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Opgave 1. variabele en constante kosten 2 AM 

Een onderneming verkoopt rollen roestvrij staal. De prijs van rollen staal is 

afhankelijk van de wereldmarktprijs. Door overcapaciteit op de wereldmarkt staat de 

prijs van rollen staal onder druk. De prijs is gedaald van €1530 per ton staal naar 

€1418 per ton staal. 

De productiecapaciteit van de staalfabrikant is 140.000 ton staal per jaar. 

De constante kosten bedragen €30.000.000 per jaar. 

De variabele kostenfunctie van de fabrikant luidt: 

TVK = 9Q2 + 104Q 
Waarbij Q = x 1.000 

 

Bestudeer de gegevens en maak daarna onderstaande vragen: 

1. Wat is het verschil tussen variabele en constante kosten. 

Variabele kosten veranderen mee met de productieomvang. Vaste kosten 

staan los van de productieomvang en veranderen niet in omvang (zolang er 

geen nieuwe investeringen of desinvesteringen worden gedaan). 

2. Leidt de marginale kosten af uit de TVK functie. 

18Q + 104 

3. Wat betekent: "een bezettingsgraad van 80%"? 

Dat de productiecapaciteit (arbeid en kapitaal) voor 80% gebruikt wordt om te 

produceren. 

4. Met hoeveel procent is de staalprijs afgelopen jaar gedaald? 

(1418 – 1530)/1530 x 100% = -7,32% 

5. Bereken bij welke afzet deze fabrikant maximale totale winst behaalt, bij de 

nieuwe marktprijs. 

Maximale winst wordt behaald bij MO = MK (gelijkstellen MO aan MK) als de 

kosten of de opbrengsten niet lineair zijn. In dit geval geldt dat voor de kosten. 

De opbrengsten zijn wel lineair omdat de fabrikant voor ieder product de 

marktprijs  (€1418) ontvangt: 

 

De MK is af te leiden van de TVK: 

TVK = 9Q2 + 104Q dus MK = 18Q + 104 

 

MO = MK 

1418 = 18Q + 104 

18Q = 1418 - 104 

18Q = 1314 

Q = 73 

dus 73.000 ton 

6. Leg uit dat een deel van de constante kosten gedekt kunnen worden uit de 

variabele kosten per stuk als deze fabrikant maximale totale winst nastreeft. 

De variabele kosten per stuk zijn: (9Q2 + 104Q)Q = 9Q+104 Bij een productie 

van 73.000 betekent dat 9 x 73 + 104 = €761,-- aan variabele kosten per stuk. 
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Dat betekent dat deze fabrikant per stuk €1418 - €761 = €657 over heeft om 

de constante kosten te dekken. 

7. Bereken de winst of het verlies als deze fabrikant maximale totale winst 

nastreeft. 

 

TO = 1418 x 73.000 = €103.514.000 

 

TVK = 9Q2 + 104Q 

TVK = 9 x 732 + 104 x 73 

TVK = 47.961 + 7.592 = 55.553 x 1.000 = €55.553.000 

 

TK = €55.553.000 + €30.000.000 = €85.553.000,-- 

 

TO – TK - TW 

€103.514.000 – €85.553.000 = €17.961.000,-- 

 

 


