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Leerdoelstellingen 
 

Aan het einde van de cursus wordt van de cursisten verwacht dat ze het volgende weten:  

- Wat zijn de verschillende onderdelen van de kostprijs (vaste kosten, variabele kosten)? 

- Hoe bepaal je het break-even punt, de totale kosten en de optimale productie? 

- Wat zijn de verschillende soorten standaardkostprijsberekeningen per sector: bus, speciale 

diensten, touringcar? 

 

Aan het einde van de cursus wordt van de cursisten verwacht dat ze het volgende kunnen: 

- De kostprijs en de verkoopprijs bepalen in een standaardoefening voor een van de drie 

bovengenoemde sectoren wordt opgegeven. 

- De werking van een geautomatiseerde kostprijscalculator begrijpen 
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Inleidende begrippen 

 

 
Vooraleer een bepaalde activiteit te ontwikkelen, moet elk bedrijf de aan deze activiteit 

verbonden opbrengsten en kosten tegen mekaar afwegen. 

 

Voor bedrijven zijn kosten in geld uitgedrukte opofferingen van productiemiddelen. 

 

Hierbij mag het begrip kosten echter niet met uitgaven worden verward. 

 

De kosten staan in verband met de aanwending van productiemiddelen, terwijl 

uitgaven betrekking hebben op de aanschaf van productiemiddelen. 

 

De aanschafprijs is bovendien een historisch gegeven terwijl in het kader van de 

kostencalculatie de huidige waarde van de te gebruiken productiemiddelen van 

belang is en niet de historische aanschafprijs. 

 

Anderzijds moet een doelmatige aanwending van de productiemiddelen worden 

nagestreefd. 

 

In de praktijk blijkt inderdaad vaak dat bij de productie van eenheden van een identiek 

product niet altijd éénzelfde verbruik aan grondstoffen, noch éénzelfde productietijd 

worden geregistreerd. 

 

In de sector van het bezoldigd personenvervoer over de weg kunnen bijvoorbeeld op 

éénzelfde rit naar Spanje met drie verschillende chauffeurs aanzienlijke verschillen 

worden vastgesteld inzake brandstofverbruik (brandstof) en slijtageverschijnselen. 

 

Rekening houden met deze onderlinge verschillen zou betekenen dat éénzelfde 

vervoerprestatie op drie manieren aan de klant zou worden doorgerekend. 

 

Economisch gezien gaat het hier echter over een identiek goed dat op dezelfde tijd 

en dezelfde plaats een identieke waarde heeft. 

 

Het werkelijk verbruik is bijgevolg voor de calculatie niet van belang. 
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Kosten zijn bijgevolg doelmatig opgeofferde waarde-eenheden. 

 

Kosten zijn opgeofferde waarden, maar niet iedere opgeofferde  waarde heeft het 

karakter van kosten. 

 

De vraag die zich stelt is of de aanwending van het product immers doelmatig is 

geweest. 

 

Aldus moet een onderscheid worden gemaakt tussen het begrip "offers" en het begrip 

"kosten". 

 

Volgende vaststelling wordt genoteerd:  

 

 

kosten =  offers - verspillingen 

 

 

Soms wordt ook gesproken over toegestane kosten ten opzichte van feitelijke kosten. 

 

De notie toegestane kosten vinden we ondermeer terug in het rekeningstelsel dat in 

Nederland wordt gebruikt ter berekening van de tussenkomst van de Nederlandse 

overheid in de exploitatiekosten van de vervoermaatschappijen. 
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HOOFDSTUK 1 

 

 

Indeling van de kostprijselementen 

 
In dit hoofdstuk wordt de indeling van de kostprijselementen in vaste en variabele 

kosten besproken. 

 

Bij deze indeling wordt de vraag gesteld op welke manier de kosten reageren op 

wijzigingen in de productieomvang. 

 

Door de toename van het aandeel van de vaste kosten in de totaliteit van de kosten, 

neemt de flexibiliteit op kostengebied van de onderneming aanzienlijk af. 

 

In dat geval reageert inderdaad een belangrijk gedeelte van de kosten niet op een 

wijziging in de productieomvang, en dit zowel naar beneden als naar boven. Het 

betreft hier de vaste kosten. 

 

Anderzijds zijn er echter ook kosten die wel reageren op een wijziging in deze 

productieomvang; deze kosten worden aangeduid als variabele kosten. 

 

Bijgevolg kunnen we stellen dat vaste kosten het gedeelte van de totale kosten zijn, 

dat over een bepaalde periode beschouwd, onafhankelijk is van wijzigingen in de 

productieomvang. 

 

De opdeling tussen vaste en variabele kosten is dus functie van twee elementen: 

 de productieomvang 

 de tijdsperiode die men in beschouwing neemt. 

 

Een duidelijk onderscheid moet hierbij worden gemaakt tussen productieomvang 

enerzijds en productiecapaciteit anderzijds; de productieomvang, eveneens 

capaciteitsbenuttiging of bezettingsgraad genoemd, geeft weer in welke mate de 

beschikbare capaciteit wordt aangewend. 

 

In het geval van leerlingenvervoer kan bijvoorbeeld de productieomvang worden 

gelijkgesteld met 182 dagen terwijl de capaciteit 365 dagen bedraagt. 
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Uit figuur 1A zou kunnen blijken dat de vaste kostenlijn onbeperkt kan worden 

doorgetrokken. 

 
Figuur 1A 

 

 

Deze lijn kan echter slechts worden doorgetrokken tot de grens van de 

productiecapaciteit is bereikt. Op dat moment vallen productieomvang en 

productiecapaciteit samen. 

 

Bij verdere uitbreiding van de productie, zou moeten worden overgegaan tot de 

aanschaf van een tweede productiemiddel (b.v. een tweede autobusvoertuig) wat dan 

tot gevolg heeft dat de vaste kostenlijn, in dit geval de afschrijving van het voertuig, 

naar boven verspringt en opnieuw op een hoger niveau doorloopt tot de 

productiecapaciteit van dit tweede voertuig is bereikt. 

 

Dit wordt grafisch voorgesteld in figuur 1B. 

 
Figuur 1 B 

 

 

Belangrijke conclusie hierbij is dat vaste kosten in beginsel niet bestaan; ze zijn als 

het ware "discontinu variabel". Ze reageren niet op de productieomvang maar wel op 

een wijziging in de productiecapaciteit. 

 

Ook het niveau van de vaste kosten kan wijzigen.
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Indien de vervangingswaarde van bepaalde productiemiddelen (gebouwen, 

voertuigen) stijgt, zal eveneens het niveau van de vaste kosten verhogen. 

 

Deze verandering in het niveau van de kosten heeft echter niets te maken met de 

mate van variabiliteit. 

 

De begrippen vaste en variabele kosten zullen worden gesteld tegenover de 

productieomvang over een bepaalde periode. 

 

Het gedeelte van de totale kosten dat over deze periode niet reageert op een wijziging 

in de productieomvang vormt de vaste kosten; het gedeelte van de totale kosten dat 

wel reageert zijn de variabele kosten. 

 

In het onderscheid tussen vaste en variabele kosten is bijgevolg de beschouwde 

periode van groot belang. 

 

In dit verband is het belangrijk te herinneren aan het feit dat ook vaste kosten 

discontinu variabel kunnen zijn bij een uitbreiding of inkrimping van de 

productiecapaciteit. 

 

Bijgevolg kan worden gesteld dat hoe langer de beschouwde periode is, des te meer 

kosten een variabel karakter zullen krijgen. 

 

In een lange periode kan inderdaad worden overgegaan tot een volledige of bijna 

volledige aanpassing aan de nieuwe eisen inzake verhoogde of verminderde 

productiecapaciteit. 

 

Op korte termijn is dit zo goed als onmogelijk waardoor de meerderheid van de kosten 

op dat moment een vast karakter hebben. 

 

De in aanmerking genomen tijdsperiode is bijgevolg beslissend voor de mate van 

variabiliteit. Dit blijkt inderdaad uit figuur 2. 

  
Figuur 2 
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1. Variabele kosten 

 
Variabele kosten kunnen in het algemeen als volgt grafisch worden voorgesteld. 

 
Figuur 3 

 
 

Een voorbeeld van een variabele kost is het brandstofverbruik. 
 
Bij elke bijkomende geproduceerde km nemen de kosten inzake brandstofverbruik 
toe. Het betreft hier bijgevolg continu variabele kosten. 
 
Het is echter ook mogelijk dat variabele kosten niet steeds wijzigen bij een wijziging 
met één eenheid van de productieomvang. 
 
Deze categorie van variabele kosten reageert pas op een wijziging van een 
bepaald niveau in de productieomvang. 
 
Onderhoudskosten b.v. zullen niet noodzakelijkerwijze toenemen bij de productie 
van één bijkomende km maar wel bij een bijkomende productie van een schijf van 
x duizend km. 
 
Deze kosten zijn bijgevolg discontinu variabel. Ze worden eveneens beschouwd 
als semi-vaste of trapsgewijze variabele kosten. 
 
Grafisch vindt u dit voorgesteld in figuur 4. 

 
Figuur 4 

 
 

Deze discontinu variabele kosten staan meestal in verband met productiefactoren 
die niet onbeperkt deelbaar zijn. 
 
  



KOSTPRIJSBEREKENING EN PRIJSZETTING   

 
Onbeperkt deelbaar is b.v. een eenheid menselijke arbeid. 
 
In dat geval vergt de productie van een bijkomende eenheid niet automatisch de 
aanschaf van meer eenheden menselijke arbeid. 
 
Nadat de grens van deze eenheid menselijke arbeidskracht echter is bereikt, zal 
moeten worden overgegaan tot de aanwerving van een tweede eenheid menselijke 
arbeidskracht wat de kosten doet verspringen; de loonkost neemt toe en de kost 
vertoont een trapsgewijs variabel verloop. 
 
Variabele kosten kunnen eveneens worden opgedeeld in proportionele en niet 
proportionele variabele kosten. 

 
 
 
2. Niet proportionele variabele kosten 
 

Deze kosten worden ingedeeld in: 

 degressief variabele kosten 

 progressief variabele kosten 

 regressief variabele kosten 
 

De vraag die hierbij wordt gesteld is of de totale variabele kosten meer 
respectievelijk minder dan evenredig veranderen als de productieomvang stijgt. 
 
Degressief variabele kosten ontstaan indien bij toename van de productieomvang, 
bepaalde kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd. 
 
Dit is b.v. het geval bij grotere kortingen bij aankoop van gasolie en banden bij 
toename van de productieomvang. 
 
In dit geval kan worden gesteld dat bij degressieve variabele kosten de marginale 
kosten kleiner zijn dan de gemiddelde kosten. 
 
Bij progressief variabele kosten zijn deze marginale kosten echter groter dan de 
gemiddelde kosten. 
 
Dit verschijnsel doet zich voornamelijk voor bij het benaderen van de 
capaciteitsgrens van het bedrijf. In dergelijke situatie treden kostenverhogende 
factoren op zoals b.v. de noodzaak tot het betalen van overuren. 

 
Regressief variabele kosten tenslotte ontstaan wanneer bij een stijging van de 
productieomvang, de variabele kosten absoluut afnemen. 
 
Een voorbeeld hiervan zijn de verwarmingskosten in een bioscoopzaal. 
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Grafisch vindt u deze begrippen voorgesteld in figuur 5. 

 
Figuur 5 

 

 
 
 
3. Totale kosten 
 

De vaste en de variabele kosten vormen samen de totale kosten.  Grafisch worden 
deze kosten als volgt voorgesteld: 
 
Figuur 6 
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HOOFDSTUK 2 

 

Opsplitsing in vaste en variabele kosten van de 
kostprijselementen in het personenvervoer over de 

weg 
 
 
1. Vaste kosten 
 
 

1.1. Afschrijvingen 
 

Afschrijven is de manier waarop de waardevermindering van een bepaald 
productiemiddel per tijdseenheid wordt uitgedrukt. 
 
Anders uitgedrukt kunnen we stellen dat afschrijvingen kosten zijn die moeten 
toelaten de gedane investering te hernemen en aldus 
hernieuwingsinvesteringen mogelijk te maken. 
 
In deze cursus bekijken wij vooral de afschrijving van het rijdend materieel 
waarbij de bepaling van de levensduur van de voertuigen van belang is. 
 
Eerst en vooral moeten wij stellen dat bij de kostprijsberekening de fiscale 
aspecten van de afschrijving niet worden in beschouwing genomen. 
 
De afschrijvingsduur van het voertuig wordt bepaald enerzijds door de dalende 
residuele waarde en anderzijds door de stijgende bijkomende 
onderhoudskosten. Het optimale vervangingsmoment is het ogenblik waarop 
de som van deze factoren het laagst is. 
 
Deze redenering wordt grafisch weergegeven in grafiek 6. 
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Normaal valt de afschrijvingsduur samen met de technische levensduur van 
het voertuig. Voornamelijk in de autocarsector, minder in het geregeld en 
bijzonder geregeld vervoer, kan echter ook de economische afschrijving een 
rol spelen. 
Een voorbeeld van een economische afschrijving is een voertuig dat 
technisch in orde is, maar vanuit commercieel oogpunt niet meer beantwoordt 
aan de eisen van de cliënteel. In de praktijk kan een lineaire of degressieve 
afschrijvingsmethode worden toegepast; belangrijk is wel te noteren dat niet 
de historische aanschaffingswaarde mag worden in aanmerking genomen 
maar wel de geactualiseerde vervangingswaarde. 

 
 
 

1.2. Rente en rentederving 
 

Het uitgangspunt is dat de immobilisatie van eigen en/of vreemd kapitaal moet 
worden vergoed. 
 
Voor het vreemd kapitaal moet de werkelijk betaalde interest in aanmerking 
worden genomen. 
 
Voor het eigen kapitaal dat in het rollend materieel wordt geïnvesteerd, moet 
de rente worden genomen die men had kunnen bekomen bij belegging van dit 
kapitaal op de geldmarkt. 
 
 
 

1.3. Verzekeringen 
 
In de kostprijsberekening moet men minstens rekening houden met de premies 
voor de burgerlijke aansprakelijkheid en de brandverzekering. 
 
Bovendien is het raadzaam ook een omniumpremie in te rekenen indien geen 
afzonderlijke post "Eigen schade" in de onderhoudskosten wordt voorzien. 
 
 
 

1.4. Verkeersbelasting 
 
Enkel de autocarvoertuigen zijn aan de verkeersbelasting onderworpen; 
voertuigen die uitsluitend aangewend worden voor geregeld of bijzonder 
geregeld vervoer kunnen hiervan een vrijstelling bekomen. 
 
