
 1 

 
 

 

UNIVERSITEIT GENT 

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE 

ACADEMIEJAAR 2005-2006 

 

 

 

 
STUDIE VAN DE KOSTENVENTILATIE BIJ 

SAMENWERKINGSACTIES DOOR BEDRIJVENCLUSTERS 

 

 

 

 

 

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: 

licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen 

optie technische bedrijfskunde 

 

 

Tom Bottelberge 
 

 

 

Onder leiding van 

Prof. dr. ir. G. Van Eetvelde 



 2 

Permission 

 

Augustus 2006, 

Tom Bottelberge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

DANKWOORD 

 

In de eerste plaats wens ik mijn promotor Prof. dr. Van Eetvelde te bedanken als 

verantwoordelijke promotor. Eveneens gaat mijn dank uit naar dhr. Kennis, die bijzonder 

bereid was me te helpen. Voorts wens ik mijn familie te bedanken voor hun steun doorheen 

mijn volledige studiecarrière. Laatst bedank ik mijn vrienden voor hun morele steun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

HOOFDSTUK I: BEDRIJVENCLUSTERS ........................................................................... 10 

1 Bedrijventerreinen........................................................................................................ 10 

1.1 Bedrijventerreinen in het kader van de ruimtelijke economie ............................. 10 

1.2 De rol van duurzame bedrijventerreinen.............................................................. 10 

1.2.1 Duurzame ontwikkeling ............................................................................... 10 

1.2.2 Duurzame bedrijventerreinen....................................................................... 11 

2 Organisatie van bedrijventerreinen .............................................................................. 13 

2.1 Problemen bij samenwerking ............................................................................... 13 

2.1.1 Misopvattingen in verband met clusters....................................................... 13 

2.1.2 Waarom falen clusters? ................................................................................ 14 

2.1.3 Evenwichten ................................................................................................. 16 

2.1.4 Het belang van een degelijke kostenverdeling bij bedrijvenclusters ........... 17 

2.2 De vier pijlers van samenwerkingsverbanden...................................................... 18 

2.3 Enkele economische aspecten van clustering....................................................... 20 

2.3.1 Industriële ecologie ...................................................................................... 20 

2.3.2 Schaaleffecten .............................................................................................. 21 

2.3.3 Resource Sharing.......................................................................................... 21 

2.4 Mogelijke samenwerkingsinitiatieven.................................................................. 22 

HOOFDSTUK II: THEORETISCHE ANALYSE VAN KOSTENVENTILATIESYSTEMEN

.................................................................................................................................................. 23 

3 Kostenverdeelsystemen................................................................................................ 23 

3.1 Algemene principes van cost en management accounting................................... 23 

3.1.1 Kost, kostprijs en uitgave ............................................................................. 23 

3.1.2 Cost en management accounting.................................................................. 25 

3.1.3 Calculatiemethodes ...................................................................................... 26 

3.1.3.1 Full Costing .............................................................................................. 26 

3.1.3.2 Direct Costing .......................................................................................... 27 

3.1.3.3 Vergelijking van beide methodes............................................................. 28 

3.2 Methodes van kostenverdeling............................................................................. 30 

3.2.1 Verdeling van de indirecte kosten................................................................ 30 

3.2.2 Activity-based costing.................................................................................. 32 

3.2.3 Het optimale kostensysteem......................................................................... 34 

4 Mogelijke kostensystemen bij diverse aspecten van clustering ................................... 35 

4.1 Inleiding ............................................................................................................... 35 



 5 

4.2 Industriële ecologie .............................................................................................. 36 

4.2.1 Situering ....................................................................................................... 36 

4.2.2 Accountancygerelateerde elementen............................................................ 36 

4.2.2.1 Joint Products ........................................................................................... 37 

4.2.2.2 Bijproducten ............................................................................................. 41 

4.2.2.3 Uitval ........................................................................................................ 41 

4.2.2.4 Afval......................................................................................................... 42 

4.3 Gezamenlijke aankoop van duurzame productiemiddelen................................... 43 

4.3.1 Omschrijving................................................................................................ 43 

4.3.2 De kosten van de aankoop............................................................................ 43 

4.3.3 De kosten van het gebruik............................................................................ 46 

4.3.3.1 Onderhoudskosten.................................................................................... 46 

4.3.3.2 Kosten van opslag .................................................................................... 47 

4.3.4 Allocatiemechanismen ................................................................................. 47 

4.4 Verticale Integratie ............................................................................................... 49 

4.4.1 Situering binnen bedrijvenclusters ............................................................... 49 

4.4.2 Value Chain en Supply Chain ...................................................................... 50 

4.4.3 Controlemechanismen aangaande de keten binnen de accountancy............ 51 

4.4.3.1 Beheerscontrole........................................................................................ 51 

4.4.3.2 Organisatiestructuur ................................................................................. 53 

4.4.3.3 Kostencentra............................................................................................. 55 

4.4.3.4 Transfertprijzen: definiëring en methoden............................................... 57 

4.4.3.5 Keuze van het transfertprijssysteem in clustercontext ............................. 60 

4.5 Gemeenschappelijke diensten .............................................................................. 61 

HOOFDSTUK 3: CASUS TECHNOLOGIEPARK ZWIJNAARDE ..................................... 62 

5 Technologiepark Zwijnaarde........................................................................................ 62 

5.1 Situering ............................................................................................................... 62 

5.2 Ontstaan van de koepel ........................................................................................ 62 

5.3 Huidige werking van de koepel............................................................................ 63 

5.3.1 Structuur en organisatie................................................................................ 63 

5.3.2 Visie en Missie ............................................................................................. 65 

5.3.3 Dienstverlening en samenwerkingsacties..................................................... 65 

5.3.3.1 Structurering van het dienstenaanbod ...................................................... 65 



 6 

5.3.3.2 Onderzoek naar de interesse aangaande mogelijke 

samenwerkingsinitiatieven ....................................................................................... 66 

6 Financiële en kostengerelateerde aspecten van samenwerkingsinitiatieven op het 

Technologiepark Zwijnaarde................................................................................................ 68 

6.1 Bestuurstaken van de vzw .................................................................................... 68 

6.1.1 Omschrijving van de bestuurstaken en schetsing van de financiële aspecten

 68 

6.1.2 Kostenventilatie van de bestuurstaken ......................................................... 72 

6.1.3 De situatie op andere bedrijventerreinen...................................................... 76 

6.2 Waterlozing .......................................................................................................... 76 

6.2.1 Problematiek van de waterlozing op het terrein........................................... 76 

6.2.2 Kostenventilatie van de waterlozing ............................................................ 77 

6.3 Beveiliging ........................................................................................................... 79 

6.3.1 Schetsing van het probleem.......................................................................... 79 

6.3.2 Kostenventilatie van een gemeenschappelijke beveiligingsdienst............... 81 

6.4 Bewegwijzering.................................................................................................... 83 

6.5 Strijk- en soepdienst ............................................................................................. 84 

7 Het belang van niet-kwantitatieve elementen .............................................................. 84 

ALGEMENE SAMENVATTING ........................................................................................... 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

LIJST VAN FIGUREN EN TABELLEN 

 

Figuur 1: vijfkrachtenmodel van Porter voor de bedrijfsomgeving......................................... 15 

Figuur 2: vijfkrachtenmodel van Porter voor bedrijvenclusters............................................... 15 

Figuur 3: de vier pijlers van samenwerkingsverbanden........................................................... 18 

Figuur 4: product, joint products, bijproduct en scrap ............................................................. 37 

Figuur 5: joint products ............................................................................................................ 38 

Figuur 6: de waardeketen ......................................................................................................... 50 

Figuur 7: Organogram van de beheersstructuur vzw Ardoyen ................................................ 64 

Figuur 8: dienstverleningsconcept vzw Ardoyen..................................................................... 66 

 

 

Tabel 1: Resultaatbepaling onder full costing en direct costing .............................................. 28 

Tabel 2: kostprijsrooster........................................................................................................... 30 

Tabel 3: Stemmenverdeling Algemene Vergadering vzw Ardoyen ........................................ 63 

Tabel 4: Maximum te financieren behoefte vzw Ardoyen....................................................... 70 

Tabel 5: Operationele drie-jaar projectie vzw Ardoyen........................................................... 70 

Tabel 6: Prognose vaste kosten vzw Ardoyen 2006 ................................................................ 71 

Tabel 7: Lidmaatschapsbijdrage vzw Ardoyen........................................................................ 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

INLEIDING 

 

De laatste jaren wint het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ steeds meer aan belang. De wereld 

is tot het besef gekomen dat onze huidige manier van omspringen met de natuurlijke 

rijkdommen op lange termijn niet houdbaar is. In de bedrijfswereld tracht men deze 

problematiek aan te pakken door concepten uit te denken die een leefbare wereld voor de 

toekomstige generaties garanderen, evenwel zonder ons huidig welvaartspeil in het gedrang te 

brengen. 

