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 Opgave 1. Vaste kosten berekenen AM 

Van een ondernemer zijn de volgende kosten en opbrengsten bekend, bij een 

productieomvang van 640.000 stuks. Deze productieomvang is 80% van zijn 

productiecapaciteit: 

GTK = 3,75 
GVK = 2,50 
GO = 6,25 

 

Deze ondernemer produceert een product dat veel andere aanbieders ook leveren. 

De evenwichtsprijs die tot stand komt op deze markt is de prijs die deze ondernemer 

voor al zijn geleverde producten ontvangt. Ook bij een uitbreiding van de productie. 

1. Wat is een synoniem voor vaste kosten. 

Constante kosten 

2. Bereken de productiecapaciteit van deze ondernemer. 

640.000/80x100 = 800.000 

3. Leg uit waarom de ondernemer op deze markt altijd de evenwichtsprijs voor 

zijn producten krijgt, ook al zou hij zijn productie uitbreiden. 

De aanbieder opereert op een markt voor volkomen concurrentie. Deze 

ondernemer heeft dus geen invloed op de prijs. Zijn aanbod is zo klein ten 

opzichte van de totale markt dat een uitbreiding van de productie niet leidt tot 

een daling van de prijs. 

4. Leg aan de hand van de GO en de GVK uit dat de winst van de ondernemer 

stijgt als hij zijn productie uitbreidt tot aan de productiecapaciteit. 

Omdat zijn GO altijd €6,25 is en zijn GVK €2,50 betekent dat hij op iedere 

productie uitbreiding €6,25 - €2,50 = €3,75 verdient. Dat is winst omdat zijn 

vaste kosten al over de eerste 640.000 stuks zijn verdeeld.  

5. Bereken de omvang van de vaste kosten van deze ondernemer. 

Bij 640.000 stuks geldt: 

GTK = GVK + GCK 

€3,75 = €2,50 + GCK 

GCK = €1,25 

GTK = GCK x Q = €1,25 x 640.000 = €800.000 

6. Bereken bij welke productieomvang deze ondernemer break-even draait. 

Daarvoor stellen we de TO en de TK op: 

TO = 6,25Q 

TK = 2,5Q + 800.000 

TO = TK 

6,25Q = 2,5Q + 800.000 

3,75Q = 800.000 

Q = 213.334 stuks (naar boven afgerond) 

7. Breken de break-even omzet. 

213.334 x €6,25 = €1.333.337,50 

8. Bereken de omvang van de GTK bij een productie van 400.000 stuks. 

GCK = €800.000/400.000 = €2,-- 

GVK = €2,50 
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GCK + GVK = GTK = €4,50 

9. Teken de TCK lijn in de grafiek. 

Zie grafiek 

10. Teken de TK lijn in de grafiek. 

Zie grafiek 

11. Teken de TW lijn in de grafiek. 

Zie grafiek 

 

 
 