 

1.5. Ondernemingsgebouwen 
 
Hier wordt hoofdzakelijk het garagegebouw beschouwd waarin de voertuigen 
worden ondergebracht en onderhouden. 
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Moeten ondermeer als kosten worden beschouwd : 

 geïnvesteerd kapitaal en/of huurwaarde 

 onderhoudskosten 

 herstellingsuitgaven 
 
 

2. Variabele kosten 
 

Zoals reeds gezegd evolueren deze kosten in functie van het aantal door het 
voertuig afgelegde kilometers. 

 
 

2.1. Brandstof en olieverbruik 
 
In deze post moet rekening gehouden worden met: 

 actuele prijzen 

 gemiddeld brandstofverbruik 

 olieverbruik (versnellingsbak, achterbrug, enz.) 

 smeermiddelen 

 additieven 
 
 

2.2. Banden 
 
Hier moet worden rekening gehouden met 

 bandenprijzen  

 herrubberingsprijzen 

 exploitatieomstandigheden 
 
 

2.3. Onderhoudskosten 
 
In deze post moet worden rekening gehouden met : 

 loonkosten van het garagepersoneel 

 wisselstukken 

 garage-uitrusting 

 externe herstellingen 

 stockbeheer 
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2.4. Rijdend personeel 

 
Dit element, dat het belangrijkste is uit de hele kostprijsberekening, omvat alle 
loonkosten van de chauffeur waaronder : 

 het rechtstreekse loon 

 voordelen en premies 

 rechtstreekse sociale lasten (R.S.Z.) 

 onrechtstreekse sociale lasten 
Over de variabiliteit van de chauffeurskost valt heel wat te zeggen.  Op basis 
van de afgesloten arbeidsovereenkomst, engageert de werkgever zich 
inderdaad tot de betaling van een gewaarborgd loon in functie van het aantal 
vastgelegde arbeidsuren.  Daarom wordt deze post in de eigen 
kostprijsberekening als vast beschouwd. 
Enkel in de officiële standaardkostprijsberekeningen wordt de chauffeurskost 
als VARIABEL beschouwd. 
 
 

2.5. Administratiekosten 
 
Hieronder kunnen o.m. worden ondergebracht : 

 wedden en sociale lasten van directie en bedienden 

 algemene bureelkosten 

 drukwerken 

 afschrijvingen van bureelmaterieel 

 technische controle van voertuigen 

 opleidingskosten van personeel 

 vertegenwoordigingskosten 

 gerechtskosten 

 afschrijvingen op auto's 

 allerlei taksen 

 enz... 
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3. Totale kosten 
 

De totale kosten omvatten 2 componenten, de totale vaste kosten en de totale 
variabele kosten. 
 
Laten we ter herinnering deze vaste en variabele kosten nog eens grafisch 
bekijken : 

 
(grafiek 1) (grafiek 2) 

 

 
In deze laatste grafiek met betrekking tot de evolutie van de variabele kosten stellen 
we vast dat in een eerste fase deze kosten degressief verlopen om vervolgens min 
of meer proportioneel te evolueren terwijl tenslotte een progressief stijgende 
tendens wordt genoteerd. 
 
De aanvankelijke kostendaling kan toe te schrijven zijn aan een betere 
arbeidsverdeling en aan een toenemende ervaring; bovendien kan een grotere 
omzet aanleiding geven tot lagere inkoopprijzen (bv. hogere kortingen op 
brandstof).  De stijging achteraf vindt zijn verklaring in hogere arbeidskosten 
(eventueel overuren). 
 
De totale kosten worden dan weergegeven in grafiek 6 : 

 
 (grafiek 6) 

 

Deze totale kosten leiden ons tot 2 belangrijke kostenbegrippen : 

 de gemiddelde kosten 

 de marginale kosten 
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3.1. gemiddelde kosten 

 

De gemiddelde kosten worden gedefinieerd als de totale kosten per 

gemiddelde eenheid : 

 

GEMIDDELDE KOSTEN = TOTALE KOSTEN/HOEVEELHEID OUTPUT 

 

 

3.2. Marginale kosten 

 

De marginale kosten zijn gelijk aan de verandering van de totale kosten die 

voortvloeit uit de productie van 1 bijkomende eenheid (in ons geval 1 kilometer) 

 

 

4. Optimale productie 

 

De ondernemer streeft naar winstmaximalisatie. 

 

De optimale productie wordt weergegeven in grafiek 7; waarbij de 

ontvangstenrechte de kostencurve in 2 punten snijdt.  In punt S wordt een productie 

bereikt waarbij de ontvangsten de totale kosten dekken zonder winst of verlies te 

boeken. 

 

Dit is het "break-even point".  Ook in punt T worden de uitgaven gedekt maar wordt 

noch winst, noch verlies gemaakt.  Het break-even point geeft echter de minimale 

productie aan waarbij kosten en inkomsten gelijk zijn. 

 

Een maximaal verschil tussen deze kosten en ontvangsten wordt bereikt bij een 

productie OP; de winst bedraagt hier de afstand tussen de punten F en E. 

 
 (grafiek 7) 
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HOOFDSTUK 3 

 

 

Berekening van de standaardkostprijzen 
 

 

1. Verplichte kostprijzen, maximum- en referentieprijzen en ... geen prijzen 

 

De formule van vooraf bepaalde standaardkostprijs kan de basis vormen, zowel 

van verplichte prijzen als van referentieprijzen. 

 

In het eerste geval wordt de vergoeding van de vervoerder noodzakelijkerwijs 

onderworpen aan de door toepassing van de formule bekomen prijs, terwijl in het 

tweede geval, de bezoldiging van de ondernemer moet gebaseerd worden op de - 

als REFERTE genomen - referentieprijzen, maar waarbij eveneens elementen als 

kwaliteit van materiaal en onderlinge concurrentie in aanmerking kunnen genomen 

worden. 

 

Op 1/08/19, is de situatie terzake de volgende : 

 

1.1. onderworpen aan verplichte kostprijzen 

a. de leerlingenvervoerdiensten voor rekening van de TEC (O.T.W. *) en het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

 

1.2. Onderworpen aan geen prijzen 

a. de verpachte openbare autobusdiensten in het Vlaamse Gewest en de 

verpachte openbare autobusdiensten in het Waalse Gewest 

b. de leerlingenvervoerdiensten wordt sinds 01/09/01 georganiseerd door De 

Lijn  

c. de bijzonder geregelde diensten van personeelsvervoer 

d. de autocardiensten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Opérateur Transport Wallonie 
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2. Historiek 

 

Vooraf bepaalde verplichte kostprijsformules hebben tot doel de vervoeron-

dernemer een billijke vergoeding van zijn vervoerprestaties te waarborgen, 

onafgezien van de gerealiseerde inkomsten. 

 

De kostprijsformule kan ofwel de vergoeding zelf bepalen ofwel de evolutie ervan. 

 

Aldus werden dergelijke formules toegepast in de volgende sub-sectoren : 

a. de verpachte openbare autobusdiensten (in Vlaanderen – De Lijn tot 

01/01/03 en in Wallonië de TEC tot 01/08/19) 

b. bijzonder geregelde diensten van personeelsvervoer (tot 01/01/93 zie 

verder) 

c. leerlingenvervoerdiensten in het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 

 

Het systeem van verplichte vooraf bepaalde kostprijs is o.m. verantwoord van 

zodra de geleverde vervoerprestatie een sociaal nut voor de Gemeenschap 

inhoudt, waarbij de totale kostprijs niet volledig door de gebruiker wordt gedragen. 

 

Het is inderdaad evident dat een bepaalde blokkering of afremming van de 

vervoertarieven door de overheid niet de constante evolutie van de vervoerkostprijs 

belet, zodat de vergoeding van de vervoerder in deze sub-sectoren waar de 

overheid een strenge tariefbeperking invoert, niet afhankelijk mag gesteld worden 

van de vervoersinkomsten. 

 

In toepassing van deze filosofie werden : 

 

 

2.1. de verpachte openbare autobusdiensten 

 

vanaf 1951 geleidelijk onder het stelsel van de vooraf bepaalde kostprijs 

gebracht, waarbij de laatste diensten in 1971 tot het systeem toetraden. 

 

 

2.2. de bijzonder geregelde diensten van personeelsvervoer 

 

vanaf 1967 eveneens geleidelijk onder een gelijkaardig systeem bezoldigd; 

eerst beperkte de werking van het systeem zich tot het Antwerpse (ten titel van 

experiment), vervolgens werd het uitgebreid tot alle nieuwe 

personeelsdiensten en tenslotte geeft de Wet van 27/12/77 de Koning de 

macht o.m. om tarieven in te stellen. 

Sedert 1/01/93 werd de toepassing van dit systeem in het Vlaamse Gewest 

bevroren onder druk van het Vlaamse Economisch Verbond (V.E.V.). 
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Gelet op het geringe aantal personeelsvervoerdiensten in Wallonië, besliste 

ook het Waalse Gewest deze tarieven niet langer te berekenen. 

De FBAA berekent nog steeds ter informatie de standaardkostprijs in het 

bijzonder geregeld vervoer. 

 

2.3. de Franstalige schoolvervoerdiensten (in Wallonie en Brussel) 

 

Sinds 1/09/74 eveneens geleidelijk aan de vooraf bepaalde kostprijs  

onderworpen. 

In het Waalse Gewest, betreft het een vorktarief (in €/km) op basis van de 

gevraagde capaciteit en de dagelijkse afstand.  De vervoerder steekt een prijs 

in tussen het minimum en het maximum dat met deze parameters 

overeenstemt. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt een systeem van verplichte 

dagprijs toegepast (eveneens in functie van de capaciteit en van het dagelijks 

kilometrage). 

De concurrentie speelt uitsluitend op basis van kwalitatieve criteria. 

 

 

2.4. het Nederlandstalig leerlingenvervoer 

 

in het Vlaamse Gewest werd nooit een tariefsysteem voor leerlingenvervoer 

ingevoerd. 

De dagprijzen worden bepaald op basis van een openbare 

aanbestedingsformule of een onderhandelingsprocedure. 

De evolutie van de basisprijs is gebonden aan de vervoerindex sinds 01/01/08. 

 

 

3. De werking van het systeem 

 

Aangezien de drie onder 2. hierboven vermelde sub-sectoren eigen specifieke 

kenmerken vertonen en bovendien al of niet geheel of gedeeltelijk onder de 

bevoegdheid vallen van verschillende instanties (Ministerie van Verkeerswezen, 

Ministerie van Onderwijs, VVM ...), mondde de toepassing van het basissysteem 

uit op onderling van elkaar afwijkende formules. 

 

De voornaamste kenmerken van de drie sub-sectoren inzake de vooraf bepaalde 

kostprijsformule zijn : 

 

 

3.1. de verpachte openbare autobusdiensten 

 

3.1.1. in het Waalse Gewest 

 de kostprijs wordt bepaald door de Contactcommissie voor het 

geregeld vervoer 
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 de contactcommissie wordt samengesteld uit : 

 afgevaardigden van het Ministère de l'Equipement et du 

Transport met waarneming van het voorzitterschap (SPW) 

 afgevaardigden van SRWT en de TEC's (O.T.W. vanaf 

01/01/19) 

 afgevaardigden van de FBAA-CFA 

 

 de contactcommissie herziet de vooraf bepaalde standaardkostprijs 

tweemaal per jaar, nl. : 

 op 1/04 met toepassing op 1/06; 

 -> op 1/10 met toepassing op 1/12. 

 

 de vooraf bepaalde standaardkostprijs betekent de gemiddelde 

kostprijs voor alle betrokken ondernemers; de aan elk onder hen 

betaalde vergoeding wordt echter gepersonaliseerd door 

toepassing van een aantal factoren als de commerciële snelheid, de 

aard van de wegeninfrastructuur, het kilometrage en het 

aangewend voertuigenpark. 

 

 de vergoeding aan de vervoerder wordt uitbetaald door de houdster 

van de vervoermachtiging, met name de SRWT-TEC. (O.T.W. 

vanaf 01/01/19) 

 

 de op de vervoerdienst gerealiseerde inkomsten worden aan de 

SRWT/TEC overgemaakt (via een compensatierekening) 

 
 

In Wallonië werden de contracten van bepaalde duur opgezegd in 2014 

met een opzeggingstermijn van 5 jaar. 

Tegen 31/07/19 worden deze contracten opnieuw gegund, eveneens 

op basis van de wetgeving overheidsopdrachten 
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3.1.2. in het Vlaamse Gewest 

 

 Tot 2002 inbegrepen, wordt in het Vlaamse Gewest de 

Standaardkostprijs voor het geregeld vervoer en de vergoeding van de 

verhuurders bepaald door de Raad van Bestuur van De Lijn na 

bilaterale onderhandelingen met de FBAA/VRA. 

Op dit ogenblik loopt de marktraadplegingsprocedure krachtens dewelke 

de contracten opnieuw moeten gegund worden tegen eind 2002 (zie 

cursus Prijsvorming). 

 

3.2. de bijzonder geregelde diensten van personeelsvervoer in het Waalse 

Gewest 

 

 de kostprijs wordt bepaald door de contactcommissie voor bijzonder 

geregelde diensten. 

 

 de contactcommissie wordt samengesteld uit afgevaardigden van : 

 de Minister van Verkeer met waarneming van het voorzitterschap 

 de SRWT/TEC (O.T.W. vanaf 01/01/19) 

 de FBAA/CFA 

 Ministerie van Onderwijs 

 de representatieve werknemersorganisaties 

 de intersectoriële werkgeversorganisaties 

 

 de contactcommissie herziet de kostprijs op 1/06 

 

 tot 1996 werd de vooraf bepaalde standaardkostprijs uitgewerkt in 

prijzentabellen waarbij rekening gehouden wordt met de aard van het 

afgelegde trajekt, met de capaciteit van het voertuig en met het 

dagelijks afgelegd kilometrage. 

 

 de vergoeding aan de vervoerder wordt uitbetaald door de werkgever 

van het vervoerde personeel, met de mogelijkheid evenwel dat de 

vervoerde personeelsleden via hun werkgever een bepaalde bijdrage in 

de vervoerkosten leveren. 

 

 deze standaardkostprijs geldt ook als basis voor de berekening van de 

leerlingenvervoertarieven (zie 3.3.) 