 

Het verduurzamen van bedrijventerreinen vormt hier een onderdeel van. Door 

samenwerkingsactie op het terrein op te richten, kan op zowel economisch, ecologisch als 

sociaal vlak voordeel gehaald worden. Zo zal men onder andere de materiaalstromen 

efficiënter kunnen beheren, zal men kunnen besparen op productiemiddelen en zal men 

efficiënter met energie kunnen omspringen. 

 

Voorgaande studies hebben reeds aangetoond dat ecologisch verantwoord ondernemen en het 

nastreven van economische winst hand in hand kunnen gaan. Eén van de basisvoorwaarden 

hiervoor is echter dat er een kader wordt gecreëerd waarin alle partijen van het 

samenwerkingsverband zich kunnen vinden. Men dient mogelijke onevenwichten te 

vermijden. 

 

Een belangrijk punt waarover clusterbedrijven kunnen vallen, is het kostenaspect van 

samenwerkingsacties. Indien bepaalde partijen zich door de regelingen aangaande de 

kostenventilatie benadeeld voelen, zullen ze geneigd zijn het cluster te verlaten. Deze scriptie 

tracht dan ook methodieken naar voor te schuiven die aangewend kunnen worden om deze 

kostenventilatie zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. 

 

Het eerste hoofdstuk schetst het kader waarin bedrijvenclusters opereren. Vooreerst wordt 

stilgestaan bij de rol die bedrijventerreinen hebben in de huidige tendens tot duurzame 

ontwikkeling. Nadien wordt nader ingegaan op de organisatie van bedrijventerreinen. Er 

wordt een overzicht gegeven van de problemen die clustering met zich meebrengt, om er dan 

de elementen uit te distilleren die onmisbaar blijken bij de oprichting van elk 

samenwerkingsverband. Enkele economische aspecten hiervan zullen diepgaander worden 

omschreven. 
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Het tweede hoofdstuk richt zich dan op het theoretisch kader van de problematiek van de 

kostenventilatie. Het eerste deel van dit hoofdstuk staat stil bij de algemene principes van de 

cost en management accounting, het tweede deel behandelt enkele specifieke aspecten van 

clustering in het bijzonder. Steeds zullen eerst de relevante elementen uit de wetenschap van 

de accountancy worden aangehaald zoals ze ontwikkeld zijn in functie van de individuele 

bedrijfswereld. Deze elementen worden dan geëvalueerd op hun nut voor clusteringmodellen 

en ernaar geëxtrapoleerd. 

 

Het derde hoofdstuk tenslotte onderzoekt deze problematiek op het technologiepark 

Zwijnaarde. Op deze site is een koepelorganisatie opgericht die de beginselen van duurzame 

ontwikkeling op het terrein tracht toe te passen. Daarbij wordt de kostenventilatie van enkele 

initiatieven onderzocht. 
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HOOFDSTUK I: BEDRIJVENCLUSTERS 

 

1 Bedrijventerreinen 

 

1.1 Bedrijventerreinen in het kader van de ruimtelijke economie 

 

De studie van bedrijventerreinen valt binnen het bestek van de wetenschap van de ruimtelijke 

economie. Dit begrip wordt als volgt gedefinieerd1: ‘ruimtelijke economie is de wetenschap 

die zich bezighoudt met de spreiding en/of concentratie van de economische activiteiten over 

de ruimte en bestudeert de wederzijdse relatie tussen ruimte en economie’. De schaarste van 

ruimte in onze contreien in acht genomen, is het aangewezen de ruimtelijke component van 

het bedrijfsleven aan nader onderzoek te onderwerpen. 

 

 

1.2 De rol van duurzame bedrijventerreinen 

 

1.2.1 Duurzame ontwikkeling 

 

Duurzame bedrijventerreinen vormen een element van wat men noemt ‘duurzame 

ontwikkeling’. Daarom is het nuttig eerst dit laatste concept te omschrijven alvorens tot een 

definiëring te komen van duurzame bedrijventerreinen. 

 

De laatste decennia groeide gestaag het besef dat de immense economische groei die de 

industriële revoluties hebben teweeggebracht, wel eens nefaste repercussies kunnen hebben in 

de toekomst. De Verenigde Naties deelden deze bezorgdheid waardoor er initiatieven 

kwamen om deze problematiek concreet aan te pakken. De term ‘duurzame ontwikkeling’ 

werd geïntroduceerd. De Verenigde Naties hanteren volgende definitie, zoals beschreven door 

de Brundtland-commisie2: '(…) to ensure the needs of the present without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs. The concept of sustainable development 

does imply limits, -not absolute limits- but limitations imposed by the present state of 

technology and social organisation on environmental resources and by the ability of the 

                                                 
1 Allaert, G. (2003). Wegwijs in de ruimtelijke economie. Doorkijk naar planning en management van ruimte. 
Gent: Academia Press. p.6 
2 http://www.mina.be/front.cgi?id=734 (16/08/2006) 
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biosphere to absorb the efects of human activities. (…)’. Samengevat stoelt dit concept aldus 

op volgende pijlers3: 

- economische groei: deze dient niet geremd doch ook langetermijneffecten worden in 

beschouwing genomen; 

- sociale ontwikkeling: aandacht voor solidariteit en de verhoudingen tussen arm en rijk; 

- milieubescherming: verminderen van vervuiling, streven naar een schonere 

energievoorziening, betere bescherming van natuurlijke hulpbronnen...; 

 

In het kader van deze scriptie is het ruimtelijk aspect van duurzame ontwikkeling van belang. 

Dit wordt als volgt omschreven: ‘bij duurzame ruimtelijke ontwikkeling worden de drie 

aspecten van duurzame ontwikkeling (ecologische, sociaal-culturele, economische) bekeken 

in een stedelijk – ruimtelijk en/of regionaal – ruimtelijke context met oog op ‘evenwicht’, 

‘synergie’ en ‘win-winsituatie’. [...] Het is een proces waarbij het zoeken naar het optimaal 

evenwicht centraal staat’4. 

 

 

1.2.2 Duurzame bedrijventerreinen 

 

Duurzame bedrijventerreinen (DBT) worden in de groeiboeken duurzame bedrijventerreinen 

gedefinieerd als5: ‘sites waarop meerdere bedrijven samenwerken om duurzaamheid te 

realiseren inzake bedrijfsprocessen, terreininrichting en facilitair en/of utilitair beheer. Ze 

beogen de gezamenlijke aanpak van milieu-, welzijns- en kwaliteitsprojecten en willen dus 

bijdragen tot een grotere bewustwording van de omvang en diepgang van het 

duurzaamheidsdebat tussen diverse actoren. Dergelijke doelgerichte samenwerking wordt in 

het DBT-jargon ook clustering genoemd.’ 

 

Men kan drie doelstellingen van duurzame bedrijventerreinen onderscheiden6: 

- het verbeteren van het bedrijfseconomische resultaat; 

                                                 
3 Verstraeten, B. (2005). Onderzoek naar rendabele samenwerking van bedrijvenclusters; casus Technologiepark 
Zwijnaarde. pp.4-5 
4 Allaert, G. (2003). Wegwijs in de ruimtelijke economie. Doorkijk naar planning en management van ruimte. 
Gent: Academia Press. p.5 
5 Van Eetvelde, G., e.a. (2005). Groeiboek duurzame bedrijventerreinen. UGent, Onderzoeksgroep Milieu- en 
Ruimtebeheer. 4 boekdelen. steeds p.5 
6 Wijnkers, P.J. Doorakkers, J.C.T.M. Ministerie van Economische Zaken (Nederland). (1998). Duurzame 
bedrijventerreinen. Handreiking voor het management van bedrijven en overheid. Den Haag. p.5 
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- het beheersen en beperken van de milieubelasting en hinder voor de omgeving; 

- een efficiënter ruimtegebruik. 

 

In eerste instantie zijn bedrijfseconomische voordelen onontbeerlijk om ondernemingen te 

overtuigen in de cluster te stappen. In deze context kunnen duurzame bedrijventerreinen dan 

ook beschouwd worden als ‘industriële sites die herschapen worden tot terreinen waarop de 

cohesie tussen bedrijven de concurrentie overwint en de kostenefficiëntie opdrijft door 

samenwerking en schaalvergroting’7. De belangrijkste bedrijfseconomische voordelen van 

clustering zullen later aan bod komen. 

