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Opgave 1. Variabele en constante kosten 4 AM 

Twee ondernemers opereren om een markt voor volkomen concurrentie. Van deze 

ondernemer zijn daarom de volgende gegevens bekend: 

Bedrijf A: TK = 2Q + 10.000 
Bedrijf B: TK = 0,001Q2 + Q + 10.000 

TO = 9Q 
Voor beide bedrijven geldt een productiecapaciteit van 10.000 stuks 

 

Bestudeer de gegevens en maak daarna onderstaande vragen: 

1. Hoe blijkt uit de TO-functie dat de bedrijven opereren op een markt van 

volkomen concurrentie? 

Beide aanbieders ontvangen, ongeacht hun productie, een prijs van €9,--  

per product. Dat duidt erop dat ze geen invloed hebben op de prijs en dus 

op een markt van volkomen concurrentie opereren. 

2. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om te kunnen spreken van 

volkomen concurrentie? 

Zo veel aanbieders dat niemand invloed heeft op de prijs. 

3. Bepaal de marginale kosten van bedrijf A. 

Het getal voor de Q in de kostenvergelijking dus: MK = 2 

4. Bepaal de dekkingsbijdrage van bedrijf A. 

Bij iedere uitbreiding van de productie ontvangt bedrijf A €9,--. De kosten 

van ieder extra product zijn €2,--. Dat betekent dat de dekkingsbijdrage  

€9 - €2 = €7,-- is. 

5. Bepaal bij welke productieomvang bedrijf A maximale winst behaalt. 

Omdat de marginale kosten lager zijn dan de marginale opbrengsten kan 

aanbieder A het beste zoveel mogelijk producten produceren. Hij behaalt 

maximale winst dus op zijn productiecapaciteit (10.000 stuks) 

6. Bepaal de marginale kosten van bedrijf B. 

TVK = 0,001Q2 + Q 

MK = 0,002Q + 1 

7. Leidt de GVK af van de TK-vergelijking van bedrijf B. 

TVK = 0,001Q2 + Q 

GVK = 0,001Q + 1 

8. Bepaal bij welke productieomvang bedrijf B maximale winst behaalt. 

MO = MK 

9 = 0,002Q + 1 

8 = 0,002Q 

Q = 4.000 

9. Toon aan dat de winst van bedrijf B niet maximaal is bij productie op de 

maximale productiecapaciteit 

Bij 4.000 stuks (MO = MK) geldt het volgende: 

TO = 9 x 4.000 = €36.000,-- 

TK = 0,001Q2 + Q + 10.000 

TK = 0,001 X 4.0002 + 4.000 + 10.000 

TK = 0,001 x 16.000.000 + 14.000 
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TK = 16.000 + 14.000 = €30.000 

TO – TK = TW 

€36.000 - €30.000 = €6.000,--  

 

 

Bij een productie van 10.000 stuks geldt het volgende: 

TO = 9 x 10.000 = €90.000,-- 

TK = 0,001Q2 + Q + 10.000 

TK = 0,001 X 10.0002 + 10.000 + 10.000 

TK = 0,001 x 100.000.000 + 20.000 

TK = 100.000 + 20.000 = €120.000 

 

TO – TK = TW 

€90.000 - €120.000 = - €30.000 (verlies dus) 

De winst is dus veel lager en negatief bij 10.000 stuks 

 