 

3.3. de Franstalige leerlingenvervoerdiensten (in Wallonië en Brussel) 

 

 de tarieven worden bepaald door de SPW op basis van de jaarlijkse 

procentuele evolutie op 1/06 van de door de bevoegde 

Contactcommissie bepaalde kostprijs; 
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 het principe van de jaarlijkse procentuele aanpassing werd vastgelegd 

per Ministerieel Besluit; 

 

 de jaarlijkse aanpassing loopt over de periode van 1 juni van het 

voorgaande jaar tot 1 juni van het lopende jaar; 

 

 

 

 

 de aangepaste kostprijzen worden uitgewerkt in prijzentabellen waarbij 

rekening gehouden wordt met de capaciteitscategorie van het voertuig 

en met het dagelijks afgelegd kilometrage; 

 

 de vergoeding aan de vervoerder wordt uitbetaald door de 

SRWT/TEC.(O.T.W. vanaf 01/01/19) 

 
4. De autocardiensten 
 

Het tariefsysteem in het ongeregeld vervoer kende de volgende evolutie : 
 

 in 1978 heeft het Federale Ministerie van Verkeer een standaardkostprijs 
voor het ongeregeld vervoer berekend evenals referentietarieven; 

 

 in 1980 werd de aanpassing voorgelegd aan de prijzencomissie van het 
Ministerie van Ekonomische Zaken; de referentietarieven werden 
maximumprijzen; 

 

 in 1992 werden de prijzen in het ongeregeld vervoer geliberaliseerd; de 
FBAA berekent verder "referentieprijzen". 

 
 
 
5. De Nederlandstalige leerlingenvervoerdiensten 
 

De vervoerprijzen worden bepaald naar aanleiding van een openbare 
aanbesteding. 
 
Nochtans worden de prijzen jaarlijks aangepast op basis van de jaarlijkse 
procentuele evolutie van de vervoerindex sinds 01/01/08 : 

 

 het principe van de jaarlijkse procentuele aanpassing werd vastgelegd per 
Ministerieel Besluit; 

 

 de vergoeding aan de vervoerder wordt uitbetaald door De Lijn (sinds 
01/09/01); 
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6. De voorafbepaalde kostprijzen 
 
 

De grondige kennis van het mechanisme ter bepaling van de standaardkostprijzen 
is essentieel, wil men daarna komen tot de berekening van de bedrijfseconomische 
kostprijs - en verkoopprijs - van de eigen onderneming. 
 
Bijgevolg zullen in de volgende bladzijden drie standaardkostprijzen berekend 
worden, één per sector (geregelde diensten, bijzonder geregelde diensten en 
ongeregelde diensten) 
 
Vooraf echter dienen een aantal aan al de sectoren gemeenschappelijke 
elementen beschouwd te worden.  Deze elementen werden reeds theoretisch 
benaderd. 

 
 

6.1. Algemeen overzicht van de kostprijsstructuur 
 

De reeds behandelde indeling van de kostprijselementen in variabele en vaste 
kosten wordt als volgt gecodificeerd : 

 

Code Variabele kosten 
(per afstandseenheid) 

Vaste kosten 
(per tijdseenheid) 

 C1 
 C2 
 C3 
 C4à6 
 C7 
 C8 
 C8 bis (1) 
 C9 
 C10 

verbruik 
banden 

onderhoud 
- 
- 
- 
- 

rijdend personeel 
administratiekosten 

- 
- 
- 

afschrijving + intrest 
garage 

Verzekering 
Verkeersbelasting 

- 
- 

  (1) uitsluitend voor autocardiensten 
 
 
 

6.2. Samenstelling van posten C1 à C10 
 

6.2.1. C1 – Verbruik 
 

Het theoretisch verbruik per 100 km wordt bepaald door toepassing van 
een forfait. 
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6.2.2. C2 – Banden 
 

De volgende kenmerken worden bij de berekening van deze post in 
aanmerking genomen : 

 bandentype 

 levensduur in km 

 prijs  

 gebruikelijke korting  

 aantal wielen 

 verkoop karkassen 
 

6.2.3. C3 – Onderhoud 
 

Deze post bestaat uit 4 elementen; personeel, wisselstukken, externe 
herstellingen en stockbeheer. 

 bij de bepaling van de factor "Personeelskosten" wordt 
rekening gehouden met de Fegarbel-uurlonen, alsmede met 
de aan het garagepersoneel toegekende premies en 
voordelen. 

 
 

 de factor "wisselstukken" werd aanvankelijk forfaitair bepaald 
en vervolgens geleidelijk aangepast aan de evolutie van de 
aankoopprijzen van de voertuigen. 

 de samenstelling van het product "wisselstuk"" 
(handenarbeid en grondstof) is inderdaad gelijk aan de 
samenstelling van het product "Voertuig" (handenarbeid en 
grondstof), zodat hun prijzenevolutie parallel loopt. 

 
6.2.4. C4à6 - Afschrijving en intrest 
 

De bepaling van deze post is functie van de volgende factoren :  

 gemiddelde aankoopwaarde van de voertuigen 

 technische afschrijvingsperiode (en niet boekhoudkundige) 

 plaatsingsintresten 

 leningsintresten 

 residuele waarde (= waarde bij verkoop) 
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6.2.5. C7 – Garage 
 

De vergoeding van deze post is forfaitair moeilijk te bepalen.  Sommige 
ondernemingen beschikken over een ultramoderne infrastructuur, 
terwijl andere bedrijven rudimentair uitgerust zijn of zelfs over helemaal 
geen garagegebouw beschikken. 
 

6.2.6. C8 – Verzekeringen 
 

De standaardkostprijs  houdt enkel rekening met de "Burgerlijke 
aansprakelijkheid" (B.A). en de "brandverzekering".  De tarieven 
bepaald door de Minister van Economische Zaken worden integraal 
overgenomen. 
 

6.2.7. C8 bis – Verkeersbelasting 
 

Deze post is enkel van toepassing op de toerwagens-autocars (met 
vergunning C), het jaarlijkse bedrag van de Verkeersbelasting wordt 
bepaald door het Ministerie van Financiën en is afhankelijk van het 
motorvermogen. 
 

6.2.8. C9 - Rijdend personeel 
 

Dat dit element levensbelangrijk is, wordt bewezen wanneer zal 
vastgesteld worden dat zijn waarde ± 50 % van de totale kostprijs 
uitmaakt. 
De vervoeronderneming behoort dan ook tot de arbeidsintensieve 
bedrijven. 
Volgende elementen worden in aanmerking genomen : 

 rechtstreeks uurloon 

 voordelen en premies 

 rechtstreekse sociale lasten (RSZ) 

 onrechtstreekse sociale lasten, waaronder wetsverzekering, 
vergoeding voor sluiting van ondernemingen, ziektever-
goeding, interbedrijfsgeneeskundige dienst, enz. 

 
6.2.9. C10 – Administratiekosten 
 

Vooreerst was deze post gebonden aan de evolutie van het indexcijfer. 
Achteraf is gebleken dat een binding aan de evolutie van de overige 
kostprijselementen een juistere weergave van de werkelijkheid inhield, 
zodat deze post gebonden is aan het totaal van de overige elementen 
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HOOFDSTUK 4 

 
 

Standaardkostprijsberekening in het geregeld 
vervoer 

 
 
1. Inleiding 
 

In Vlaanderen wordt in 1996 ongeveer 32 % van het openbaar autobusvervoer 
verzekerd door privé-vervoerbedrijven die met de Vlaamse Vervoermaatschappij 
een contract van onbepaalde duur hebben afgesloten, met een opzegperiode van 
5 jaar. 
 
In 1996 werden deze overeenkomsten echter opgezegd, met respect van de 
opzegperiode van 5 jaar. 
 
De vergoeding van deze bedrijven is tot eind 2002 gebaseerd enerzijds op een 
standaard kostprijsberekening bepaald door de Raad van Bestuur van De Lijn op 
voorstel van de VRA en anderzijds op personalisatieformules die rekening houden 
met de eigen exploitatievoorwaarden per bedrijf. 
 
In dit hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op de berekening van deze vooraf 
bepaalde standaardkostprijs in het geregeld vervoer. 
 
Het resultaat van de kostprijsonderhandelingen wordt voorgelegd aan de Raad van 
Bestuur van de Vlaamse vervoermaatschappij die beslist over het al dan niet 
toepassen van dit resultaat in de individuele contracten van de privé-
vervoerbedrijven, ook  verhuurders of pachters genoemd. 
 
De vooraf bepaalde standaardkostprijs geeft een gemiddelde kostprijs weer voor 
alle betrokken ondernemers. 
 
De aan elk van hen uitbetaalde vergoeding wordt echter gepersonaliseerd in 
functie van een aantal factoren zoals daar zijn commerciële snelheid, afgelegd 
kilometrage en aangewend voertuigenpark.  
 
Het verpachtingsysteem wordt beheerst door een algemeen lastenkohier dat 
eveneens in het kader van deze specialisatiecursus openbaar autobusondernemer 
wordt behandeld. 
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2. Onderzoek naar de hardheidscoëfficiënt in het geregeld vervoer- TER 
INFORMATIE 

 
Sedert 1 januari 1986 wordt op de variabele kosten van de verhuurders, namelijk 
C1 verbruik, C2 banden en C3 onderhoud, een hardheidscoëfficiënt toegepast ter 
personalisatie per contract van de standaardkostprijs in het geregeld vervoer. 
 
Deze hardheidscoëfficiënt bevat 5 elementen, namelijk in afnemende orde van 
belang: 

 commerciële snelheid (max. 64 punten) 

 bezetting (max. 10 punten) 

 uurroosterspanning (max. 7 punten) 

 denivellatie (max. 5 punten) 

 klimaat (max. 2 punten) 
 
Aanvankelijk werd de reële vergoeding die voor de prestaties werd betaald, 
uitsluitend gepersonaliseerd in functie van de staat van de wegen enerzijds en de 
commerciële snelheid anderzijds. De commerciële snelheid beïnvloedde het 
gasolieverbruik en de loonkost van het rijdend personeel. Aanvankelijk was deze 
commerciële snelheid voor iedereen gelijk. 
 
Sedert januari 1980 werd de handelssnelheid per contract gepersonaliseerd en 
werd deze factor eveneens toegepast op de kostenposten Banden en Onderhoud 
vanaf november 1984. 
 
Deze twee maatregelen betekenden een forse vooruitgang op het vlak van de 
berekening van de werkelijke vervoerkosten.    
 
Het was immers intellectueel oneerlijk dat vervoerders die in moeilijke 
verkeerssituaties hun diensten moesten verzekeren, slechts evenveel ontvingen 
als collega's die in quasi ideale omstandigheden tegen lagere variabele kosten hun 
prestaties konden realiseren. 
 
Begin 1985 begonnen Paul Laeremans, toenmalig Secretaris-Generaal van de 
FBAA en Roger De Borger, toenmalig Bestuursdirekteur bij het Bestuur van het 
Vervoer, ten persoonlijke titel een reeks opzoekingen naar een nog meer getrouwe 
vergoedingswijze van de vervoerders. Zij wezen op een aantal buitenlandse 
studies waaruit bleek dat nog andere parameters, zoals het gewicht, een 
belangrijke rol spelen.  Anderzijds voerden zij aan dat bepaalde andere factoren, 
waarmee rekening werd gehouden, zoals de staat van de wegen, inmiddels voorbij 
gestreefd waren. 
 
Beiden stelden in gezamenlijk overleg een werkdocument op dat de 
hardheidscoëfficiënt introduceerde op basis van elementen zoals commerciële 
snelheid, bezetting, uurroosterspanning, wegdenivellatie en klimaat. Zij maakten 
een raming van de ponderatie en werkten een methodologie van toepassing uit. 
 
Dankzij de digitale elektronische meetapparatuur waar momenteel kan over 
beschikt worden, werd het mogelijk dit concept in de praktijk te testen, wat op 
initiatief van de FBAA gebeurde. 
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Aldus werd aan elk individueel contract op basis van de 5 bovenvermelde factoren 
een score toegekend op het vlak van de hardheidscoëfficiënt die overeenstemt met 
een bepaald personalisatiebedrag. 
 
Hierna ter informatie de tabel van commerciële snelheid (Vcom) die toelaat de 
hardheidcoëfficiënt per element te bepalen. 

 
 
 

2.1. Vcom  
 

Km/u score Km/u score 

45 
44 
43 
42 
41 
40 
39 
38 
37 
36 
35 
34 
33 
32 
31 
30 

0 
1 
2 
3 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
19 
22 
25 
28 
31 

29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 

34 
37 
40 
43 
46 
49 
52 
55 
58 
61 
64 
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HOOFDSTUK 5 
 

Standaardkostprijs in het geregeld vervoer  
 

5.1 Op 01/01/03 en vanaf april 2000  voor nieuwe contracten 
 
In Vlaanderen werden in ’96 onder invloed van de Europese regelgeving inzake 
overheidsopdrachten deze contracten opgezegd. 
 
Op dit ogenblik loopt de marktraadplegingsprocedure krachtens dewelke de 
contracten opnieuw moeten gegund worden tegen eind 2002. 
 
Bovendien gunde de VVM sinds april 2000 reeds heel wat contracten geregeld 
vervoer op basis van het nieuwe bestek (dossiers basismobiliteit en convenanten). 
 
Op dit ogenblik bestaat de vergoeding in functie van de standaardkostprijs niet meer.  
Elke vervoerder die gekwalificeerd is door De Lijn, kan zijn eigen prijs indienen in 
functie van de prijsopgave voorzien door De Lijn. 
 
Volgens het lastenkohier wordt de prijs op 01/01 van elk jaar herzien via toepassing 
van de prijsherzieningsformule. 
 
 
5.2 Nieuw bestek Geregeld Vervoer op 16/05/07 en op 01/01/14 (zie 

lastenkohier in bijlage I) 
 
De Raad van Bestuur van de VVM dd. 16/05/07 keurde het nieuw bestek voor het 
geregeld vervoer goed. De goedkeuring van dit nieuw bestek is de volgende stap in 
het dossier “Contracten exploitanten”. Bovendien keurde de Raad van Bestuur van 
de VVM op 18/12/13 het nieuwe bestek voor het geregeld vervoer op 01/01/14 goed. 
Alle contracten afgesloten vanaf 01/01/14, worden gegund krachtens dit nieuwe 
bestek (zie bijlage I).  
 
Met ingang van 01/01/03 gunde de VVM 78 “moedercontracten” geregeld vervoer, die 
van rechtswege een duur van 5 jaar hebben (d.i. tot en met 31/12/07). Het bestek 
voorziet de mogelijkheid van 2 verlengingen van telkens 5 jaar, indien aan bepaalde 
voorwaarden voldaan is. Dit komt erop neer dat contracten met een goede prijs-
kwaliteitsverhouding kunnen verlengd worden. 
 
Op 07/03/07 keurde de Raad van Bestuur van de VVM de principes van de verlenging 
goed.  
Op 21/03/07 besliste de Raad welke contracten al dan niet verlengd worden en voor 
welke duur, met name 3, 4 of 5 jaar in functie van de kalender van de 
gebiedsevaluaties, potentieelonderzoeken en netmanagement met, na deze eerste 
verlenging, een recht op een tweede verlenging van 5 jaar, indien de CAO’s 
gerespecteerd worden en de dienstverlening aan de kwaliteitsnormen beantwoordt. 
 