 

De beheersing en beperking van de milieubelasting winnen nationaal en internationaal steeds 

meer aan belang. Steeds meer worden bepalingen van overheidswege aan de bedrijfswereld 

opgelegd in de vorm van normen, belastingen... Clustering blijkt een bijzonder handig middel 

om hieraan tegemoet te treden, in het bijzonder omdat ook hier weer op grotere, 

bedrijfsovertreffende schaal kan worden gewerkt. Wat betreft de omgevingsfactor kan men 

gemeenschappelijke initiatieven ontwikkelen om de hinder op gebied van lawaai, geur, 

schadelijke uitstoot, licht... te beperken8. 

 

Duurzame bedrijventerreinen hebben eveneens tot doel zo efficiënt mogelijk gebruik te 

maken van de beschikbare ruimte voor industrie in globaal opzicht. Vooral in Vlaanderen en 

Nederland, waar de ruimte schaars is, is dit een belangrijke topic. Daarnaast streeft men 

tevens naar een zo efficiënt mogelijke benutting van de ruimte op het terrein zelf. Men kan 

deze problematiek vanuit drie dimensies benaderen9: 

- horizontale dimensie: betere benutting van de oppervlakte door een meer doordachte 

plaatsing van de bedrijfsfuncties; 

- verticale dimensie: de bedrijfsfuncties beter inrichten met nadruk op de hoogte 

(meerdere verdiepingen) of diepte (ondergrondse infrastructuur); 

- tijdsdimensie: de bedrijfsfuncties beter organiseren in tijd. 

 

                                                 
7 Van Eetvelde, G., Delange, E. (2004). Bedrijvenparken: duurzaamheid wint terrein. Het Ingenieursblad, 75, 
(3), pp.44-49 
8 Verstraeten, B. (2005). Onderzoek naar rendabele samenwerking van bedrijvenclusters; casus Technologiepark 
Zwijnaarde. pp.15-16 
9 Willems, J. (2004). Studie van de operationele samenwerking tussen bedrijven met risico’s op zware 
ongevallen. p.30 
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2 Organisatie van bedrijventerreinen 

 

2.1 Problemen bij samenwerking 

 

2.1.1 Misopvattingen in verband met clusters 

 

Eén van de belangrijkste hinderpalen bij het implementeren van bedrijvenclusters is de grote 

scepsis die persistent aanwezig blijft onder bedrijfsleiders. Dit is zeker het geval indien men 

de houding van de bedrijfswereld ten opzichte van duurzaam ondernemen bekijkt. Veelal 

wordt ervan uitgegaan dat de baten die ecologisch verantwoord ondernemen met zich 

meebrengt niet opwegen tegen de offers die ervoor dienen gemaakt te worden. Diezelfde 

redeneerwijze vindt men eveneens terug wanneer het om samenwerkingsacties tussen 

bedrijven gaat. Voorgaand onderzoek10 heeft echter uitgewezen dat de werkelijkheid veelal 

aantoont dat maatschappelijk verantwoord ondernemen en economische drijfveren wel 

degelijk hand in hand kunnen gaan. Een goed georganiseerde cluster kan zelfs 

bedrijfseconomische voordelen opleveren, zodat een rits drijfveren ontstaan die 

samenwerkingsverbanden tussen bedrijven normaliter zouden moeten aanmoedigen. Deze 

drijfveren komen voort uit een toegenomen efficiëntie op korte termijn, een betere strategie 

op middellange termijn en een verbeterde relatie met diverse stakeholders op lange termijn. 

 

Als belangrijke drijfveren die onder de categorie van de efficiëntievoordelen op korte termijn 

ressorteren worden onder andere vermeld11: 

- een betere controle van het productieproces; 

- een goedkopere productdifferentiatie; 

- lagere kosten door minder milieutaksen en boetes; 

- een gemakkelijkere toegang tot financiering; 

- kostenbesparingen die voortspruiten uit de schaaleffecten die ontstaan bij 

gezamenlijke  inkoop van zowel hulpbronnen als uitrusting12. 

                                                 
10 Van Eetvelde, G., Verstraeten, B., Schram, A., Gevaert, L. (2005). Groeiboek duurzame bedrijventerreinen. 
Economisch bekeken. UGent, Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer. 75 blz. 
Verstraeten, B. (2005). Onderzoek naar rendabele samenwerking van bedrijvenclusters; casus Technologiepark 
Zwijnaarde. 103 blz. 
11 Van Eetvelde, G., Verstraeten, B., Schram, A., Gevaert, L. (2005). Groeiboek duurzame bedrijventerreinen. 
Economisch bekeken. UGent, Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer. pp.18-21 
12 Dit principe staat bekend als het zogenaamde scope-effect: de gemiddelde productiekost van goederen is lager 
wanneer zij gezamenlijk worden geproduceerd door een producent, i.c. een cluster, dan wanneer zij ieder 
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In deze studie zal hoofdzakelijk worden stilgestaan bij de voordelen die het uitwisselen en het 

delen van hulpbronnen en uitrusting met zich meebrengt. Dit kan met name de efficiëntie 

grondig opdrijven, doch zal gepaard moeten gaan met het ontwikkelen van een kader waarin 

duidelijke afspraken worden gemaakt. Hierbij zal vooral de problematiek van de 

kostenverdeling worden uitgewerkt. 

 

Op middellange termijn worden vooral drijfveren in verband met mogelijkheden tot beter 

personeelsbeheer en verbeterde klantenrelaties naar voor geschoven. Belangrijk voor deze 

studie zijn de drijfveren in verband met een herbezinning van de strategie, in het bijzonder 

wat betreft het aspect van de verticale integratie13. 

 

Op de lange termijn worden vooral drijfveren in verband met innovatie en relatie met 

stakeholders (onder andere de overheid) genoemd14. 

 

 

2.1.2 Waarom falen clusters? 

 

Een mogelijk uitgangspunt om de oorzaken van het succes of het falen van sommige clusters 

te achterhalen, vindt men terug in het vijfkrachtenmodel van Porter, weliswaar geëxtrapoleerd 

naar een model voor samenwerkingsverbanden. Hierbij wordt de samenwerking centraal 

gesteld. Aan aanbodzijde situeren zich de marktstructuur, doch vooral de overheidsregulering 

als duwfactoren. Als trekfactor is er de marktwerking aan de vraagzijde. Daarnaast worden de 

clusters omgeven door substitutiekrachten onder de vorm van alternatieve goederen of 

diensten en alternatieve producenten. Dit model kan gebruikt worden om de invloed van 

externe drukfactoren op de mogelijke samenwerkingsinitiatieven na te gaan. Zo kan 

bijvoorbeeld de druk van de overheid inzake milieunormen een invloed hebben op het al dan 

niet toepassen van een gemeenschappelijke waterzuiveringsinstallatie. Ook interne factoren 

komen in dit model aan bod. De samenwerking moet immers aan een minimum efficiënte 

                                                                                                                                                         

afzonderlijk door een ander productiehuis worden voortgebracht. De Clerq, M. (1995). Economie toegelicht. 
Leuven: Garant. p.123 
13 Van Eetvelde, G., Verstraeten, B., Schram, A., Gevaert, L. (2005). Groeiboek duurzame bedrijventerreinen. 
Economisch bekeken. UGent, Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer. pp.21-23 
14 Van Eetvelde, G., Verstraeten, B., Schram, A., Gevaert, L. (2005). Groeiboek duurzame bedrijventerreinen. 
Economisch bekeken. UGent, Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer. pp.23-24 
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schaal gebeuren om rendabel de zijn. In dit model komt dus duidelijk naar voren dat de 

omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen in het al dan niet succes hebben van mogelijke 

clusterinitiatieven15. 

 

Grafisch ziet het vijfkrachtenmodel van Porter (voor het bedrijf en de cluster) er als volgt uit: 

rivaliteit tussen bestaande 
producenten

potentiële toetreders

substitutieproducten

leveranciers klanten

 

Figuur 1: vijfkrachtenmodel van Porter voor de bedrijfsomgeving16 

 

samenwerking

minimum efficiënte schaal

alternatieve goederen of 
diensten

alternatieve producenten

push factoren: 
overheidsregulering

pull factoren: 
marktwerking

 

Figuur 2: vijfkrachtenmodel van Porter voor bedrijvenclusters17 

 

                                                 
15 Van Eetvelde, G., Verstraeten, B., Schram, A., Gevaert, L. (2005). Groeiboek duurzame bedrijventerreinen. 
Economisch bekeken. UGent, Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer. pp.41-42 
16 figuur gebaseerd op: Houthoofd, N. (2001). Bedrijfsmanagement. Strategie, structuur, strijd. Gent: Academia 
Press. p.84 
17 Van Eetvelde, G., Verstraeten, B., Schram, A., Gevaert, L. (2005). Groeiboek duurzame bedrijventerreinen. 
Economisch bekeken. UGent, Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer. pp.41 
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Een andere invalshoek om het falen van sommige clusters te verklaren vindt men in het 

prisoners’ dilemma. Kort gesteld komt dit sociaal dilemma erop neer dat de verscheidene 

spelers in een samenwerking hun eigen nut willen maximaliseren doch dit heeft, voornamelijk 

door coördinatieproblemen, tot gevolg dat de uiteindelijke situatie voor alle betrokkenen 

nadelig is. Dit concept wijst vooral het belang aan van de communicatie tussen de bedrijven 

onderling. Deze is belangrijk om enerzijds het vertrouwen tussen alle partijen op te krikken en 

anderzijds iedereen zo getrouw mogelijke informatie te verschaffen18. 

