 
Voordelen: 

-Structuur in de prestatiemeting met aandacht voor onderlinge relaties 

-Betekenis van strategieën wordt concreter 

-Evenwicht tussen financiële en niet-financiële indicatoren en korte- en lange termijn-objectieven. 

-Aandacht voor innovatie en leervermogen zet aan tot proactief handelen 

-Plannings-instrument: mogelijkheid om organisatieverandering teweeg te brengen 

-Opportuniteit om te leren over haalbaarheid en geldigheid van gevolgde strategische koers 

De balanced scorecard is een formeel systeem van resultaatcontrole, vermits het is opgebouwd uit 

financiële en niet-financiële prestatie-indicatoren die meetbaar zijn. Het voordeel van de indicatoren 

verzameld in de balanced scorecard is dat zij zowel de prestaties van de onderneming op korte 

termijn beoordelen als oog hebben voor de kengetallen, die informatie verschaffen over de lange 

termijn winstgevendheid van de onderneming. Door indicatoren uit vier verschillende 

ondernemingsperspectieven te nemen (klantenperspectief, financieel perspectief, 

ondernemingsperspectief en leer-en groeivermogen) heeft men een evenwichtig en volledig 

overzicht over de evolutie van de ondernemingsprestaties. 