Op de 9 niet-verlengde contracten wordt het nieuw bestek van toepassing.  
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Dit geldt eveneens voor de nieuwe projecten die door de VVM gelanceerd worden 
(bvb. de START-projecten). 
Tot slot worden de bepalingen van dit nieuw bestek die betrekking hebben op de 
contractuitvoering, ook van toepassing op de 69 verlengde contracten.  
Voor wat de prijsherzieningsclausule van 2008 tot 2019 betreft, zie de 3 laatste 
pagina’s van bijlage I (idem voor wat de loonparameters van het rijdend personeel 
betreft). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Basis :  Standaardkostprijs op 1.01.95, goedgekeurd door de Contactcommissie op 
17/05/95 
 

 

 

 

 

BASISPARAMETERS op 1/1/01  
 
 
 
 
 

5.3 
STANDAARDKOSTPRIJS OP  

1 JANUARI 2019  
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Standaardkostprijs op 01/01/19 
 
 
C1 0,4486 
C2 0,0389 
C3 0,5017 
C4 TOT 6 0,3631 
C7 0,0844 
C8 0,1001 
C9 1,7728 
  
10 % van   3,3095    =        0,3310 
 
 

Totaal = 3,3095 + 0,3310 = 3,6405  + 2,50% op 01/01/19 t.o.v. 01/01/18 
 
 
Tabel der schijven   100 % (zonder C4 tot 6) 
 
 

 01/01/95 
(*) 

betaald 
door 

VVM 

01/1/97 
(**) 

betaald 
door  
VVM 

01/01/00 
(***) 

betaald 
door  
VVM 

01/01/01 
(****) 

betaald 
door  
VVM 

01/01/02 
(*****) 

betaald 
door  

VVM 

01/01/03 
(°) 

VRA 
dossier 

01/01/04 
(°°) 

VRA 
dossier 

01/01/05 
(°°°) 
VRA 

dossier 

01/01/06 
(°°°°) 
VRA 

dossier 

C1-Verbruik 
C2-Banden 
C3-Onderhoud 
7-Garage 
C8-Verzekeringen 
C9-Rijdend pers. 

0,1684 
0,0196 
0,3091 
0,0545 
0,0685 
0,9883 

0,1714 
0,02 

0,3146 
0,0554 
0,0697 
1,0057 

0,2073 
0,021 

0,3227 
0,0556 
0,0699 
1,0765 

0,2167 
0,022 

0,3373 
0,0577 
0,0726 
1,118 

0,2221 
0,0226 
0,3459 
0,0592 
0,0745 
1,1465 

0,230274 
0,022975 
0,359680 
0,061547 
0,072308 
1,272033 

0,224309 
0,023647 
0,360366 
0,062617 
0,073218 
1,296212 

0,262599 
0,024813 
0,369888 
0,064044 
0,074834 
1,334690 

0,313686 
0,025665 
0,375842 
0,065895 
0,076889 
1,368763 

Subtotaal 1,6085 1,6368 1,7531 1,8244 1,8708 2,018817 2,040369 2,130868 2,226740 

C10 Administr.k. 0,1608 0,1637 0,1753 0,1824 0,1871 0,201882 0,204037 0,213087 0,222674 

Totaal 1,7693 1,8005 1,9284 2,0068 2,0579 2,220699 2,244406 2,343955 2,449414 

 
 
 
Opmerkingen : 
(*) Op 1/1/95: Standaardkostprijs goedgekeurd door de Contactcommissie op 

17/05/95 
(**) Op 1/1/97 : verhoging met 1,76 % van alle posten van de S.K.P. met 

uitzondering van post C.4 à C.6 die gepersonaliseerd is   
(***) Op 1/1/00 : betaald door de VVM (voor standaardbedrijf, zie doc.    
                                VRA.BUS.ECO.06, 19/10/00) 

 + 4,04 % voor C3a, C3b, C9 (personeel) 

 + 0,975 % voor C2,C3c,C3d, C7, C8 

 C1 met prijs gasolie op 30/11/99 : 24,96 BEF/LT. 
(****)    Op 1/1/01 : betaald door de VVM (voor standaardbedrijf, zie doc.        
                                VRU.BUS.ECO.05, 06/08/01) 

 + 4,53 % van alle C-waarden, uitgezonderd de C4-C6 
(beslissing van de RvB van de VVM op 29/05/01) 

NB : de evolutie van de SK betaald door de VVM op 01/01/01 
t.o.v. 01/01/00 : 80,9537 = 4,06 % en is dus lager dan 4,53 %. 
77,7918 
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Dit heeft de maken met de nieuwe gemiddelde parameters op 
01/01/01. 

(*****) Op 1/01/02 : betaald door VVM 

 + 2,55 % van alle C-waarden, uitgezonderd de C4-6 
(°) Op 1/01/03 : dossier VRA 
(°°) Op 01/01/04 : dossier VRA 
(°°°) Op 01/01/05 : dossier VRA 
(°°°°) Op 01/01/06 : dossier VRA  
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Conclusie 
 
 
 
1. Evolutie op 01/01/19 t.o.v. 01/01/18 (VRA dossier) 
 
 
 

 01/01/18 01/01/19 Evolutie 
Impact op  
01/01/19 

 VRA VRA 
t.o.v. VRA 
dossier op 
01/01/18 

 

C1 VERBRUIK 0,4309 0,4486 104,10 % 0,50 % 

C2 BANDEN 0,0387 0,0389 100,46 % 0,00 % 

C3 ONDERHOUD 0,4927 0,5017 101,82 % 0,25 % 

C4-C6 AFSCHRIJVING 0,3517 0,3631 103,24 % 0,32 % 

C7 GARAGE 0,0824 0,0844 102,43 % 0,06 % 

C8 VERZEKERINGEN 0,0977 0,1001 102,46 % 0,07 % 

C9 RIJDEND PERSONEEL 1,7347 1,7728 102,20 % 1,07 % 

Subtotaal 3,2288 3,3095 102,50 % 2,27 % 

C10 ADMINISTRATIEKOSTEN 0,3229 0,3310 102,51 % 0,23 % 

TOTAAL 3,5517 3,6405 102,50 % 2,50 % 
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BIJZONDER GEREGELD VERVOER 
______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Versie 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basis : standaardkostprijs op 1/1/2019 
 
Gegevens : zie bijlage II  

 

 6.1.                            STANDAARDKOSTPRIJS OP 01/07/2019 
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C.1. VERBRUIK 
 
 
A.  Stockageverlies   

 5 
(1,2455(bijlage 1) - 0,0486) x   =  0,0060 
     1000 

 
 
 Additieven 
 

2,0327 €/l                4 
      x    =  0,001355 
   500 l                     12 

 
 
 
B. Tractieverbruik 

 31,25 
(1,2455 – 0,0486 + 0,0060 + 0,001355)  x    = 0,3763 
 100 

 
 
 Verwarmingsverbruik   
 

(1,2455 - 0,0486 + 0,0060 + 0,001355)             5 
  x     = 0,0048 
  1,25 1.000 

 
 
 Olieverbruik  
 

(1,8307 x  80)    6 
  x   =  0,0088  
 100 1.000 

 
 
 
 
Nieuwe waarde van de term C.1 
 
0,3763 + 0,0048 + 0,0088  =  0,3899 €/km 
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C.2. BANDEN  
 
Prijsaanpassing per 1/07/19 (bijlage 2) – Nieuwe categoriën van banden op 01/07 (cfr. infra) 

a) Nieuwe banden 

 1100 – 20 xzy 
(+ binnenband)   :  699,00 (ongewijzigd) 

 
 275/70R22.5 XZA2 ENERGY:  643,00 

b) Herrubbering 

 275/70R22.5 XZA 2 ENERGY:  275,00 (ongewijzigd) 
 RX E/11.00 R20 x ZA : 323,43 (ongewijzigd) 

 
 

Nieuwe banden 
 
( 699,00 + 643,00          95 )    (                  95  )                 
(    x  ) + 10,80 (*) (zie bijlage 3)  x  17* = ( 671,00 x   ) + 10,80   x 17 = 
11.020,25  
(               2                              100 )   (                100 )                  
 
 
Herrubberingen 
 
275,00 + 323,43 95 95 
  x    x  14*  = 299,22  x     x 14 = 3.979,63 
 2 100 100 
 
 
Karkassenverkoop 
 

     11.020,25 
25,81  x    = 35,61  x  15* =  534,15 

     7.987,75 
 
 
C.2. aan Z = 1 
 
11.020,25 + 3.979,63 – 534,15  
 =  0,026441 €/km 

412.500 x 1,3263 
 
 

1. Berekening van het aantal nieuwe banden 
 

a. Standaardkostprijs openbare autobusdiensten 
 nieuwe banden : 40 
 km  : 918.000 

 
b. Verhouding in funktie van afgelegde afstand : 

412.500 km 
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  =  0,4493 
918.000 km 

 
c. Aantal nieuwe banden : 

40 x 0,4493 = 17,9720 
 = 17 

(*) Recytyre – milieubijdrage op 01/08/09 en ongewijzigd op 01/01/11 
2. Berekening van het aantal herrubberingen 
 

Het aantal herrubberingen wordt berekend in verhouding met de situatie voor de openbare 
autobusdiensten : 
Dus : 

32 x 
  =    x  =  14 
40 18 

 
x zijnde het aantal herrubberingen 

 
 
3. Berekening van het aantal karkassen 
 

Idem 2 
 

Dus: 
34 x 
  =    x  = 15 
40 18 

 
x zijnde het aantal karkassen 
 

Vanaf 01/07/11: nieuwe categoriën van banden Michelin 
 

Op 01/01/11  (Prijs banden Michelin op 01/01/11)  
 (Recytyre aangepast op 01/08/09) 

 

 
Op 01/01/19 (Prijs banden Michelin op 01/07/19- nieuwe prijs – zie bijlage 2) 

(Recytyre aangepast op 01/08/09 en ongewijzigd op 01/07/19 – zie bijlage 3) 
 

Model type 
Prijs 
(€) 

Gemiddelde 
prijs (€) 

% 
Gewogen 

Gemiddelde 
Prijs (€) 

Totale prijs 
zonder 

Recytyre(€) 

Recytyre 
(€) 

295/80/22,5 XZA 
2Energy 

712 

734,67 45 330,60 

  

 XZE 2+ 692   
 Xincity 

XZU 3 
800 684,43 10,80 

275/70/22,5 XZA2 
Energy 

643 

643,33 55 353,83 

  

 XZE 2+ 637   
 Xincity 

XZU 3 
650   

 Totale prijs (Recytyre inbegrepen) = 695,23 EUR 
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Model type Prijs (€) 
Gemiddelde 

prijs (€) 
% 

Gewogen 
gemiddelde 

prijs (€) 

Totale 
prijs 

zonder 
Recytyre 

(€) 

Recytyre 
(€) 

295/80/22,5 XZA 
2Energy 

897(*) 

943,33 45 424,50 

  

 XZE 2+ 777(*)   
 Xincity 

XZU 3 
1.156 869,45 10,80 

275/70/22,5 XZA2 
Energy 

815(*) 

809,00 55 444,95 

  

 XZE 2+ 698(*)   
 Xincity 

XZU 3 
914   

 Totale prijs (Recytyre inbegrepen) = 880,25 EUR 

 Evolutie 01/07/19 = 880,25/860,80 = 1,0226 

 Waarde van C2 op 01/07/19 
0,0328 EUR/km x 1,0226 = 0,0335 EUR/km 

(*) bestaat niet meer op 01/01/19 
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C.3. ONDERHOUD 
 
A. Interne handenarbeid 
 
 -> aantal te bezoldigen uren per trimester: 441,75 u 
 
 -> lonen en premies per trimester 
 

 De beroepenclassificatie werd gewijzigd vanaf 01/09/10. Het PC voor het 
garagebedrijf sloot een CAO af die een nieuwe functieclassificatie bevat. 

 Op 01/02/19 werden de minimumlonen (spanning 100) en de reële lonen van 
het garagepersoneel aangepast aan de evolutie van de index. Deze bedraagt + 
2,23%. Hieronder de nieuwe minimumlonen (zie bijlage 4).  

 In het kader van de sociale programmatie 2018-2019 hebben de sociale 
partners afgesproken om de minimumlonen te verhogen met 1,1% op 01/07/19 
(zie bijlage 4bis) 
 B1 14,96 
 B2 15,78 
 C1 16,59 
 C2 17,41 
 D1 18,22 
 D2 19,04 

     
    102,00 

 gemiddeld uurloon 17,00 na aanpassing aan de correctie coëf. (0,9972) (*) en 
aan de NMVB coëfficient (1,0377) 

16,95 x 1,0377 = 17,5890 EUR/u 

17,5890 x 165 u 
 eindejaarspremie  = 1,6424 EUR/u 

1.767 u 
 

 totaal  17,5890 + 1,6424 = 19,2314 EUR/u 

 per trimester  19,2314 x 441,75 = 8.495,47 EUR 

 Het sociaal akkoord (2011-2012) afgesloten t.v.v. het garagepersoneel 
voorziet de toekenning van ecocheques. Aan elke voltijds tewerkgestelde 
arbeider worden 2 semestriële schijven van ecocheques betaald, elk ter 
waarde van €125 op volgende tijdstippen (juni en december 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) en 

- in de loop van de maand december 2018 en ten laatste op 15/12 (€ 
125)  

- in de loop van de maand juni 2019 en ten laatste op 15/06 (€ 125) - zie 
bijlage 5 

Conclusie:  Op 01/01/19 = 1 x € 125 31,25 EUR/trimester 
  (€ 31,25 afgescheven in SKP van 01/01/19 tot 31/12/19) 

 Op 01/07/19 = 1 x € 125  31,25 EUR/trimester 
  (€ 31,25 afgescheven in SKP van 01/07/19 tot 30/06/20) 
   

                                                                    
(*) Zie CFA BS – SKP op 01/06/13 
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Totaal per trimester:  8.495,47 EUR 
 31,25 EUR (2e schijf 2018) 
 31,25 EUR (1e schijf 2019) 
 _________________ 

 8.557,97 EUR 
 

 Sinds 1/04/07 zijn de nieuwe sociale lastenverlagingen voor de werkgevers 
van kracht (afhankelijk van de werknemerscat. en van het kwartaalloon van 
de werknemer voor volledige prestaties) - nieuwe formule vanaf 01/01/19 - 
(zie bijlage 6). 