 

Uit deze theoretische beschouwing kunnen drie basisvoorwaarden voor een gezonde 

samenwerking gedistilleerd worden:  

- een grondige en volledige informatie over het kostenaspect; 

- openheid omtrent de intenties van de spelers; 

- een degelijk juridisch kader. 

 

Is aan deze voorwaarden voldaan, dan zal het samenwerkingsverband een evenwichtige 

structuur kennen. Dit zal meer concreet behandeld worden in de volgende paragraaf. 

 

 

2.1.3 Evenwichten 

 

Eén van de belangrijkste determinanten van het al dan niet welslagen van de samenwerking is 

het vinden van het juiste evenwicht tussen de partners. Op een bedrijventerrein kunnen vele 

omstandigheden tot onevenwichten leiden: 

- de heterogeniteit van de bedrijven op het terrein; 

- het mogelijke freeridergedrag van kleinere spelers; 

- grote bedrijven kunnen de voordelen van de samenwerking naar zich toetrekken; 

- er kan een té grote afhankelijkheid tussen de spelers ontstaan; 

- de flexibiliteit van het individuele bedrijf kan verloren gaan; 

- de standaarden van de verschillende spelers kunnen verschillen (bvb wat betreft de 

kwaliteit van de grondstoffen); 

- de verspreiding van interne bedrijfsinformatie is enerzijds noodzakelijk voor de 

samenwerking maar kan anderzijds voor wrijvingen zorgen. 
                                                 
18 Van Eetvelde, G., Verstraeten, B., Schram, A., Gevaert, L. (2005). Groeiboek duurzame bedrijventerreinen. 
Economisch bekeken. UGent, Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer. pp.43-46 
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Het verhelpen van deze onevenwichten is één van de belangrijkste taken van de 

kostenventilatie. 

 

 

2.1.4 Het belang van een degelijke kostenverdeling bij bedrijvenclusters 

 

Uit het voorgaande kunnen we concluderen dat wanneer bedrijvenclusters 

gemeenschappelijke projecten willen opzetten, ze frequent geconfronteerd worden met 

situaties die moeilijkheden naar voren kunnen schuiven. Bedrijvenclusters opereren bijgevolg 

in een zeer complex kader. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat er een groot aantal 

betrokkenen is die allen verschillende belangen hebben. Daarenboven hebben niet alle 

partijen nood aan samenwerking bij elk mogelijk project. Men werkt in een omgeving waarbij 

elke partij streeft naar een optimalisering van zijn eigen situatie. Hierdoor dient rekening 

gehouden te worden met tegenstrijdige doelstellingen. Om deze problemen zo adequaat 

mogelijk aan te pakken, zou men bij het opzetten van samenwerkingsverbanden zowel een 

juridische als een organisatorische structuur moeten verwezenlijken. De organisatorische 

structuur heeft als voornaamste elementen een bestuurs- en overlegorgaan, de technische 

uitvoering en het uitwerken en implementeren van een degelijke kostenverdeling. 

 

De kosten die bij dergelijke projecten worden gemaakt, kunnen worden ingedeeld in drie 

soorten: investeringskosten, exploitatiekosten en bestuurskosten19. De traditionele manier om 

dergelijke kosten te verdelen, is door het werken met een verdeelsleutel. Deze kent aan elk 

bedrijf een percentage toe die het dient bij te dragen om de gemaakte kosten te dekken. Deze 

percentages worden doorgaans bepaald door te kijken naar de mate waarin elk bedrijf gebruik 

maakt van de betreffende dienst. Hierbij ontstaan echter problemen als het moeilijk wordt een 

kwantitatieve waarde op dat gebruik te bepalen. Om conflicten te vermijden, is het dus van 

groot belang dat het percentage dat de bedrijven bijdragen in de kosten van een dienst een 

optimale relatie vertoont met het feitelijke verbruik van elk specifiek bedrijf van de 

betreffende dienst. Bij het ventileren van investerings- en bestuurskosten komen echter meer 

specifieke problemen kijken. Wat moet er gebeuren met de reeds verdeelde kosten van 

eenmalige investeringen, als er nadien nieuwkomers zijn in de cluster? Hoe draagt men bij in 
                                                 
19 Willems, J. (2004). Studie van de operationele samenwerking tussen bedrijven met risico’s op zware 
ongevallen. p.44 
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het geval van terugkerende investeringen (vervangingen)? Hoe kwantificeert men het aandeel 

van de verschillende bedrijven in de bestuurskosten? 

 

Indien deze problemen niet worden opgelost, creëert men een omgeving van onzekerheid, 

waardoor bedrijven niet gauw geneigd zullen zijn mee te stappen in 

samenwerkingsverbanden. Deze problematiek zal uitvoerig worden behandeld in hoofdstuk 2. 

 

 

2.2 De vier pijlers van samenwerkingsverbanden 

 

Teneinde de samenwerking op bedrijventerreinen succesvol te laten verlopen, dient een 

grondige analyse te gebeuren op basis van vier pijlers: een economische, een ruimtelijke, een 

technische en een juridische20. 

 

 

Figuur 3: de vier pijlers van samenwerkingsverbanden21 

 

• Het ruimtelijke element werd hierboven reeds vermeld22. Men dient de beschikbare 

ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken, zowel op regionaal niveau als op niveau van 

het terrein zelf. Een doordacht ruimtegebruik kan de uitwisselingen tussen 

economische, ecologische en sociaal-culturele activiteiten vergemakkelijken. Door de 

concentratie van de investeringen kunnen deze meer genereren. Deze en meerdere 

                                                 
20 Van Eetvelde, G., Delange, E. (2004). Bedrijvenparken: duurzaamheid wint terrein. Het Ingenieursblad, 75, 
(3), pp.44-49 
21 bron: UGent, onderzoeksgroep milieu- en ruimtebeheer. 
22 Hoofdstuk 1 § 1.2.2 
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aspecten van een ruimtelijke analyse worden onderzocht in het groeiboek duurzame 

bedrijventerreinen, ruimtelijk bekeken23. 

 

• Een juridisch kader blijkt een noodzakelijke voorwaarde voor het welslagen van 

samenwerkingsacties. Door formalisering zullen de bedrijven meer zekerheid 

verkrijgen over hun engagementen aangaande de samenwerking. Er is duidelijkheid 

omtrent verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden en kostenventilatie. Een degelijke 

juridische beheersstructuur zal een cluster efficiënter kunnen managen. De juridische 

component wordt behandeld in het groeiboek duurzame bedrijventerreinen, juridisch 

bekeken24. 

 

• De technische component omvat de operationele aspecten van de samenwerking. 

Bepaalde initiatieven zullen op hun technologische haalbaarheid moeten worden 

getoetst. Voorbeelden van acties die aan een technische analyse dienen te worden 

onderworpen zijn afvalbeleid, grondstoffenuitwisseling, energie- en waterbeheer... Dit 

wordt nader belicht in het groeiboek duurzame bedrijventerreinen, technisch 

bekeken25. 

 

• De economische analyse is het meest relevant voor deze scriptie. Hieronder zullen 

enkele economische aspecten van clustering geschetst worden. Hoofdstuk 2 zal zich 

richten op een theoretische analyse van kostenventilatiesystemen. Deze economische 

pijler wordt tevens behandeld in het groeiboek duurzame bedrijventerreinen, 

economisch bekeken26. 

