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S W ORK – TUDY 

De Work-Factor Raad wil een platform bieden aan Work-Factor gebruikers, arbeidsanalisten, cost 
engineers en industrial engineers om problemen, oplossingen, ideeën en tips te bespreken. Daartoe 
zullen we regelmatig een WS Tip sturen aan “WF-leden” en geïnteresseerden. Mocht dit bericht niet 
op het juiste adres aankomen stuur het dan door naar geïnteresseerden en laat ons dat weten, svp.  

 
 
                                             WS Tip 193                                       15 maart 2021 
 

Het onderwerp van vorige WS Tips staat op de WF Website onder: WF en Management/Praktisch - 
Algemeen/WS Tips. 
 
KOSTPRIJSCALCULATIE, TVC,  management tool. Deel 6 
 
De financiële nacalculatie in de ontwikkelingssecto r 
.  
In deze sector kan men de volgende nacalculatorische resultaten onderscheiden: 
- Bestedingsresultaten. 
- Bezettingsresultaten. 
- Resultaten op ontwikkelingskosten, welke het karakter hebben van efficiencyresultaten. 
- Diverse resultaten in de ontwikkelingssector, welke ontstaan als gevolg van een opgelegde even-

wichtseis. 
 
Bestedingsresultaten 
De bestedingsresultaten in de ontwikkelingssector kan men conform de fabricagesector definiëren als 
het verschil tussen de werkelijke bestedingen (exclusief prijsverschillen) en de toegestane bestedin-
gen volgens het taakstellend periodebudget. 
 

BESTEDINGSRESULTAAT 

Werkelijke bestedingen (excl. prijsverschillen) Taakstellend periodebudget 

Werkelijke bestedingen aan vaste – en variabele 
kosten 

Vast budget op basis van normale bezetting, plus 
Gewerkte uren x tarief variabele kosten 

 
Bezettingsresultaten 
De bezettingsresultaten kan men in de ontwikkelingssector conform de fabricagesector definiëren als 
het verschil tussen het taakstellend kostenbudget en de verkregen dekking op basis van de werkelijke 
bezetting. 
 

BEZETTINGSRESULTAAT 

Te dekken taakstellend kostenbudget Gedekt budget op basis van de werkelijke bezet-
ting 

Vast budget op basis van de normale bezetting Gewerkte uren x totaal tarief (vast + variabel) 

Gewerkte uren x tarief variabele kosten 
Toeslagen voor regelende en algemene activitei-
ten en financieringskosten  

 
Resultaten op ontwikkelingskosten met efficiency karakter 
De resultaten op ontwikkelingskosten hebben het karakter van efficiencyresultaten. Deze resultaten 
onderscheidt men om de ontwikkelingskosten te kunnen blijven volgen (ook over de grenzen van het 
jaar heen bij langlopende projecten), en deze af te zetten tegen de gebudgetteerde ontwikkelings-
kosten. 
 
 
 

S W ORK – TUDY 



 
 

Stichting Work-Study, platform voor toepassers van Work-Factor pagina 2 

S W ORK – TUDY 

RESULTATEN OP ONTWIKKELINGSKOSTEN 

Werkelijke ontwikkelingskosten *) Gebudgetteerde ontwikkelingskosten 

 
De ontwikkelingsbudgettering is een aparte budgetprocedure. De totale gebudgetteerde kosten wor-
den opgedeeld in een aantal deelbudgetten, waarmee men de kosten, van ontwikkeling tot aanloop in 
de fabriek, kan volgen. 
Deze procedure is bovendien nodig om de ontwikkelingskostenquota’s te kunnen vaststellen. 
 
Diverse kosten in de ontwikkelingssector als gevolg van de evenwichtseis 
Diverse resultaten in de ontwikkelingssector ontstaan als gevolg van een opgelegde evenwichtseis. 
Onder de evenwichtseis verstaan we: De eis dat de uitgaven voor de ontwikkeling in het budgetjaar uit 
de dekkingsbijdrage van de afgeleverde producten gedekt moet worden (via toeslag 5). 
 
*) Onder ontwikkelingskosten verstaan we o.a. de kosten van de ontwikkeling van producten, pro-

ductiemiddelen, -methoden, en -processen, alsmede de kosten van de proeffabricage, vrijgave-
onderzoek en aanloop. 

 

DIVERSE RESULTATEN IN DE ONTWIKKELINGSSECTOR 

Saldo werkelijke projectkosten in het budgetjaar Dekking uit de werkelijke productie via toeslag 5 
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