 R.S.Z.-loongrenzen afgeschaft vanaf 1/10/82: 
 

8.495,47 EUR x 1,08 = 9.175,11 
 
 

1) op brutoloon x 1,08 x 440 u (9.175,11) R.S.Z. (bijlage 7) 
 

 werkloosheid 1,46 % 
 ziekteverzekering 2,35 % 
 kinderbijslag 7,00 % 
 geneeskundige verzorging 3,80 % 
 jaarlijkse vakantie 15,84 % op 01/01/18 
 pensioenen 8,86 % 
 beroepsziekten 1,00 % 
 arbeidsongevallen 0,32 % 
 sociaal fonds 4,60 % 
 kredieturen  0,05 % 
 sluiting ondernemingen: basis 0,15 % 

    tijdelijke bedrage 0,11 % 
 loonmatiging K.B. nr. 401 5,12 % 
 begeleidingsplan (jongeren) 0,05 % 
 kinderopvang 0,05 % 
 tijdelijke werkloosheid 0,10 % 
 Asbestfonds 0,00 % 
 Tax Shift 2016 - 2,27 % 
 Tax Shift 2018 - 2,77 % 

             
   45,82 % = 4.204,04  
 

4.204,04 - 75,53 (bijlage 6) = 4.128,51 
 

2) op brutoloon x 440 u (8.495,47) 
verzekering: op de weg naar of van het werk 

0,69 % x 8.495,47 = 58,62 EUR 
 

3) op brutoloon x 440 u x 115,98 % (9.853,05) 
wetsverzekering 

3,8157 % x 9.853,05 = 375,96 EUR 
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4) taks op 2° en 3° 
5,5 % x (58,62 + 375,96) = 23,09 EUR 

 
5) ziektetoeslag 

    38  
17,5890 x 1,38 x  = 184,47 EUR/jaar  
                                5 
 
                           184,47 
per trimester:  = 46,12 EUR 

   4  
 
 
 
6) interbedrijfsgeneeskundige dienst  

K.B. van 17/05/78 en M.B. van 18/05/78 (B.S. 30/05/78) 
Vanaf 1/01/16 : 
 
115,75 
__________  = 28,94 EUR met evolutie IPC  dec 2018   = 1,0234 
    4  dec 2019 

 
 

 -> Totale personeelskosten 
 lonen en premies  8.557,97 
 R.S.Z.  4.428,51 
 verzekering : ongevallen op de weg 

naar of van het werk 58,62 
 wetverzekering  375,96 
 taks  23,90 
 ziektetoeslag  46,12 
 interbedrijfsgeneeskundige dienst 28,94 

      
Totale personeelskost per trimester : 13.220,02 

 
Totale personeelskosten per jaar : 13.220,02 x 4 = 52.880,08 

 
 
 
 -> Productiviteit per man 
 

Deze kosten gelden voor 224.825 km (1) 
 

52.880,08 
  of per km :  0,2352 EUR/km 

224.825 
 

100.878.000 
(1)  x 1,15 

516 
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B. Externe herstellingen 
 

aanpassing aan de evolutie van de garagelonen : 
 

16,95 EUR/u (1/07/19) 
 = + 1,0335 
16,40 EUR/u (1/01/19) 

 
dus : 0,1222 x 1,0335 = 0,1263 

 
 
 
 
C. Wisselstukken 
 

aanpassing aan de evolutie van de Consumptie-index op semestriële basis 01/07/18 tot 
01/01/19 (zie bijlage 8) 

 
      108,87   (01/07/19) 

0,202145 x    = 0,202145 x 1,0060 = 0,203358 
      108,22   (01/01/19) 

 
0,203358 
 =  0,1533 EUR/km 
1,3263 
 

 
 
 
D. Stockbeheer 
 

aanpassing aan de evolutie van de consumptie-index op semestriële basis 

van 01/01/18 tot 01/07/18 
 

       108,87 
3.705,89 EUR x   =   3.705,89 EUR x 1,0060 = 3.728,13 EUR 

        108,22 
 

rentederving 3.728,13 EUR  x  4 %    =   149,13 EUR 
verloren stukken 5 % 3.728,13 EUR  x  5 %    =   186,41 EUR 

 
 dus :  335,54 

    =  0,0122 EUR/km 
   275 x 100 

 
 
 
 
Nieuw totaal van post C.3 
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Recapitulatie  C.3. A : 0,2352 
 C.3. B : 0,1263 
 C.3. C : 0,1533 
 C.3. D : 0,0122 
 

 0,1263 0,0122 
0,2352 +   + 0,1533 +   =  0,5062 EUR/km 
  1,17 1,25 

 
 
 
C.4 tot C.6. AFSCHRIJVINGEN + INTRESTEN (C4-C6 op 01/07/19) 
 
In aanmerking te nemen elementen : 

 de gemiddelde aankoopwaarde van de voertuigen van 01/01/19 tot 31/03/19 
 de rentevoet voor staatsleningen en voor leningen van 01/01/19 tot 31/03/19 

 
1) gemiddelde aankoopwaarde van 01/01/19 tot 31/03/19 

a) gemiddelde waarde   =    206.710,00  (zie bijlage 9) 

 
b) residuele waarde 3 %       206.710,00  x  3 %   = 6.201,30 

 
c) nieuwe waarde              206.710,00  -  6.201,30 =  200.508,70 

 
slotwaarde 
aftrek van het eerste bandenstel 

 
200.508,70  -  (6 x 758,53) (**)  =  195.957,52 

 
2) rentevoeten van 01/01/19 tot 31/03/19 (zie bijlage 10) 
 

Staatsleningen 
van Tot % Dagen Tot. 
01/01/19 
04/03/19 

03/03/19 
31/03/19 

0,00 
0,55 

62 
28 

0,00 
15,40 

     
  0,17 90 15,40 
I.R.S. (Interest Rate Swap) – 8 jaar 
Van Tot % Dagen Tot. 
01/01/19 31/03/19 0,59 90 53,10 
     
  0,59 90 53,10 
 
     
     
     
     

______________________________________ 
 
(**) Totale prijs band op 01/07/19 : 869,45 EUR x 0,86 (korting) + 10,80 (Recytyre) = 758,53 EUR (zie pag. 5) 
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gemiddelde rentevoet :  
 

Staat  =  0,75 (*) x 0,2 x0,0017 =  0,03 % 
IRS 8 jaar + marge  = 0,59% + 1,40% = 1,99%  0,8 x 0,0199 =  1,59 % 
  ———— 
Totaal  =   1,62 % 
(*) Voorheffing = 25% vanaf 01/01/14 
 

-> Tabel van de jaarlijkse termijnen 

Jaar Rentevoet Koopprijs van een 
autobus  

Jaarlijkse termijn 
waarbij men op 15 jaar 

een lening van  
1 EUR terugbetaald 

Jaarlijkse terugbetaling 

 % F  F 

 (2) (3) (4) (5) 

1/2019 
2/2018 
1/2018 
2/2017 
1/2017 
2/2016 
1/2016 
2/2015 
1/2015 
2/2014 
1/2014 
2/2013 
1/2013 
2/2012 
1/2012 
2/2011 
1/2011 
2/2010 
1/2010 
2/2009 
1/2009 
2/2008 
1/2008 
2/2007 
1/2007 
2/2006 
1/2006 
2/2005 
1/2005 
2/2004 

 1,62 
 1,82 
 1,79 
 1,70 
 1,59 
 1,36 
 1,69 
 1,85 
 1,79 
 2,41 
 2,63 
 2,57 
 2,54 
 2,82 
 3,42  
 3,60 
 4,15 
 3,59 
 3,92 
 4,67 
 6,33 
 6,26 
 6,09 
 6,12 
 5,82 
 5,71 
 5,36 

5,11 
5,24 
5,41 

195.957,52 
182.060,80 
163.328,00 
192.965,38 
184.449,17 
184.981,54 
182.483,97 
183.385,68 
182.689,70 
183.930,39 
180.815,18 
185.507,07 
186.156,69 
181.347,49 
184.617,47 
181.726,65 
182.424,32 
186.110,75 
182.387,11 
185.067,78 
177.110,73 
173.711,61 
167.803,42 
150.218,87 
149.231,35 
148.367,20 
147.194,57 
147.331,89 
149.637,38 
142.940,54 

0,07563033 
0,07678134 
0,07660807 
0,07608957 
0,07545851 
0,07414846 
0,07603208 
0,07695482 
0,07660807 
0,08023269 
0,08154083 
0,08118293 
0,08100430 
0,08267977 
0,08633182 
0,08744370 
0,09088700 
0,08738173 
0,08943870 
0,09420528 
0,10519431 
0,10471904 
0,10356910 
0,10377159 
0,10175524 
0,10102070 
0,09870080 
0,09705994 
0,09791149 
0,09903060 

14.820 x 0,5 = 7.410 
13.979 x 0,5 = 6.990 
12.512,23 x 0,5 = 6.256 
14.683 x 0,5 = 7.342 
13.918 x 0,5 = 6.959 
13.716 x 0,5 = 6.858 
13.875 x 0,5 = 6.938 
14.112 x 0,5 = 7.056 
13.996 x 0,5 = 6.998 
14.757 x 0,5 = 7.379 
14.744 x 0,5 = 7.372 
15.060 x 0,5 = 7.530 
15.079 x 0,5 = 7.540 
14.994 x 0,5 = 7.497 
15.938 x 0,5 = 7.969 
15.891 x 0,5 = 7.946 
16.580 x 0,5 = 8.290 
16.263 x 0,5 = 8.132 
16.312 x 0,5 = 8.156 
17.434 x 0,5 = 8.717 
18.631 x 0,5 = 9.316 
18.191 x 0,5 = 9.096 
17.379 x 0,5 = 8.690 
15.588 x 0,5 = 7.794 
15.185 x 0,5 = 7.593 
14.988 x 0,5 = 7.494 
14.528 x 0,5 = 7.264 
14.300 x 0,5 = 7.150 
14.651 x 0,5 = 7.326 
14.155 x 0,5 = 7.078 
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228.136 
per jaar :         =  15.209,07 EUR/j 

15 
 

15.209,07 
per km   :      =  0,4424 EUR/km 

(100 x 1,25) x 275  
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C.7. GARAGE 
 
 
Op 1/01/93 bedroeg de jaarwaarde van term C.7. 1.095,74 EUR 
Op 1/01/13 bedroeg de jaarwaarde van term C.7. 1.653,06 EUR 
 
Evolutie van het indexcijfer van december 17 tot december 18 (zie bijlage 8) : 
 

108,22 (12/18) 
 = 1,0234 dus per jaar : 1.758,63 x 1,0234 = 1.799,78 EUR 
105,75 (12/17) 

 
 

per km :  1.799,78 
   =  0,0524 EUR/km 
100 x 1,25 x 275 
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C.8. VERZEKERINGEN 
 
Het M.B. van 19/12/77 wijzigt en vult het K.B. aan van 14/04/71 tot vaststelling der 
tariefperken en maatstaven toepasselijk op de verplichte verzekering der burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen. 
 
 A.  Burgerlijke aansprakelijkheid 

Bij gebrek aan een specifieke verzekeringsindex stellen wij voor de premies vanaf 
1/01/1994 te binden aan de index van de consumptieprijzen. 

 
a) Basispremie op 1/07/2019 

 
   763,93 EUR x 108,22 (12/18) 
   =  781,81 EUR 

105,75 (12/17) 
verhoging van de premie vanaf 6/05/91 : + 3 % 781,81  x 1,03    = 
805,22 
verhoging van de premie vanaf 1/01/95 : + 1,5 %  805,22  x  1,015 = 
817,30 
korting 10 % : 817,30 EUR x 0,9 = 735,57 EUR 

 
b) Premie per plaats op 1/07/2019 (jaarlijkse indexatie op 01/01) 

 
35,22  x  108,22 (12/18) 
  =  36,35 EUR 

105,75 (12/17) 
verhoging van de premie van 6/05/91 : + 3 % 36,35  x  1,03  = 
37,44 
verhoging van de premie vanaf 1/01/95 : + 1,5 % 37,44  x 1,015 = 
38,00 
korting 10 % : 38,00 EUR x 0,9 = 34,20 EUR  

 
Premie op 1/01/2019 voor een voertuig van 50 plaatsen 

Basispremie 735,57 
50 pl x 34,20 1.710,00 
  
 2.445,57 
pluraliteit   - 5 %   -   122,28 
  
 2.323,29 
Driemaandelijkse betaling  3 % + 69,70 
  
 2.393,99 
Taksen 14,15 + 338,61 
  
Totaal 2.731,60 

 
 
 B. Brand 

 Gemiddelde aankoopwaarde 
 Gemiddelde waarde + residuele waarde (3 %) 

 



 
 

  KOSTPRIJSBEREKENING EN PRIJSZETTING 

206.710,00 + 6.201,30  
   = 106.455,65 EUR 

2 
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 premie 5°/oo 532,28 
 korting 10 %  -    53,23 
   
  479,05 
 korting gasolie   - 30 % -   143,72 
   
  335,33 
 driemaandelijks betaling + 3 %   +   10,06 
   
  345,39 
 taks 1,40 % 
 mindervaliden 7,5   % 13,90 %   +  48,01 
 RIZIV 5%  
   
  393,40 
 
Nieuwe waarde van term C.8. 
 

 per jaar : 2.731,60  +  393,40 = 3.125,00 
 
 per km   :  3.125,00 

 =  0,0909 EUR/km 
(100 x 1,25) x 275 

 
 
C.9. RIJDEND PERSONEEL 
 
aantal te bezoldigen uren per trimester  
Herberekening op basis van 38 u/week (na afschaffing van de carensdag op 1/07/94) 
zondagen 52 
verlofdagen 24 
ziektedagen 8,5 
permanente bijscholing 0,50 (1/2 x 1 d.): zie pag.16 
  
 85 d. 
 
  38 u 1773,33 u 

365 d - 85 d. = 280,00 x    =  1.773,33 u   en     =  443,33 u 
  6 4 

 
1) Lonen en premie per trimester 

 Sociaal akkoord 2013-2014 (zie bijlage 5) 

 Ecocheque van € 125 (jaarlijks) voor de chauffeurs die op 01/01/15 een 
anciënniteit van minimum 5 jaar hebben in hetzelfde bedrijf (van toepassing 
op 01/01/14). 