 

Aan deze vier pijlers kan nog een vijfde worden toegevoegd: de sociale27. Er werd reeds op 

gewezen dat duurzame bedrijventerreinen de hinder voor de omgeving trachten te 

verminderen. Men kan in deze context eveneens factoren als werkgelegenheid, prestige... 

beschouwen. 
                                                 
23 Van Eetvelde, G., Matthyssen, D. (2005). Groeiboek duurzame bedrijventerreinen. Ruimtelijke bekeken. 
UGent, Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer. 81 blz. 
24 Van Eetvelde, G., Deridder, K., Delange, E., De Zutter, B. (2005). Groeiboek duurzame bedrijventerreinen. 
Juridisch bekeken. UGent, Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer. 69 blz. 
25 Van Eetvelde, G., Dierick, B.. (2005). Groeiboek duurzame bedrijventerreinen. Technisch bekeken. UGent, 
Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer. 75 blz. 
26 Van Eetvelde, G., Verstraeten, B., Schram, A., Gevaert, L. (2005). Groeiboek duurzame bedrijventerreinen. 
Economisch bekeken. UGent, Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer. 75 blz. 
27 Van Eetvelde, G. (17/08/2006). Milieucoördinator UGent. Gesprek. 
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2.3 Enkele economische aspecten van clustering 

 

2.3.1 Industriële ecologie 

 

Een sleutelconcept dat steeds terugkeert in studies over duurzame bedrijventerreinen is dat 

van de industriële ecologie. Gertler definieert een industrieel ecosysteem als28: ‘a community 

or network of companies and other organizations in a region who choose to interact by 

exchanging and making use of byproducts and/or energy in a way that provides one or more 

of the following benefits over traditional non-linked operations: 

- reduction in the use of virgin materials as resource inputs; 

- increased energy efficiency leading to reduced systematic energy use; 

- reduction in the volume of waste products requiring disposal (with the added benefit 

of preventing disposal-related pollution); 

- increase in the amount and types of process outputs that have market value.’ 

 

Samengevat tracht men via industriële ecologie de ecologische kringloop te benaderen zodat 

men minder grondstoffen en energie zal verbruiken. Er wordt m.a.w. gestreefd naar de creatie 

van een gesloten circuit waarbij de output of het afval van de ene partij een grondstof vormt 

voor de volgende. In bedrijfseconomisch opzicht krijgt dit concept een concreet gestalte door 

de integratie van de keten. Het kostenaspect daarvan wordt nader onderzocht in hoofdstuk 229. 

 

De voordelen die industriële ecologie met zich meebrengt situeren zich in drie gebieden30: 

- voordelen voor de industrie: de deelnemende bedrijven profiteren van lagere 

productiekosten door hogere efficiëntie van materiaal- en energiegebruik, ze dienen 

minder te betalen voor milieutaksen en –boetes en kunnen bepaalde kosten delen met 

andere bedrijven; 

- voordelen voor het milieu: daling van grondstoffenverbruik, vervuilingpreventie, 

minder vraag naar energie... 

                                                 
28 definitie van Gertler, N. (1995) zoals aangehaald in Lowe, E.A. (1997). Creating by-product resource 
exchanges: strategies for eco-industrial parks. Journal of cleaner production. (vol.5 nr.1-2). pp.57-65 
29 zie hoofdstuk 2 § 2.2 en § 2.4 
30 Lowe, E.A., Evans, L.K. (1995). Industrial ecology and industrial ecosystems. Journal of cleaner production. 
(vol.3 nr.1-2). pp.47-53 



 21 

- voordelen voor de samenleving: de creatie van werkgelegenheid en daling van de 

overlast die het bedrijfsleven met zich meebrengt. 

 

Wat betreft de uitwisseling van bijproducten31 stelt Lowe32 volgende voorwaarden voorop om 

deze samenwerkingsvorm tot een goed einde te brengen: 

- een duidelijke omschrijving van de visie en de doelstellingen van de cluster; 

- een doorlichting van de deelnemende bedrijven aangaande hun waarde als klant of 

leverancier; 

- de ontwikkeling van een degelijk informatiesysteem aangaande de bijproductstromen; 

- flexibiliteit als het gaat om nieuwe contracten aan te gaan; 

- de zekerheid van continue ondersteuning van de samenwerking door de partijen. 

 

 

2.3.2 Schaaleffecten 

 

Doordat men gezamenlijk kan overgaan tot de aankoop van grondstoffen, kan men 

hoeveelheidskortingen bekomen en bevindt men zich in een betere onderhandelingspositie. 

Dit speelt ook mee bij de aanschaf van uitrusting als bureau- of labomateriaal en het bedingen 

van contracten voor utilities als energie en water33. Door het delen van informatie en 

netwerken kan men eveneens goedkopere alternatieven ontdekken34. 

 

 

2.3.3 Resource Sharing 

 

Resource sharing omvat in eerste instantie de gezamenlijke aankoop van materiele activa. 

Men kan echter het gemeenschappelijk gebruik van immateriële middelen als technologie, 

knowhow of reputatie eveneens onder deze noemer plaatsen. Daarnaast kan men eveneens 

                                                 
31 zie hoofdstuk 2 § 2.2 
32 Lowe, E.A. (1997). Creating by-product resource exchanges: strategies for eco-industrial parks. Journal of 
cleaner production. (vol.5 nr.1-2). pp.57-65 
33 Van Eetvelde, G., Verstraeten, B., Schram, A., Gevaert, L. (2005). Groeiboek duurzame bedrijventerreinen. 
Economisch bekeken. UGent, Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer. p.20 
34 Gibbs, D. (2003). Trust and networking in inter-firm relations: the case of eco-industrial development. Local 
economy. (vol.18 nr.3). pp.222-236 
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beroep doen op firm adressable resources35. Dit zijn bronnen die niet tot het bedrijf behoren 

maar er wel door kunnen worden aangewend, zoals het inhuren van extra personeel. Resource 

sharing laat bedrijven dus toe ‘hun set aan bedrijfsaanstuurbare resources op een goedkope 

manier sterk uit te breiden’.36 

 

 

2.4 Mogelijke samenwerkingsinitiatieven 

 

Van Eetvelde deelt de mogelijke samenwerkingsinitiatieven door bedrijvenclusters (met 

enkele voorbeelden) als volgt in37: 

- ruimtebeheer (bijvoorbeeld grijze vs groene massa, hoogte- en dieptebouw, 

terreinzonering, etc.); 

- mobiliteitsmanagement (bijvoorbeeld ‘chaining’ voor goederen, ‘pooling’ voor 

personeel, etc.); 

- studies (bijvoorbeeld MOBER (mobiliteit), MER (milieu), VR (veiligheid), etc.); 

- diensten (bijvoorbeeld bewaking, brandweer, groen, etc.); 

- personeel (bijvoorbeeld inhuur (voor auditing, catering...), functionarissen, etc.); 

- facilities (bijvoorbeeld congres, telecommunicatie, toegangscontrole, 

restaurantvoorzieningen, opvang, etc.); 

- utilities (bijvoorbeeld nutsvoorzieningen, meetinstrumenten, etc.); 

- infrastructuur (omheining, parkings, stallingen, noodvoorzieningen, etc.); 

- exploitatie (bijvoorbeeld waterzuivering, afvalpark etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Sanchez, R., Heene, A. (2003). The new strategic management. Organization, competition and competence. 
New York, John Wiley & Sons. p.82 
36 Verstraeten, B. (2005). Onderzoek naar rendabele samenwerking van bedrijvenclusters; casus 
Technologiepark Zwijnaarde. pp.39-40 
37 Van Eetvelde, G. (2004). Presentatie ‘duurzame bedrijventerreinen’. Gent. 6 blz. 
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HOOFDSTUK II: THEORETISCHE ANALYSE VAN 

KOSTENVENTILATIESYSTEMEN 

 

3 Kostenverdeelsystemen 

 

3.1 Algemene principes van cost en management accounting 

 

In deze inleiding zullen de algemene begrippen en principes van de wetenschap die zich 

bezighoudt met de analyse van kosten kort geschetst worden. Uiteraard zal de aandacht zich 

vooral toespitsen op de elementen die relevant zijn in het kader van de bedrijvenclusters. 

 

 

3.1.1 Kost, kostprijs en uitgave 

 

Vooreerst dient een gemaakt te worden tussen kost, kostprijs en uitgave. Met kost wordt 

bedoeld de waarde-eenheden die voor de productie moeten worden opgeofferd38. De kostprijs 

wordt dan opgevat als de som van de doelmatige offers, gebracht voor de eenheid van de 

prestaties van het bedrijf39. Met prestatie wordt het kostenobject bedoeld, zijnde een product, 

een dienst, een arbeidsuur,... Een uitgave heeft betrekking op de betaling van die offers, in het 

kader van de stroom van liquide middelen, en is dus geen uitdrukking van het offer zélf. Met 

kaskosten bedoelt men kosten die tegelijk uitgaven zijn, zoals personeelskosten. Niet-

kaskosten zijn kosten die geen uitgaven zijn, zoals afschrijvingen en waardeverminderingen. 

Daarnaast kunnen ook uitgaven voorkomen die geen kosten zijn, zoals aflossingen van 

leningen of betalingen van leveranciersschulden. Zowel binnen het kosten- als kostprijsbegrip 

worden deelgroepen onderscheiden. 

