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Opgave 1. Verzonken kosten en stoppen AM 

Een restauranthouder wil stoppen omdat zijn onderneming verliesgevend is. Hij is 

niet in staat om een eigen inkomen uit het restaurant te halen. De restaurant 

eigenaar heeft een huurcontract lopen, dat pas over een jaar opzegbaar is. 

Het huurcontract bedraagt €2.000,-- per maand. Daarnaast heeft de 

restauranteigenaar een kok in loondienst waarvan de maandelijkse kosten €3.000,-- 

bedragen. Naast deze kosten heeft de restaurant eigenaar geen andere vaste 

kosten. 

Een maaltijd in het restaurant kost de klant gemiddeld €12,-- terwijl de variabele 

kosten van een maaltijd €10,-- bedragen. 

De restauranteigenaar heeft bij de huidige prijsstelling gemiddeld 200 betalende 

gasten per maand. 

1. Op welke marktvorm opereert deze restaurant eigenaar? 

Monopolistische concurrentie (veel aanbieders, heterogene producten) 

2. Wat is een synoniem voor “vaste kosten”. 

Constante kosten 

3. Stel de kostenvergelijking op van de restaurant eigenaar op jaarbasis. 

TK = 10Q + 5.000 

4. Bepaal welk deel van de vaste kosten, op jaarbasis worden terug verdiend bij 

de huidige prijsstelling. 

200 x 12 x (12 – 10) = €4.800  

5. Leg uit dat als de restauranthouder de prijs laat dalen, het aantal betalende 

gasten per maand zal gaan stijgen. 

De aanbieder heeft een uniek product en dus invloed op de prijs. Ieder 

prijsdaling leidt daarom tot een afzet toename. 

6. Bepaal het verlies van de restaurant eigenaar als hij nog een jaar open blijft. 

TO = 12Q 

TK = 10Q + 5.000 

Q = 12 x 200 = 2.400 

TO = 12 x 2.400 =   €28.800 

TK = 10 x 2.400 + 5.000 =  €29.000 - 

TW =     -€    200 

7. Bepaal het verlies van de restaurant eigenaar als hij hun zijn restaurant sluit. 

Hij moet dan de kok en het restaurant een jaar doorbetalen zonder inkomsten 

te hebben. Zijn verlies zal dan €5.000 zijn. 

8. Leg uit, met behulp van het begrip verzonken kosten, dat deze restaurant 

eigenaar beter een jaar kan doorwerken in plaats van nu te stoppen. 

De vaste kosten zijn verzonken kosten. In zijn calculatie hoeft hij dat eigenlijk 

geen rekening mee te houden. Hij heeft ze toch. Dan blijkt dat zijn variabele 

kosten (€10,-- per maaltijd) minder zijn dan zijn gemiddelde opbrengst (€12,--) 

en dus dat de eigenaar beter door kan gaan met produceren. 

 