 De nachtvergoeding wordt verhoogd tot 1 EUR/u op 01/01/14 

 Sociaal akkoord 2015-2016 
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 verhoging van de uurlonen met 0,05 EUR/uur vanaf 01/01/16 

 verhoging van de ARAB-vergoeding op 01/01/16 : maandbedrag : 119,11 
EUR/maand voor meer dan 25/38 uur/week 

 Sociaal akkoord 2017-2018 : op 01/06/17 stijgen de baremalonen en de reële 
uurlonen met 1,1% (idem de nachtvergoeding) 

 Overschrijding van de spilindex in oktober 2018: verhoging van de uurlonen met 
2% op 01/11/18 (zie bijlage 11) 

 De ARAB-vergoeding bedraagt 126,37 EUR/maand vanaf 01/07/19 (6,94 EUR/dag) 
voor de chauffeurs die voltijds werken en meer dan 25/38 vanaf 01/07/19 
(jaarlijkse indexatie op 01/07) (zie bijlage 11) 

 
2) Eindejaarspremie 2018 

beslissing van het bevoegde Paritair Comité  =   2.071,43 EUR 
Dit bedrag wordt verminderd met het voorschot betaald door het sectorieel  
Sociaal Fonds (74,39 EUR) (zie bijlage 13 van SKP op 01/01/19 – doc. VRA.BS.ECO.01) 

 
3) Berekening van het brutoloon 

uurloon (14 jaar – anciënniteit) 12,9193 x 443,33  = 5.727,51 
eindejaarspremie 1.997,04 : 4 =    499,26 
vergoeding gesplitste diensten (1 EUR/dag) 180 : 4 =      45,00 
nachtvergoeding (1,011 EUR/uur) (*) 1,011  EUR x 443,33 x 7,71%  = 34,56 
  
 6.306,33 
ARAB-vergoeding 126,37 x   3     =    379,11 
Ecocheque 125 EUR/jaar 31,25 
  
Totaal 6.716,69 

_______________________________________________________________________ 

(*) met 7,71% nachtprestatie (zie SKP VRA.BUS)  
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4) Sociale lasten per trimester 
Loongrenzen afgeschaft sinds 1/10/82 
6.306,33  x  1,08  =  6.810,84 

 
1. Op brutoloon x 444 x 1,08  (6.810,84)  RSZ  (bijlage 7) 

 werkloosheid  1,46 % 
 ziekteverzekering  2,35 % 
 kinderbijslag  7,00 % 
 geneeskundige verzorging  3,80 % 
 jaarlijkse vakantie 15,84 % op 01/01/18 
 pensioenen  8,86 % 
 beroepsziekten   1,00 % 
 arbeidsongevallen  0,32 % 
 sociaal fonds  4,60 % 
 kredieturen  0,05 % 
 sluiting ondernemingen : basis  0,15 % 

   tijdelijke bijdrage  0,11 % 
 loonmatiging K.B. nr. 401  5,12 % 
 begeleidingsplan (jongeren)  0,05 % 
 kinderopvang  0,05 % 
 tijdelijke werkloosheid  0,10 % 
 Asbestfonds  0,00 % 
 Tax Shift 2016 - 2,27 % 
 Tax Shift 2018 - 2,77 % 
  
 45,82 %  =  3.120,73 

art. 35 § 1 
(nieuwe sociale lastenverlagingen op 1/01/14 – zie bijlage 6) 
3.120,73 – 382,01 = 2.738,72 

 
2) op brutoloon x 444 (6.306,33) 

verzekering op de weg naar of van het werk 
0,69 %  x  6.306,33 =  43,51 EUR 

 
3) op brutoloon x 444 x 115,98 % (7.314,08) 

wetsverzekering 
3,8157 % x 7.314,08 = 279,08 EUR 

 
4) taks op 2° en 3° 

5,5 % x (43,51 + 279,08) = 17,74 EUR 
 

5) ziektetoeslag 
38 

12,9193  x  1,38 x  = 112,91 EUR/jaar   
                                    6 
 
 112,91 
per trimester :  = 28,23 EUR 

4  
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6) interbedrijfsgeneeskundige dienst  

het rijdend personeel is net als het onderhoudspersoneel onderworpen aan het geneeskundig 
onderzoek omwille van de blootstelling aan mechanische trillingen van 2 tot 30.000 Hz. 

     115,75 
115,75 EUR/j of     EUR/trim = 28,94 EUR  

        4 
 
 
 
 

 -> Totaal van de loonlasten per trimester 
 lonen en premies  6.716,69 
 R.S.Z.  2.738,72 
 verzekering op de weg naar en van het werk 43,51 
 wetsverzekering  279,08 
 taksen 17,74 
 ziektevergoeding  28,23 
 interbedrijfsgeneeskundige dienst 28,94 

                                                                 

  9.852,91 
 
 
 -> aantal activiteitsdagen per jaar en per chauffeur en aantal afgelegde km  

 aantal zondagen 52 
 betaald verlof 24 
 ziekte 12,5 
 feestdagen 11 

  
 99,5 
 

365 - 99,5 = 265,5 dagen/jaar afgelegde km   265,5 x 100 km : 26.550 km 
 
 
 
Nieuwe waarde van de term C.9 rekening houdend met 1 dag/jaar permanente bijscholing 
(*) en met de tussenkomst van het Sociaal Fonds (50%) in de vergoeding van de tijd van de 
verplichte permanente bijscholing (zie bijlage 14) 
 

9.852,91  x  4 
   =  1,1920 EUR/km 
264,50 x (100 x 1.25) 

 
(*) Niet geprest. uren Geprest. uren 
 99,50 dagen Aantal dagen/jaar : 365 d – 100,50 d. 
 1,00 dag perm. bijscholing                            = 264,50 d. 
                (totaal van 5 dagen tot 2020) 

_________ 

 100,50 dagen 
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 10. ADMINISTRATIEKOSTEN 
 
 Totaal vaste kosten per jaar 

C.4. tot C.6 15.209,07 
C.7 1.799,78 
C.8 3.125,00 

  
 20.133,85 
 

bepaling van de administratiekosten 
C.1 0,3889 
C.2 0,0335 
C.3 0,5062 
C.4. tot C.6 0,4424 
C.7 0,0524 
C.8 0,0909 
C.9 1,1920 
  
 2,7073 x 0,08 = 0,2166 EUR/km 

 
Totaal op 01/07/2019 

C.1. tot C.9 2,7073 
C.10 0,2166 
    
    2,9239 
 

Toepassingscoëfficiënten 
 

  2,9239 
t.o.v.  01/01/19:  =  + 1,04 % 

  2,8938 
 
  2,9239 

t.o.v.  01/07/18 :    = + 1,40 % 
  2,8834 

 
Vergelijking van de minimumkosten Agglomeratie en  de 

minimumkosten Provinciaal 
   Minimum P-tarief minimum A-tarief 

  C.1. 0,3899 0,4874 
  C.2. 0,0335 0,0419 
  C.3. 0,5062 0,6328 

  C.4. tot 6. 0,4424 0,5530 
  C.7. 0,0524 0,0655 
  C.8. 0,0909 0,1136 
  C.9. 1,1920 1,4900 

  C.10. 0,2166 0,2708 
  Totaal 2,9239 3,6549 

 
 
Uitwerking van de tarieven 
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basis van de berekening :  
 100 km (ongewijzigd) 

Min. A-tarief (ongewijzigd) 
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6.2.      STANDAARDKOSTPRIJSLEERLINGENVERVOER OP 01/05/19 
 
 
6.2.1. Standaardkostprijs op 01/05/19 - Excelbestand 
 
In het kader van de voorbeeldkostprijsberekening voor de diensten van 
leerlingenvervoer, vindt u in bijlage III het excelbestand tot berekening van de 
standaardkostprijs voor de diensten van leerlingenvervoer, goedgekeurd door de 
VRA-Commissie BS en aangepast op 01/05/19 a.h.v.vervoerindex (met prijs van 
diesel op 01/05/19). 
 
De post afschrijving (C4-C6) is op een termijn van 15 jaar berekend met een 
residuele waarde van 3% en een aangepaste rentevoet van1,69% op 01/05/19. 
 
Om het eindresultaat per dag te bekomen voor een dienst uitgevoerd met de 
betrokken categorie voertuig, volstaat het uw gegevens in te geven in de volgende 
cellen: 
 
E65: kostprijs uurloon rijdend personeel (23,09 EUR/uur op 01/05/19 per default) 
C75: aantal beladen kilometers   
E75: aantal ledige kilometers (40 km/dag per default)  
D74: aantal minuten gepresteerd door de chauffeur (automatisch verhoogt met 10% 

door het excellbestand om rekening te houden met de dode tijden – 
eindresultaat minstens 3 uur/dag) 

 
Tot slot, kan u voor elke post van de kostprijs (C1 tot C9), indien u het wenst, de 
gegevens van het programma wijzigen en de werkelijke kosten van uw 
onderneming ingeven (zie cijfers in cursief). 

Bijvoorbeeld: voor C1-verbruik, geeft u de prijs van de brandstof in op de 
gekozen datum, in functie van uw korting, enz… (cellen F43, F44, F49, F46). 

Voor wat de administratiekosten betreft (C10)  is er geen afzonderlijke post voorzien 
(deze post is in de andere kosten al in aanmerking genomen), maar nu apart in de 
formule (+ 10%). 
 
Aangezien het een voorbeeldkostprijsberekening betreft, is ook geen marge 
opgenomen. 
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6.2.2   Aanpassing indexeringssysteem – vervoerindex op 01/01/08 
 

 INLEIDING 
 
 Sinds enkele jaren pleit de VRA voor een aanpassing van het jaarlijks 

indexeringssysteem van de contracten ophaalvervoer van leerlingen in opdracht 
van de VVM-De Lijn. 

 
 Het momenteel toegepaste systeem op basis waarvan de contracten op de 

verjaardag worden aangepast op basis van de evolutie der consumptieprijzen, 
is ontoereikend, omdat het geen rekening houdt met de specifieke 
kostenelementen, eigen aan een vervoeropdracht in het leerlingenvervoer, 
zoals o.m. de personeelskost. 

 
 De sector pleit bijgevolg voor de toepassing van een systeem dat de evolutie 

van deze elementen wel in aanmerking neemt. 
 

 NIEUW INDEXERINGSSYSTEEM VANAF 01/01/08 
 
 Na jarenlange besprekingen met de VVM-De Lijn, de Vlaamse Ministers van 

Mobiliteit  en Begroting, resp. Mevr. Van Brempt en Dhr. Van Mechelen, wordt 
het systeem – eindelijk! – aangepast. 

 
 Vanaf 01/01/08 wordt de volgende indexformule toegepast :  
 

 10% van de prijs van het contract wordt geïndexeerd op basis van de 
evolutie van de gasolieprijs in €/liter; 

 40% van de prijs van het contract wordt geïndexeerd op basis van de 
evolutie van de loonkost van het rijdend personeel (chauffeurs) bijzonder 
geregeld vervoer uitgedrukt in €/trimester. Hiervoor wordt rekening 
gehouden met de maximale toegelaten evolutie die vervat ligt in de wet op 
het concurrentievermogen, m.n. de tweejaarlijks interprofessioneel 
vastgelegde loonnorm (5% voor 2007-2008); 

 30% van de prijs van het contract wordt geïndexeerd op basis van de 
evolutie van de index der consumptieprijzen; 

 20% van de prijs blijft vast. 
 
De loonkost van de chauffeurs en de brandstofkost vormen 2 van de 
voornaamste kostenelementen van een opdracht leerlingenvervoer. Daarom 
worden zij apart beschouwd en volgen zij hun eigen evolutie. Het aandeel van 
deze kostenposten in de totale kost (resp. 40% en 10%) stemt overeen met het 
aandeel van deze kosten in de standaardkostprijs bijzonder geregeld vervoer. 
 
De VVM-De Lijn zal dit nieuw systeem toepassen vanaf 01/01/08, telkens op de 
verjaardag van het contract m.n. 01/01 of 01/09. Het wordt toegepast op alle 
lopende contracten. 
 
Hiertoe zal de VRA 2 maal per jaar op deze data een voorstel van indexering 
aan De Lijn bezorgen.  
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 VERVOERINDEX OP 01 EN OP 09  
 

De vervoerindex wordt 2 maal per jaar sinds 2008 toegepast (zie ter informatie 
in bijlage III de laatste vervoerindex op 01/01/19 – goedgekeurd door de VVM). 
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6.2.3  prijsherzieningsformulier op 01/10/18 
 

LEERLINGENVERVOER PRIJSHERZIENINGSFORMULIER OP 01/10/18  

   
FIRMA:                                        RIT NR. :                         SCHOOL:  

   

   

   

NIEUWE TOESTAND OUDE TOESTAND  

   

AANTAL KM PER DAG: AANTAL KM PER DAG:  

CAPACITEIT: CAPACITEIT:  

 PRIJS PER DAG:  

LOON CHAUFFEUR   

   

Uurloon : 22,74 EUR 2,10'/km van 0 tot 150 km/dag met min. 180 min.  

 1,75'/km van 151 km/dag en meer met min 300 min  

   

 NIEUWE TIJDSDUUR:                 km x          min/km =  

 OUDE TIJDSDUUR:                     km x          min/km =  

 VERSCHIL IN PRIJS:            22,74 x               min  

                     60  

VERANDERLIJKE KOSTEN   

 0,42 EUR/km voor een capaciteit tot 20 plaatsen  

 0,53 EUR/km voor een capaciteit van 21 tot 30 plaatsen  

 0,57 EUR/km voor een capaciteit van 31 tot 38 plaatsen  

 0,90 EUR/km voor een capaciteit van meer dan 38 pl.  

   

 NIEUWE KOSTEN:                 km x          EUR/km =  

   

 OUDE KOSTEN:                     km x          EUR/km =  

   

 VERSCHIL :  

CAPACITEIT   

 60,35 EUR/dag voor een capaciteit tot 20 plaatsen  

 86,82 EUR/dag voor een capaciteit van 21 tot 30 plaatsen  

 94,46 EUR/dag voor een capaciteit van 31 tot 38 plaatsen  

 127,26 EUR/dag voor een capaciteit van meer dan 38 pl.  

   

 NIEUWE CAPACITEIT:   

 OUDE CAPACITEIT:  

 VERSCHIL :  

VANAF: NIEUWE DAGPRIJS:  

   

De firma Voor goedkeuring,  

 Namens de Vlaamse Vervoermaatschappij  

Naam: Het afdelingshoofd,  

Datum: Datum:  

 Handtekening:  
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 HOOFDSTUK 7 
 

Bepaling van het break-even punt 
(voorbeeld van de autocarsector) 

 
 
 
 
1. Inleiding 
 

Regelmatig wordt geklaagd over de te lage rentabiliteit van de 
autocarondernemingen in het ongeregeld vervoer. De oorzaak hiervan moet 
eerst en vooral worden gezocht in een buitensporige prijsconcurrentie. 
Aangezien momenteel de grenzen inzake verbetering van efficiëntie bereikt zijn, 
gaat deze concurrentie enkel ten koste van de rentabiliteit van de 
ondernemingen. Maatregelen van buitenuit om deze situatie te verhelpen, liggen 
niet in het verschiet. Initiatieven tot verbetering van het prijsniveau moeten vanuit 
de sector en vanuit de bedrijven komen. 
 
Vele bedrijven streven ernaar het aantal gebruiksdagen van hun voertuigen per 
jaar op te drijven. Gelet op het grote aandeel van de vaste kosten in de totale 
bedrijfskosten, is dit inderdaad een middel om de rentabiliteit van het bedrijf te 
verhogen. Indien deze verhoging van het aantal gebruiksdagen echter gepaard 
gaat met een algemene korting op de normale verkoopprijs wordt deze 
rentabiliteitstoename echter geneutraliseerd. Hieronder maken we eerst een 
kostprijsberekening in het ongeregeld vervoer op basis van bedrijfseconomische 
en reglementaire parameters. 
 