 

Verschillende kostensoorten vormen de elementen van de kostprijs. Deze worden traditioneel 

in drie groepen ondergebracht: de productiekosten, de beheerskosten en de verkoopkosten40. 

Productiekosten ontstaan bij de totstandkoming van het product of de dienst zélf, de 

beheerskosten worden voornamelijk veroorzaakt door de organisatie en administratie van de 

                                                 
38 Van Der Schroeff, H.J. (1974). Kosten en kostprijs. De leer van de kostprijs. Amsterdam: Kosmos. p.6 
39 Van Der Schroeff, H.J. (1974). Kosten en kostprijs. De leer van de kostprijs. Amsterdam: Kosmos. p.16 
40 Bruggeman, W., Everaert, P. (2001). Kostprijscalculatie en Management Accounting. Antwerpen: Garant. 
p.27 
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onderneming en de verkoopkosten zijn de offers die gebracht worden teneinde het product aan 

de man te brengen. Bij elk product of dienst wordt tevens onderscheid gemaakt tussen de 

fabricagekostprijs, die louter betrekking heeft op het productieproces, en de verkoopkostprijs, 

waarbij bovenop de fabricagekostprijs de kosten worden geteld die vereist zijn om tot de 

verkoop van het product te komen. 

 

Kosten zelf worden opgedeeld naargelang ze bepaalde gemeenschappelijke kenmerken 

bezitten. Een eerste onderscheid manifesteert zich op het gebied van het effect van 

productievolumewijzigingen op de kosten. Volgen de kosten deze wijziging, dan worden ze 

variabel genoemd, volgen ze de wijziging niet, dan spreekt men van vaste kosten41. 

 

In het productieproces van elke onderneming waar meerdere eindproducten ontstaan, dringt 

zich tevens een onderscheid op tussen directe en indirecte kosten. Onder de directe kosten of 

assignable costs worden de kosten begrepen die ‘een eenduidig kwantificeerbaar verband met 

het eindproduct vertonen en er bijgevolg direct aan kunnen worden toegewezen.’ De 

tegenhangers hiervan zijn de indirecte kosten, of de overhead, die ‘geen aanwijsbaar 

eenduidig verband met een specifiek eindproduct hebben omdat het een algemene kost is of 

omdat het bijhouden (de meting of de registratie) van de specifieke kost per eindproduct niet 

mogelijk is of niet gebeurt binnen de onderneming’42. 

 

Een derde onderscheid wordt gemaakt op basis van het al dan niet in acht nemen van 

verspilling van economische bronnen. Verspilling wordt hier beschouwd als de offers die 

worden gebracht zonder dat zij een vereiste vormen voor het afleveren van de prestatie. 

Betrekt men deze verspillingen in de kostencalculatie, dan spreekt men van werkelijke kosten. 

In de boekhouding dienen steeds deze werkelijke of historische kosten te worden gebruikt. 

Vanuit beleidsopzicht kan het echter interessanter zijn om de verspillingen niet in de 

calculaties op te nemen. In dit geval maakt men gebruik van standaardkosten. 

 

 

 

 

                                                 
41 De Clerq, M. (1995). Economie toegelicht. Leuven: Garant. p. 119 
42 beide definities: Bruggeman, W., Everaert, P. (2001). Kostprijscalculatie en Management Accounting. 
Antwerpen: Garant. p.39 
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3.1.2 Cost en management accounting 

 

Kostenverdeelsystemen vormen een onderdeel van de tak in de bedrijfseconomische 

wetenschappen die cost en management accounting wordt genoemd. Daarom zal deze 

discipline nu kort worden beschreven en omkaderd. 

 

Elke onderneming wordt omgeven door een verscheidenheid aan entiteiten die alle behoefte 

hebben aan informatie aangaande die onderneming43. Enerzijds hebben sommigen die 

onderdeel vormen van het bedrijf zelf, zoals aandeelhouders, het management en het 

personeel nood aan interne informatie om de gang van zaken beter te kunnen inschatten. 

Anderzijds wordt elke onderneming omringd door allerlei belanghebbenden, zoals 

leveranciers, financiële instellingen, de overheid,... die nood hebben aan externe informatie. 

Het deel van de informatie dat financieel van aard is wordt behandeld in de accounting. Om 

aan die verschillende informatie-eisen te voldoen wordt het vakgebied van de accountancy 

doorgaans opgesplitst in deelgebieden, waarvan de drie belangrijkste de financial accounting, 

de cost accounting en de management accounting zijn44. 

- Financial accounting, of de algemene boekhouding, is erop gericht externe informatie 

te verschaffen en is onderworpen aan een raamwerk van wettelijke bepalingen. 

- Cost accounting heeft als doel het bronnenverbruik gedetailleerd in kaart te brengen 

om zodoende informatie te kunnen verschaffen aan de financial en management 

accounting. 

- Management accounting (beleidsboekhouding) heeft tot voornaamste doel de 

beleidsmakers te voorzien van informatie om de ondernemingsdoelen te kunnen 

uitvoeren. 

 

Deze drie deeldisciplines zijn in sterke mate met elkaar verbonden. Ze voorzien elkaar van 

informatie en vullen elkaar aan. Waar de financial accounting breed is, weinig gedetailleerd 

uitgewerkt en betrekking heeft op een voorbije periode, zal de management accounting veel 

dieper graven, meer informatie integreren en zich tevens richten op de toekomst. In de 

management accounting gebeurt het frequent dat men zich moet beroepen op gegevens die 

                                                 
43 Bruggeman, W., De Lembre, E., Everaert, P., Georges, W., Paemelaire, R., Van Geyt, E. (2002). Analytisch 
boekhouden en kostencalculatie. Wolters Plantyn. p.15 
44 Horngren, C.T., Bhimani, A., Datar, S.M., Foster, G. (2005). Management and cost accounting. Harlow: 
Pearson education. 974 blz. 
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geen onderdeel vormen van de cost of financial accounting of zelfs op kwalitatieve 

informatie. De investeringsbeslissing is een voorbeeld van een aspect dat aan bod komt in de 

management accounting terwijl beide andere deelgebieden tekort schieten om hiervoor van 

adequate informatie te voorzien. 

 

 

3.1.3 Calculatiemethodes 

 

Teneinde de kostprijs van bepaalde prestaties te kunnen analyseren wordt een veelheid aan 

methodes naar voren geschoven. Het onderscheid tussen deze methodes hangt af van de 

benadering van het concept ‘kostprijs’. De meest voorkomende methodes zijn full costing, 

direct costing en standard costing. 

 

 

3.1.3.1 Full Costing 

 

De methode van de full costing is erop gebaseerd dat uit alle afdelingen alle kosten die 

gemaakt worden om tot de prestatie te leiden, worden opgeteld. Alternatieve benamingen in 

de literatuur voor deze methode zijn absorption costing of integrale kostprijsberekening45. 

Deze methode is de tegenhanger van de direct costing, die vervolgens aan bod zal komen. 

 

De full costing methode vertrekt van de idee dat zowel de vaste als de variabele kosten nodig 

zijn om tot de productie van een bepaald product te komen. Zodoende stelt deze werkwijze 

dat de vaste fabricagekosten verdeeld moeten worden over de geproduceerde eenheden. 

Uiteindelijk zal de full cost, i.e. de integrale kostprijs, dus overeenkomen met de 

fabricagekostprijs van de verkoop46. 

 

 

 

                                                 
45 Bruggeman, W., Everaert, P. (2001). Kostprijscalculatie en Management Accounting. Antwerpen: Garant. 
pp.101-104 
46 Het begrip ‘full cost’ wordt in de literatuur niet eenduidig omschreven. Zo betrekken andere auteurs hierbij 
ook de verkoopkosten. In dit werk zullen we de full cost beschouwen de fabricagekostprijs van de verkoop. 
Bruggeman, W., Everaert, P. (2001). Kostprijscalculatie en Management Accounting. Antwerpen: Garant. p.104 
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3.1.3.2 Direct Costing 

 

Bij direct costing worden om de productiekost op te maken louter de variabele kosten in acht 

genomen47. Naar deze methode wordt eveneens verwezen met de termen variable costing of 

marginal costing. Men dient er acht op te slaan dat de benaming van deze methode, de direct 

costing, niets te maken heeft met de zogenaamde directe of indirecte kosten. Het is de 

benadering van de variabele en vaste kosten die deze methode kenmerkt. 

 

De vaste kosten zullen nu pas in aanmerking worden genomen onder de verkopen. Zodoende 

worden de vaste kosten enkel gedragen door de eenheden die in de periode verkocht zijn. In 

deze optiek gebruikt men evenwel een andere terminologie: de variabele kosten zal men 

‘product costs’ noemen en de vaste kosten worden ‘period costs’. 

