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Opgave 1. variabele en constante kosten 1 AM 

Van een onderneming zijn onderstaande kosten en opbrengstenvergelijkingen 

bekend: 

TO = 10Q 
TVK = 2Q2 + 4Q 

TCK = €3.000.000,-- 
Q = x 1.000 stuks 

 

De grafische afleiding van deze vergelijkingen ziet er als volgt uit: 

 
 

De punten A tm D horen bij de verschillende kruisingen van lijnen in de grafiek. 

Bestudeer de gegevens en maak daarna onderstaande vragen: 

1. Hebben de opbrengsten een proportioneel, een progressief of een degressief 

verloop? Leg uit waarom. 

Een proportioneel verloop. Iedere toename van Q leidt tot eenzelfde toename 

van GO 

2. Hebben de gemiddelde totale kosten vanaf 1.250.000 stuks een progressief of 

een degressief verloop? Leg uit waarom. 

Een progressief verloop. Iedere toename van Q leidt tot een steeds grotere 

toename van de GTK 

3. Leidt de MK functie af uit de TVK functie. 

2Q2 + 4Q = 2x2Q + 4 = 4Q + 4 

4. Hoe noemen we de situaties bij A en D? 

break-even. GO en GTK zijn bij die productiehoeveelheden precies aan elkaar 

gelijk waardoor op die momenten de winst 0 is. 

5. Verklaar waarom de MK lijn de GTK lijn in punt B kruist. 

Zodra de kosten van een extra product hoger liggen dan de gemiddelde 

kostprijs zal de gemiddelde kostprijs gaan stijgen. Daarom kruist de MK de 

GTK op het laagste punt. 



 OEF 190408 variabele en constante kosten 1 AM 

Pagina 2 van 2 
 

6. Toon met een berekening aan dat de maximale winst behaald wordt bij punt 

C. 

Bij MO = MK. 

MO = GO = 10 

10 = 4Q + 4 

Q = 1,5 dus bij 1.500.000 stuks. 

7. Leg uit waarom de winst maximaal is bij punt C, terwijl het verschil tussen de 

GTK lijn en de GO lijn daar niet op zijn grootst is. 

Tussen de kruising van de MK en de GTK lijn (punt B) en punt C (MO = MK) 

stijgen de kosten minder hard dan de opbrengsten omdat de marginale kosten 

nog steeds lager zijn dan de marginale opbrengsten in dat gebied. 

Blijkbaar weegt het op meer producten te verkopen tussen de punten B en C. 

Ook al stijgen de gemiddelde kosten per stuk, de totale winst neemt toe in dat 

gebied. 

 