Vervolgens zullen we het aantal gebruiksdagen berekenen op basis van de 
FBAA-richtprijzen dat noodzakelijk is om het break-evenpunt te bereiken, nl. de 
productie die nodig is om de totale kosten te dekken. 
 
Bij toekenning van kortingen op deze richtprijzen zullen we merken dat het aantal 
gebruiksdagen meer dan proportioneel moet worden opgedreven om de daling 
te compenseren die voortvloeit uit de kortingen. 
 
Ten laatste, vindt u (ter informatie) in bijlage IV gegevens m.b.t. de afschrijving 
van het voertuig. 

 
 
2. Kostprijsberekening 

 
2.1.  INLEIDING 
 

De verschillende kostenposten van een vervoerprestatie worden opgedeeld 
in : 
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 variabele kosten : dit zijn kosten die evolueren in functie van het aantal 
afgelegde kms; 

 
 vaste kosten : dit zijn kosten die evolueren in functie van de 

beschouwde tijdsperiode, in ons geval per gebruiksdag van het 
voertuig. 

 
2.2.  INDELING IN VARIABELE EN VASTE KOSTEN 
 

2.2.1.  variabele kosten (in €/km) 
 

behoren tot de variabele kosten : 
2.2.1.1. verbruik 
2.2.1.2. banden 
2.2.1.3. onderhoud 

 onderhoudspersoneel 
 externe herstellingen 
 wisselstukken 
 stockbeheer 

 
 

2.2.2.  vaste kosten (in €/gebruiksdag) 
 

behoren tot de vaste kosten : 
2.2.2.1. afschrijving 
2.2.2.2. garage 
2.2.2.3. verzekeringen (B.A. + brand) 
2.2.2.4. chauffeur 

 
 

2.2.3. Op beide kostensoorten wordt 10 % toegepast voor de algemene 
onkosten; o.m. : ondernemersvergoeding, bedienden, burelen, 
informatica, telefoon, fax, opleiding,… 

 
 

2.2.4.  De aldus bekomen kostprijs wordt verhoogd met 15 % 
brutowinstmarge om te komen tot de verkoopprijs. 

 
 
 

2.3.  BEREKENING – Gegevens 2011 – ICB en PRST BS 
 

2.3.1.  variabele kosten : 
 

2.3.1.1. verbruik 
 dieselverbruik : 31,25 l/100km (verwarming incluis) – 

prijs op 24/11/11 
 korting : €/l  0,0486 en recuperatie accijnzen : € 0,033/l 
 olieverbruik : 0,6/100 km 
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[ (€/l  1,2273 - €/l  0,0486 - €/l 0,0333) x 31,25 l ] + [   0,6 l   x €/l 
1,0407 ] = €/km  0,3642 
                                                                 100 km       100 km 
 

 
2.3.1.2. Banden 

 gemiddelde prijs : € 847,50 
 korting : 16%  
 kilometrage : 90.000 km 

 
 

                         € 711,90 x 6  
                        —————— = €/km 0,0475  
                            90.000 

 
 
 

2.3.1.3. Onderhoud 
 

2.3.1.3.1. Onderhoudspersoneel 
 gemiddelde jaarlijkse loonkost : € 45.669 
 jaarlijkse productiviteit/mecanicien : 375.000 km 

 
  € 45.669 
————— = €/km  0,1218 
375.000 km 

   
2.3.1.3.2. Externe herstellingen : €/km  0,1088 
2.3.1.3.3. Wisselstukken :€/km  0,1172  
2.3.1.3.4. Stockbeheer :€/km 0,0095 
 
2.3.1.3.5. TOTAAL  : €/km 0,3573/km 

 
 

2.3.2.  vaste kosten (225 gebruiksdagen) : 
 

2.3.2.1. afschrijving 
 aankoopprijs : € 237.000 
 residuele waarde : 3% 
 periode : 15 jaar 
 rentevoet : 3,77 % 

 
Annuiteit = € 229.890 x 0,0885004 = € 20.345 
per gebruiksdag :  € 90,42 

 
2.3.2.2. garage :  

€ 1.562,47/vt/jaar 
per gebruiksdag :  € 6,94  

 
 
 



 
 

  KOSTPRIJSBEREKENING EN PRIJSZETTING 

2.3.2.3. verzekering (50 pl) 
B.A. + Brand :     € 3.519,41/vt/jaar 
per gegruiksdag :  € 15,64 

2.3.2.4. verkeersbelasting   
taks :  €/jaar 406,16 
per gebruiksdag : € 1,81 

 
2.3.2.5. chauffeur 

 dagvergoeding :  
 sociale lasten :  
 ARAB  
 EJP  

 
Totale dagkost : € 193,51 (12 uur) 
 

2.3.2.6. totale vaste kosten per gebruiksdag  :   € 308,32 
 
 
 

2.3.3.  totale kostprijs : 
 

(€/km 0,7690 x 1,10) + (€/dag 308,32 x 1,10) =  €/km 0,8459 + €/dag 
339,15 

 
 
 

2.3.4.  verkoopprijs (+ 15 %) : 
 

€/km 0,9728 + €/dag 390,00. 
 
 
 

 
3.  Berekening van het break-evenpunt 

 
Het break-evenpunt is die afzetgroote, waarbij de totale opbrengsten juist gelijk 
zijn aan de totale kosten, m.a.w. er wordt winst noch verlies gemaakt. In ons 
geval, wordt de afzetgrootte uitgedrukt in het aantal gebruiksdagen. 
 
De formule is: 
 

Vaste kosten/(verkoopprijs - variabele kosten per gebruiksdag) 
 
Op basis van punt 2. bedragen deze gegevens: 
 

 vaste kosten per jaar: ((20.345,00 + 3.519,41 + 1.562,47 + 406,16) + 
(193,51 x 225d)) x 1,10 =          € 76.310,00  

 verkoopprijs: € 612,50 (autocartarief standaardvoertuig 46 **** voor 250 
km) 

 variabele kosten per dag (250 km per dag): € 211,48 
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Het aantal gebruiksdagen om break-even te werken bedraagt aldus : 
€ 76.310,00 / (€ 612,50 - € 211,48) = 190 gebruiksdagen 

 
Wat is nu het gevolg van de toekenning van een korting op deze richtprijs ? 
 
Korting van 10 %: 
 

€ 76.310,00 / (€ 551,25 - € 211,48) = 225 gebruiksdagen 
 

Om een korting van 10 % te compenseren, moet het aantal 
gebruiksdagen stijgen met 18 %. 

 
 
 
 
 
 
 

 
*     * 

* 
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HOOFDSTUK 8 
 

Berekening van de eigen bedrijfseconomische 
kostprijs 

 

 

1. Inleiding 

 

 

In de vorige hoofdstukken hebben wij getracht de samenstelling van de kostprijs 

per voertuig van een vervoeronderneming zo grondig mogelijk te onderzoeken. 

 

Daarna beschouwden wij de variabele en de vaste kosten en onderzochten wij de 

officiële kostprijsformule. 

 

Wij zullen deze kennis nu toepassen om, dank zij de kostprijsformules, de 

bedrijfseconomische kostprijs van een voertuig en van de onderneming te bepalen. 

 

Twee mogelijkheden doen zich voor : 

 

1. C1 + C2 + C3 per kilometer uitdrukken en de overige elementen per 

gebruiksdag 

2. elk kostenelement per kilometer uitdrukken 

 

Beide mogelijkheden zullen hierna worden uitgewerkt : 

 

 

1.1. C1 + C2 + C3 per km en C4à6 + C8 + C8bis + C9 + C10 per gebruiksdag 

 

Wij kunnen ter memorisatie de kostprijsberekening in de volgende formule 

onderbrengen : 

Kostprijs : 

  

 [Brandstoffenverbruik + bandenverbruik + onderhoud] per kilometer + 

 [afschrijving + intrest + garage + verzekering + verkeersbelasting + rijdend personeel + admini- 

 stratie] per gebruiksdag 

 
 

Gecodifieerd : 

Kostprijs = [C1 + C2 + C3/km] + [C4à6 + C8 + C8bis + C9 + C10/dag] 

 
 

 

1.1.1. C1-Verbruik 
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 reëel verbruik prijs oliën 

 C1 = prijs per liter x  +   
 100 km a.km/j 

 

1.1.2. C2-Banden 
 

 prijs 2 voorband. prijs 4 achterband. prijs 6 binnenband. 

 C2 =   +   +  
 a. km. v. a. km. a. a. km. a 

 
 

1.1.3. C3-Onderhoud 
 

 loonkost onderhoudspersoneel + sociale lasten 

 C3 =     
 aantal voertuigen x aantal km/voertuig 
 
 kost wisselstukken + kost gefactureerde herstellingen 

+    
 a. km/j 

 
kost garageuitrusting 

+    
a. km/j x a.v. x a.j. gebruik 

 
 

1.1.4. C4à6 - Afschrijving + Intrest 
 

 vervangingswaarde - residuele waarde + bankintresten 

 C4à6 =  
 aantal dagen gebruik x aantal jaren gebruik 
 (a.d.g.) (a.j.g.) 

 
 
 

1.1.5. C7 - Garage 
 

 reële huurwaarde/jaar 

 C7  =  
 a.d.g. x a.v. 

 
 

1.1.6. C8 - Verzekeringen 
 

 totale kost verzekeringspolissen 

 C8  =  
 a.d.g 

 
 

1.1.7. C8bis - Verkeersbelasting 
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 jaarlijks bedrag verkeersbelasting  

 C8 bis  =  
 a.d.g. 

 
1.1.8. C9 - Rijdend personeel 
 

 loonkost chauffeur + sociale lasten 

 C9 =  
 a.d.g. 

 
 

1.1.9. C10 - Administratiekosten 
 

 alg. onkost. + tot. kost bedienden + vergoeding ondernemer 

 C10 =  
 a.d.g. x a.v. 

 
 
 

1.2. per kilometer 
 

Wij kunnen ter memorie de kostprijsberekeing in de volgende formule 
onderbrengen : 
 

Kilometerkostprijs : 
 
[brandstoffenverbruik + bandenverbruik - onderhoud - rijdend personeel + 
administratiekosten] + afschrijving en intrest + garage + verzekering +  verkeersbelasting 

 
 aantal kilometers per jaar 

 
 

Gecodifiëerd : 
 

 [C4à6 + C8 + C8bis 

Kilometerprijs = [C1 + C2 + C3 + C9 + C10] +   
 n. km/a 

(1)  de toepassing van deze formule dient plaats te vinden door 
systematische toepassing 
van de individuele berekening van elk moment 
 

 
 
 

1.2.1. C1-Verbruik 
 

 reëel verbruik prijs oliën 
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 C1 = prijs per liter x  +   
 100 km a.km/j 

 
 
 

1.2.2. C2-Banden 
 

 prijs 2 voorband. prijs 4 achterband. prijs 6 binnenband. 

 C2 =   +   +  
 a. km. v. a. km. a. a. km. a 

 

1.2.3. C3-Onderhoud 
 

 loonkost onderhoudspersoneel + sociale lasten 

 C3 =     
 aantal voertuigen x aantal km/voertuig 
 
 kost wisselstukken + kost gefactureerde herstellingen 

+    
 a. km/j 

 
kost garageuitrusting 

+    
a. km/j x a.v. x a.j. gebruik 

 
 

1.2.4. C9 - Rijdend personeel 
 

 loonkost chauffeur + sociale lasten 

 C9 =  
 a. km/jaar 

 
 

1.2.5. C10 - Administratiekosten 
 

 alg. onkost. + tot. kost bedienden + vergoeding ondernemer 

 C10 =  
 aantal km/jaar x aantal voertuigen 

 
 

1.2.6. C4à6 - Afschrijving + Intrest 
 

 vervangingswaarde - residuele waarde + bankintresten 

 C4à6 =  
 totaal aantal km/voertuig 
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1.2.7. C7 - Garage 
 

 reële huurwaarde/jaar 

 C7  =  
 a.km/j. x a. voertuigen 

 

1.2.8. C8 - Verzekeringen 
 

 totale kost verzekeringspolissen 

 C8  =  
 aantal km/jaar 

 
 

1.2.7. C8bis - Verkeersbelasting 
 

 jaarlijks bedrag verkeersbelasting  

 C8 bis  =  
 aantal km/jaar 

 
 
2. Praktische prijsbepaling :  1) per kilometer 
 2) per kilometer en per dag 
 
 

Voorbeeld  
 

2.1. Basisgegevens  
 

een autocarvoertuig van 50 plaatsen in een bedrijf met 6 autocars 
 
 
 

2.2. Praktische gegevens in tabelvorm 
 

 kostprijselement v/h voertuig v/h bedrijf 

   1. 
   2. 
   3. 
   4. 
   5. 
   6. 
   7. 
   8. 
   9. 
  10. 
  11. 

 aankoopwaarde 
 technische afschrijvingsduur 
 residuele waarde 
 vervangingswaarde 
 bankintresten 
 aantal km per jaar 
 aantal dagen gebruik per jaar 
 brandstofverbruik per 100 km 
 jaarlijks olieverbruik 
 brandstofprijs per liter 
 prijs buitenbanden 

€ 138.820,00 
10 jaar 

€ 29.747,00 
€ 193.356,00 
€ 14.378,00 
60.000 km 

225 d. 
32 l. 

€ 428,00 
€/l 0,46 

€ 372,00 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

€/l 0,46 
- 
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 kostprijselement v/h voertuig v/h bedrijf 

  12. 
 