 

De reden waarom deze methode in het leven is geroepen, heeft te maken met het feit dat het 

onderscheid tussen vaste en variabele kosten kan verschillen naargelang het standpunt binnen 

de onderneming. Maakt een productielijn bijvoorbeeld gebruik van een algemene dienst, zoals 

onderhoud, dan zullen deze kosten voor die specifieke productieafdeling variabel zijn. Er zal 

immers een tarief per prestatie worden aangerekend. Wordt de productie opgedreven, dan zal 

ook het onderhoud worden opgedreven. Deze kosten zijn dus beheersbaar voor de 

productieafdeling. De algemene dienst daarentegen dient in zijn dienstenaanbod rekening te 

houden met zowel vaste als variabele kosten. Men dient deze kosten voor elke afdeling dus 

afzonderlijk te beschouwen. Uiteindelijk laat deze methode toe de winstbijdrage per 

productieafdeling te bepalen. In de literatuur wordt deze winstbijdrage omschreven als 

‘contributie’48. 

 

In clustercontext kan deze methode zijn nut bewijzen, meer bepaald vanuit het beleidsoogpunt 

van de individuele onderneming. Stel dat de cluster gebruik maakt van een 

gemeenschappelijke dienst, die rechtstreeks betrekking heeft op de productie van de 

individuele bedrijven (zoals onderhoud). De vaste kosten die deze dienst met zich meebrengt 

zullen op een bepaalde verdeelwijze geventileerd worden naar de bedrijven. Deze zijn door 

                                                 
47 Bruggeman, W., De Lembre, E., Everaert, P., Georges, W., Paemelaire, R., Van Geyt, E. (2002). Analytisch 
boekhouden en kostencalculatie. Wolters Plantyn. p.355 
48 Bruggeman, W., De Lembre, E., Everaert, P., Georges, W., Paemelaire, R., Van Geyt, E. (2002). Analytisch 
boekhouden en kostencalculatie. Wolters Plantyn. p.356 
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dit individuele bedrijf echter niet beheersbaar. Indien men deze vaste kosten integreert in de 

berekening van de productiekosten zal men dus een vertekend beeld bekomen. Wil men de 

productie op zichzelf immers evalueren naar zijn winstbijdrage, dan zal men geen rekening 

mogen houden met kosten die niet beheersbaar zijn door die productielijn zelf. De 

aanrekening van de vaste kosten is dan een zaak van de relatie tussen de onderneming en de 

cluster, niet van de productie op zich. 

 

 

3.1.3.3 Vergelijking van beide methodes 

 

Samengevat ziet het verschil tussen beide methodes er als volgt uit: 

full costing direct costing 

    

omzet omzet 

    

- fabricagekostprijs van de verkochte goederen - variabele kostprijs van de verkochte goederen 

  - variabele verkoopkosten 

    

= brutomarge = contributie 

    

- verkoopkosten - vaste fabricagekosten 

  - vaste verkoopkosten 

    

= winst/verlies = winst/verlies 

Tabel 1: Resultaatbepaling onder full costing en direct costing49 

 

Voorgaande twee methodes richten zich op de aard en de samenstelling van de kosten die 

worden beschouwd in de berekeningen. Nu is het niet zo dat de ene methode de andere 

uitsluit. Integendeel is het meestal opportuun om beide toe te passen. Full costing zal met 

name nuttig blijken voor beleidsbeslissingen op lange termijn, in casu voor 

capaciteitsbeschouwingen en structurele aspecten. Direct costing zal hoofdzakelijk nuttige 
                                                 
49 Bruggeman, W., Everaert, P. (2001). Kostprijscalculatie en Management Accounting. Antwerpen: Garant. 
p.104 
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informatie opleveren om korte termijnbeslissingen te ondersteunen, vooral over de manier 

waarop de beschikbare bronnen gebruikt dienen te worden in geval van verschillende 

alternatieven. Dit onderscheid tussen beschouwingen in verband met vaste en variabele kosten 

op lange en korte termijn komt immers voort uit het feit dat vaste kosten variabel worden op 

de lange termijn: ‘in the long run, all fixed costs are variable’50. Naast de beleidsaspecten 

dient te worden opgemerkt dat full costing de norm is die de fiscale autoriteiten ter 

waardering van de voorraden vooropstellen51. 

 

Een andere vorm van interactie tussen beide methodes is de toepassing van de zogenaamde 

partiële calculatie. Hierbij wordt getracht zo veel mogelijk kosten te verbijzonderen naar hun 

respectieve kostenplaatsen en kostendragers. Men wenst dan de kostprijs te berekenen van 

bepaalde deelelementen van het ondernemingsproces. Deze methode kan zowel binnen de full 

costing als de direct costing worden toegepast. Bij de partiële calculatie richt men zich 

immers vooral naar de indirecte kosten. Toegepast op de full cost methode bekomt men dus 

de integrale deelkostprijs, waar men bij direct costing tot de variabele deelkostprijs zal 

komen52. 

 

Er dient te worden opgemerkt dat zowel full costing als direct costing toelaten om beide de 

standaard kostprijs en de historisch kostprijs te berekenen. 

 

Volgend rooster geeft een samenvatting weer van de beschouwde methodes: 

bestedingen   prestatie   

  productieproces 

productie- en 

verkoopproces deelobject 

integrale     

- historisch 
historische 

fabricagekostprijs 

historische 

verkoopkostprijs 

historische 

deelkostprijs 

- standaard 
standaard 

fabricagekostprijs 

standaard 

verkoopkostprijs 

standaard 

deelkosprijs 

                                                 
50 Slagzin uit de literatuur, zoals aangehaald in: Bruggeman, W., Everaert, P. (2001). Kostprijscalculatie en 
Management Accounting. Antwerpen: Garant. p.135 
51 Bruggeman, W., De Lembre, E., Everaert, P., Georges, W., Paemelaire, R., Van Geyt, E. (2002). Analytisch 
boekhouden en kostencalculatie. Wolters Plantyn. p.355 
52 Bruggeman, W., De Lembre, E., Everaert, P., Georges, W., Paemelaire, R., Van Geyt, E. (2002). Analytisch 
boekhouden en kostencalculatie. Wolters Plantyn. p.30 
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variabele     

- historisch 
historische variabele 

fabricagekostprijs 

historische variabele 

verkoopkostprijs 

historische variabele 

deelkostprijs 

- standaard 
standaard variabele 

fabricagekostprijs 

standaard variabele 

verkoopkostprijs 

standaard variabele 

deelkostprijs 

Tabel 2: kostprijsrooster53 

 

 

3.2 Methodes van kostenverdeling 

 

3.2.1 Verdeling van de indirecte kosten 

 

In het productieproces van elke onderneming waar meerdere eindproducten ontstaan, dringt 

zich een onderscheid op tussen directe en indirecte kosten. Beide kostensoorten zijn hierboven 

reeds gedefinieerd54. 

 

Deze tweede kostensoort, de indirecte, moet over de verschillende producten verdeeld worden 

via een gepaste omslagsleutel. Deze laatste dient erop gericht te zijn het verband tussen de 

gemaakte kosten en de eindproducten zo dicht mogelijk te benaderen. 

 

De toewijzing van indirecte kosten dient niet louter gebruikt te worden bij de 

kostprijsberekening van eindproducten. De hedendaagse onderneming is vaak een complexe 

entiteit, onderverdeeld in verschillende divisies en omgeven door een netwerk van 

leveranciers en klanten. Ook naar die gebruikers dienen de indirecte kosten te worden 

geventileerd. 

 

Er kunnen vier doeleinden van ventilatie van indirecte kosten onderscheiden worden55: 

- verstrekking van informatie voor economische beslissingen; 

                                                 
53 Dit is geen exhaustieve lijst van kostprijscalculatiemethodes. Enkel de hier behandelde elementen zijn erin 
opgenomen. De tabel is gebaseerd op Bruggeman, W., De Lembre, E., Everaert, P., Georges, W., Paemelaire, R., 
Van Geyt, E. (2002). Analytisch boekhouden en kostencalculatie. Wolters Plantyn. p.31 
54 Hoofdstuk 2; § 1.1.1. 
55 Horngren, C.T., Bhimani, A., Datar, S.M., Foster, G. (2005). Management and cost accounting. Harlow: 
Pearson education. p.133 
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- motivering van managers en werknemers; 

- rechtvaardiging van kosten en het berekenen van onkostenvergoedingen; 

- voorziening van het nodige materiaal voor rapportering aan externe partijen. 