  13. 
  14. 
  15. 
  16. 
  17. 
  18. 
  19. 
  20. 
  21. 
  22. 
  23. 

 gemiddelde levensduur banden 
 
 jaarkost wisselstukken 
 jaarkost gefactureerde herstellingen 
 uitrustingswaarde garage 
 gebruiksduur garage-uitrusting 
 maandelijkse huurwaarde garage 
 totaal bedrag verzekeringspremies 
 bedrag verkeersbelasting 
 loonkost onderhoudspersoneel 
 loonkost chauffeur 
 % sociale lasten 
 globale administratiekosten 

v =  60.000 km 
a = 100.000 km 

€ 3.123,00 
€ 1.339,00 

- 
- 
- 

€ 2.098,00 
€ 613,00 

- 
€ 15.493,00 

54 % 
- 

- 
- 
- 
- 

€ 21.071,00 
10 jaar 

€ 868,00 
- 
- 

€ 27.764,00 
- 

54 % 
€ 34.705,00 

 
 
 
2.3. Prijsbepaling per kilmeter en per dag 
 

reëel verbruik   prijs oliën 

C1 = prijs per liter x  +  
100 km a.km/j 

 
32 l € 428,00  

  = €/l 0,46 x   +  = €/km 0,1472F + €/km 0,0071  
100 km  60.000 km  

 

C1 = €/km  0,1543 

 
 

prijs 2 voorband. prijs 4 achterband €/st  372,00 x 2 st       €/st 372,00 x 4 
st 

C2 =   +    =  — + —

 
n. km. av. n. km. ar. 60.000 km 100.000 km 

 
 = €/km  0,0124 + €/km  0,0149 

 

C2  = €/km 0,0273 

 
 

loonkost onderhoudspersoneel + sociale lasten 

C3 =    
aantal voertuigen x aantal km/voertuig  

 
kost wisselstukken + kost gefactureerde herstellingen 

+   
a. km/j 
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kost garage-uitrusting 

+    
a. km/j x a.v. x a.j. gebruik 

 
 
€ 27.764,00 x 1,54 € 3.123 + € 1.339,00 € 21.071,00 

 =   +  +  
6 vtg x 60.000 km/vtg 60.000 km 60.000 km x 6 vtg x 10 j 

 
   =  €/km  0,1188 + €/km  0,0744 + €/km  0,0059 

 

C3 = €/km  0,1991 

 
vervanginswaarde voert. - residuele waarde + bankintresten 

C4à6 =   
aantal dagen gebruik x aantal jaren gebruik 

 
€ 193.356,00 - € 29.747,00 + € 14.378,00 

=  —— 
225 d x 10 j 

 
C4à6 = €/d  79,1053 

 
 
 

reële huurwaarde/jaar €/m 868,00 x 12 m 

C7 =    =   
a.d.g. x a.v 225 j x 6 vtg 

 
C7 = €/d  7,7156 

 
 
 

 totale kost verzekeringspolissen € 2.098,00 

C8 =    =   —— 
a.d.g. 225 j. 

 
C8 = €/d  9,3244 

 
 

 jaarlijks bedrag verkeersbelasting € 613,00 
C8bis =      = — 

a.d.g. 225 j. 
 
C8bis =   €/d  2,7244 
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loonkost chauffeur + sociale lasten € 15.493,00 x 1,54 

C9 =    =  —— 
a.d.g.  225 d.j 

 
C9 = €/d  106,0410 

 
 

                 Globale administratie kosten  € 34.705,00 
C10 =    =   

n.j.u. x n.v. 225 j x 6 véh 
 

C10 = €/d  25,7074 

 

Totale prijs 

 

 € km € per dag 

C.1. 0,1543 - 

C.2. 0,0273 - 

C.3. 0,1991 - 

C.4à6. - 79,1053 

C.7. - 7,7156 

C.8. - 9,3244 

C.8bis. - 2,7244 

C.9. - 106,0410 

C.10. - 25,7074 

Total      =   €/km  0,3807   +    €/d 230,6181 

 
 

 
2.4. Prijsbepaling per kilometer 
 
 
 

reëel verbruik   prijs oliën 

C1 = prijs per liter x  +  
100 km a.km/j 

 

C1 = €/km  0,1543 
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prijs 2 voorband. prijs 4 achterband 

C2 =   +    
n. km. v. n. km. a. 

 

C2  = €/km  0,0273 

 
loonkost onderhoudspersoneel + sociale lasten 

C3 =    
aantal voertuigen x aantal km/voertuig  

 
kost wisselstukken + kost gefactureerde herstellingen 

+   
a. km/j 
 

kost garage-uitrusting 

+    
a. km/j x a.v. x a.j. gebruik 
 

 

C3 = €/km  0,1991 

 
 

vervangingswaarde voert. - residuele waarde + bankintresten 

C4à6 =   
totaal aantal km/voertuig 

 
€ 193,356 - € 29.477,00 + € 14.378,00 

=   
60.000 km x 10 j 

 
C4à6 = €/km  0,2966  

 
 

reële huurwaarde/jaar € 868,00/m x 12 m 
C7 =    =   

a.km/j x a.v 60.000 km x 6 vtg 
 
C7 = €/km  0,0289 

 
 

 totale kost verzekeringspolissen € 2.098,00 

C8 =    =   —— 
a. km/j.     60.000 km 

 
C8 = €/km  0,0350 

 
 

 jaarlijks bedrag verkeersbelasting € 613,00 
C8bis =      =  
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a. km/j. 60.000 km 
 
C8bis =   €/km  0,0102 

 
 

loonkost chauffeur + sociale lasten € 15.493,00 x 1,54 
C9 =    =  —— 

a. km/j.  60.000 km 
 
C9 = €/km  0,3977 

 
 
 

algemene onkosten + totale kost bedienden + vergoeding ondernemer  
C10 =    

a. km/j x a.v.  
€ 34.705,00 

=   
60.000 km x 6 véh 

 

C10 = €/km  0,0964 

 
 

Totale prijs 

 

 € per km 

C.1. 0,1543 

C.2. 0,0273 

C.3. 0,1991 

C.4à6. 0,2966 

C.7. 0,0289 

C.8. 0,0350 

C.8bis. 0,0102 

C.9. 0,3977 

C.10. 0,0964 

Totaal      =     €/km  1,2455 
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3. Bepaling van de verkoopprijzen 
 

3.1. per kilometer 
 

3.1.1. de praktische prijsbepaling onder 2.4. houdt dus in dat het beschouwde 
voertuig een kilometerkostprijs van €/km  1,2455 heeft 

 
3.1.2. hoewel de bruto-bedrijfswinst (waarin de risico's van ongeval en 

onvoorziene onkosten) door elke ondernemer individueel dient 
vooropgesteld te worden, kan zij gemiddeld op 15 % geraamd worden; 
bijgevolg zal de kilometerverkoopprijs als volgt bepaald worden : 

verkoopprijs = kostprijs x 1,15 
of                    € 1,2455 x 1,15 = €/km  1,4323 

 
 

3.2. per kilometer en per dag  
 

3.2.1. de praktische prijsbepaling onder 2.3. houdt dus in dat het beschouwde 
voertuig een kilometerkostprijs van € 0,3807 en een dagprijs van €/d 
230,6181. 

 
3.2.2. de verkoopprijs : 

 (€/km  0,3807 x 1,15) + (€/d  230,6181 x 1,15) 
        €/km  0,4378     +     €/d  265,2108 

 
4. Controle van beide methodes 
 

De kost- en verkoopprijzen van de beschouwde onderneming werden volgens 2 
verschillende methodes bepaald. 
 
Indien we de jaarwaarden volgens de 2 methodes bepalen, kan de juistheid van 
elk van de 2 systemen nagegaan worden. 

 
 

4.1. Jaarwaarden volgens methode 1 (per km) 
 

K.P.  = €/km  1,2455 x 60.000 km/an  =  € 74.730,00 
V.P.  = €/km  1,4323 x 60.000 km/j  =  € 85.938,00 

 
 

4.2.Jaarwaarden volgens methode 2 (per km en per dag) 
 

K.P.  =   (€/km 0,3807  x 60.000 km) + (€/d  230,6181 x 225 d) 
=  €/km 22.842,00 + € 51.889,00 
=  € 74.731,00 

 
V.P.  =  (€ 0,4378/km x 60.000 km) + (€/d  265,2108 x 225 d) 

=  € 26.268,00 + € 59.672,00 
=€85.940,00
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HOOFDSTUK 9 

 
Herhalingsvragen 

 

 

Praktische vragen 

 

1. Oefening 1: 

 

Geef de kostprijs en de verkoopprijs  

a) per kilometer en 

b) per kilometer en per dag 

 

van volgend voertuig met 42 plaatsen welk uitsluitend schoolvervoer verzekert 

en deel uitmaakt van een bedrijf van 3 wagens : 

 

 

 

nr. kostprijselement v/h voertuig v/h bedrijf 

   1. 

   2. 

   3. 

   4. 

   5. 

   6. 

   7. 

   8. 

   9. 

  10. 

  11. 

  12. 

 

  13. 

  14. 

  15. 

  16. 

  17. 

  18. 

  19. 

  20. 

  21. 

  22. 

  23. 

 aankoopwaarde 

 technische afschrijvingsduur 

 residuele waarde 

 vervangingswaarde 

 bankintresten 

 aantal km per jaar 

 aantal dagen gebruik per jaar 

 brandstofprijs per 100 km 

 jaarlijks olieverbruik 

 brandstofverbruik per liter 

 prijs buitenbanden 

 gemiddelde levensduur banden 

 

 jaarkost wisselstukken 

 jaarkost gefactureerde herstellingen 

 uitrustingswaarde garage 

 gebruiksduur garage-uitrusting 

 maandelijkse huurwaarde garage 

 totaal bedrag verzekeringspremies 

 bedrag verkeersbelasting 

 loonkost onderhoudspersoneel 

 loonkost chauffeur 

 % sociale lasten 

 globale administratiekosten 

€ 102.900,00 

15 jaar 

€ 23.550,00 

€ 213.188,00 

€ 15.741,00 

52.000 km 

182 d. 

30 l. 

€ 411,00 

€/l  0,47 

€ 379,00 

AV =  60.000 km 

AR = 100.000 km 

€ 4.512,00 

€ 3.966,00 

- 

- 

- 

€ 2.199,00 

- 

- 

€ 18.220,00 

54 % 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

€ 18.592,00 

15 jaar 

€ 415,00 

- 

- 

€ 16.485,00 

- 

54 % 

€ 24.170,00 
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2. Oefening 2 : 
 

Bereken de verkoopprijs  
a) per kilometer en 
b) per kilometer en per dag 

 
van een voertuig van 50 plaatsen dat uitsluitend autocartoerisme bedrijft en deel 
uitmaakt van een bedrijf met 8 wagens. 

 
Houdt rekening met volgende gegevens : 

 
 

nr. kostprijselementen v/h voertuig v/h bedrijf 

   1. 
   2. 
   3. 
   4. 
   5. 
   6. 
 
   7. 
   8. 
   9. 
  10. 
  11. 
  12. 
 
  13. 
  14. 
  15. 
  16. 
  17. 
  18. 
  19. 
  20. 
  21. 
  22. 
  23. 

 aankoopwaarde 
 technische afschrijvingsduur 
 residuele waarde 
 vervangingswaarde 
 bankintresten 
 aantal km per jaar 
                 per dag 
 aantal dagen gebruik per jaar 
 brandstofverbruik per 100 km 
 jaarlijks olieverbruik 
 brandstofprijs per liter 
 prijs buitenbanden 
 gemiddelde levensduur banden 
 
 jaarkost wisselstukken 
 jaarkost gefactureerde herstellingen 
 uitrustingswaarde garage 
 gebruiksduur garage-uitrusting 
 maandelijkse huurwaarde garage 
 totaal bedrag verzekeringspremies 
 bedrag verkeersbelasting 
 loonkost onderhoudspersoneel 
 loonkost chauffeur 
 % sociale lasten 
 globale administratiekosten 

€ 148.736,00 
10 jaar 

€ 35.697,00 
€ 266.485,00 
€ 22.186,00 
55.000 km 

306 km 
250 d. 
36 l. 

€ 367,00 
€/l  0,43 
€ 347,00 

AV =  60.000 km 
AR =  90.000 km 

€ 4.859,00 
€2.058,00 

- 
- 
- 

€ 2.058,00 
€ 712,00 

- 
€ 17.229,00 

54 % 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

€ 0,43/l. 
- 
- 
- 
- 
- 

€ 22.558,00 
10 jaar 

€ 830,00 
- 
- 

€ 33.168,00 
- 

54 % 
€ 47.149,00 
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6. Kostprijzen berekenen met geautomatiseerde 
calculators 
Kostprijsberekening kan in de praktijk van de bedrijfsvoering sterk vereenvoudigd worden door 

gebruik te maken van geautomatiseerde kostprijscalculators. Specifiek voor het personenvervoer over 

de weg beschikt het ICB over twee calculators die voor alle ondernemers gratis te downloaden zijn 

vanop de website. 

De kostprijscalculators kunnen gratis gedownload worden vanop de website van het ICB (www.icb-

institute.be/kostprijscalculators). Het betreft twee spreadsheettoepassingen die werden opgesteld in 

het programma Microsoft Excel. Eén calculator is gebouwd voor het ongeregeld vervoer 

(autocarcalculator), de andere voor het bijzonder geregeld vervoer (prijscalculator BS). De 

autocarcalculator berekent de kostprijs van een rit die met één voertuig wordt uitgevoerd. (Indien u 

een rit met meerdere voertuigen zou uitvoeren is het beter om per voertuig de kostprijs te berekenen 

en die vervolgens handmatig op te tellen). De calculator BS berekent de prijs per dag van een bepaald 

circuit uit het bijzonder geregeld vervoer. 

Bij het openen van de tool zult u merken dat er verschillende tabbladen zijn. Het eerste tabblad (in het 

groen) is het navigatieblad. Door op de titels te klikken kunt u switchen tussen de verschillende 

tabbladen. Op de andere tabbladen zal de gebruiker ook telkens een groene knop aantreffen die hem 

opnieuw naar het navigatieblad zal leiden.  

Op de verschillende blauwe tabbladen moeten een aantal gegevens worden ingevuld. De 

donkerblauwe tabbladen bevatten gegevens die slechts sporadisch aangepast moeten worden. Het 

lichtblauwe tabblad (“Rit” of “Circuit”) bevat gegevens over de specifieke case waarvoor men de 

kostprijs wil berekenen. Deze gegevens moeten dan ook telkens worden aangepast. Op de oranje 

tabbladen worden berekeningen gemaakt. Cellen die in het lichtgroen staan zijn cellen waar u 

gegevens dient in te vullen. Getallen die automatisch berekend worden, worden in het grijs 

weergegeven. In de BS-calculator vindt men ten slotte ook een geel tabblad terug. Dit laatste tabblad 

vertaalt de output van de calculator naar de zogenaamde “Bijlage 4bis” die gebruikt worden bij 

aanbestedingen van het schoolvervoer via De Lijn. 

Het invullen van de gegevens op de donkerblauwe tabbladen kan een arbeidsintensief proces zijn. 

Soms zal de boekhouding geraadpleegd moeten worden of zullen een aantal technische gegevens van 

het voertuig moeten worden opgezocht. Het voordeel van deze tool is echter dat de opzoekingen 

slechts één keer dienen te gebeuren (of maximaal 1 maal per jaar moeten worden herhaald). Voor het 

berekenen van de kostprijs van volgende reizen/circuits, kunnen die gegevens gewoon bewaard 

blijven. Eéns die tabbladen zijn ingevuld kan een gedetailleerde kostprijs voor een reis/circuit zeer snel 

en efficiënt berekend worden. 

 

 

 

 

http://www.icb-institute.be/kostprijscalculators
http://www.icb-institute.be/kostprijscalculators
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