 

 

Bij het bepalen van deze verdeelsleutel kan men op twee manieren te werk gaan: een rationele 

of een irrationele verdeling. Een kostenverdeelsysteem op basis van een rationele verdeling 

vertrekt van objectieve oorzaak-gevolg relaties tussen de kosten en de beïnvloedende 

variabelen. Een systeem met een irrationele verdeling laat andere factoren meespelen, zoals 

bijvoorbeeld het draagkrachtprincipe (wat meest opbrengt wordt meer belast), gelijkheid (alle 

producten evenveel), eerlijkheid, vermijden van organisatorische spanningen, veranderen van 

gedrag...56 Wil men een rationeel beleid uitstippelen, dan zal men zich op gegevens moeten 

baseren die zo waarheidsgetrouw mogelijk zijn en is een rationele verdeling de meest 

aangewezen oplossing. 

 

Bij een verdeelsysteem worden normaal gezien volgende stappen in acht genomen: eerst 

worden de totale indirecte kosten verdeeld in homogene kostenmassa’s (cost pools), waarna 

de toeslagen worden bepaald voor de verdeling. Is deze verdeling gebaseerd op een oorzaak-

gevolg relatie, dan wordt deze toerekening genoemd (apportionment). Geldt deze oorzaak-

gevolg relatie niet, dan spreekt men van toewijzing of allocatie57. Deze werkwijze in acht 

genomen, zal men met volgende keuzes worden geconfronteerd58: 

- welke zijn de indirecte kosten die naar een bepaald product of bepaalde divisie dienen 

te worden toegewezen; 

- hoeveel kostenmassa’s dienen te worden opgesteld; 

- welke zijn de allocatiebasissen van deze kostenmassa’s voor toewijzing naar divisies 

of producten? 

 

Nadat de relevante indirecte kosten zijn geïdentificeerd, worden de homogene kostenmassa’s 

opgesteld. Homogene kostenmassa’s zijn de verzamelingen van de kosten die een 

                                                 
56 Bruggeman, W., Everaert, P. (2001). Kostprijscalculatie en Management Accounting. Antwerpen: Garant. 
p.50 
57 Bruggeman, W., Everaert, P. (2001). Kostprijscalculatie en Management Accounting. Antwerpen: Garant. 
p.50 
58 Horngren, C.T., Bhimani, A., Datar, S.M., Foster, G. (2005). Management and cost accounting. Harlow: 
Pearson education. p.138 
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gelijkaardige causale relatie hebben met een bepaalde variabele59. Dit wil dan ook zeggen dat 

een toename in deze variabele uiteindelijk zal leiden tot een toename van de indirecte kosten. 

 

Conventionele kostensystemen zijn vooral gericht naar kenmerken van het product die op het 

eerste zicht duidelijk zijn, de allocatiebasis wordt vooral bepaald door volume-gerelateerde 

variabelen, voornamelijk directe arbeid, machine-uren of productieomvang. Het is duidelijk 

dat deze manier geen duidelijk beeld geeft van het werkelijk verbruik van de indirecte kosten, 

waardoor een meer precieze analyse van de kosten zich opdringt. 

 

 

3.2.2 Activity-based costing 

 

Activity-Based Costing is een methode binnen het domein van de kostenverdeelsystemen die 

erop gericht is de indirecte kosten op een rechtvaardiger wijze te verdelen over de 

verschillende producten. Het systeem zal zich vooral richten op de activiteiten waarvoor 

indirecte kosten gemaakt worden. 

 

Terwijl in de conventionele kostensystemen het uitgangspunt is dat producten of diensten 

middelen consumeren, gaat men er in activity-based costing vanuit dat producten of diensten 

activiteiten consumeren en dat deze activiteiten op hun beurt middelen verbruiken60. Dit 

impliceert een wezenlijk verschil in visie. De traditionele systemen traceren de kosten slechts 

tot het niveau van wat geleverd wordt in de officiële kostenstaten zoals ze nodig zijn voor de 

financiële rapportering. Enkel hetgeen in dit opzicht wordt toegeschreven aan de individuele 

producten wordt gemeten. Meer concreet beperkt zich dit tot directe arbeid, direct aantal 

machine-uren en direct materiaalverbruik. Vanuit deze drie elementen wordt dan de 

toerekening bepaald. Activity-based costing daarentegen betrekt hierbij ook kwalitatieve 

elementen. Ze gaat op zoek naar de activiteiten die werkelijk de grondslag vormen van de te 

verwerken kosten. Dit heeft uiteraard tot gevolg dat er meerdere allocatiebasissen zullen 

zijn61. 

                                                 
59 Bruggeman, W., Everaert, P. (2001). Kostprijscalculatie en Management Accounting. Antwerpen: Garant. 
p.51 
60 Bruggeman, W., Everaert, P. (2001). Kostprijscalculatie en Management Accounting. Antwerpen: Garant. 
pp.53-54 
61 Cooper, R. (1988). The rise of activity-based costing – Part one: what is an activity-based cost system. Journal 
of cost management. pp.45-54 
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Een activity-based kostensysteem doorloopt volgende stadia: in eerste instantie moet men de 

activiteiten identificeren, om daarna de kosten die door deze activiteiten worden veroorzaakt 

te bepalen. Hierbij moeten alle mogelijke middelen waarvan de activiteit gebruik maakt 

worden meegerekend, zoals salariskosten, afschrijvingen van het benodigde materieel, 

energieverbruik, rente op geïnvesteerd vermogen gebruikt bij de activiteit,... Vervolgens zoekt 

men uit wat de ‘cost drivers’ van deze activiteiten zijn. Deze cost drivers zijn de variabelen 

die aan de grond liggen van het middelenverbruik van de activiteit. Voorbeelden van cost 

drivers kunnen zijn: aantal klanten, aantal machine-stops, aantal orders,... Deze hebben steeds 

een invloed op wat de activiteiten kosten. Eens de cost driver bepaald, bepaalt men het 

volume van de cost driver en nadien de kost per eenheid ‘cost driver’ per activiteit. 

Uiteindelijk kan men hieruit de eenheidskostprijs per product of dienst berekenen62. 

 

Wat betreft de voordelen van activity-based costing kan met name worden vermeld dat: 

- de integrale kostprijs van de producten nauwkeuriger kan worden berekend; 

- de kostprijsfiche inzichtelijker is wat betreft de kostenverschillen tussen de 

verschillende producten; 

- men beter kan berekenen welke factoren bij bepaalde veranderingen in het 

productieproces de kostprijzen zullen aanpassen (door bijvoorbeeld simulaties door te 

voeren) en men dus efficiënter kan zoeken naar verbeteringen in het productieproces; 

- door het verkregen inzicht in het gedrag en de structuur van de indirecte kosten kan 

het management die overhead beter beheersen. 

 

De voornaamste nadelen van deze methode zijn: 

- de complexiteit van het systeem; 

- de tijd die nodig is om de activiteiten  hun kostprijs en hun cost drivers te vinden; 

- het feit dat men tot een zeer ingewikkelde kostenregistratie in de kostenboekhouding 

komt omdat de kosten zowel in de kostenplaatsen als in de activiteitencentra geboekt 

moeten worden. 

 

 

 
                                                 
62 Bruggeman, W., Everaert, P. (2001). Kostprijscalculatie en Management Accounting. Antwerpen: Garant. 
pp.54 
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3.2.3 Het optimale kostensysteem 

 

Bij dit alles dringt de vraag zich op wanneer men dit soort systeem van kostenverdeling het 

best implementeert. Hiervoor dient men dieper in te gaan op het begrip ‘optimaal 

kostensysteem’63. De twee variabelen die een optimaal kostensysteem bepalen zijn enerzijds 

de kost die de metingen met zich meebrengen (vooral door de tijd die nodig is om meer 

gedetailleerde beschrijvingen van het kostenverloop op te stellen en bij te houden) en 

anderzijds de kost die veroorzaakt wordt door onnauwkeurigheden in het kostensysteem (want 

deze kunnen foute beslissingen met zich meebrengen). Deze twee variabelen zijn omgekeerd 

met elkaar gerelateerd: meer kosten voor de metingen zullen minder kosten door foute 

beslissingen met zich meebrengen en vice versa.  Het optimale kostensysteem bevindt zich op 

het punt waar de marginale kost van een beter kostensysteem gelijk is aan de marginale baten 

ervan. Als dit optimum een accuraatheid eist die groter is dan het beste conventionele 

kostensysteem, dringt activity-based costing zich op. Van belang hierbij is uiteraard dat de 

kosten van beide variabelen hoe dan ook zo laag mogelijk gehouden worden. 

 

Wat betreft het minimaliseren van de kosten van metingen, dient men uit te gaan van het feit 

dat deze kosten uit twee elementen bestaan:  

- de kost die ontstaat uit het doorgeven van de nodige informatie aan het kostensysteem;   

- de kost die de berekeningen met zich meebrengen.  

 

In een geïnformatiseerde productieomgeving kunnen beide kosten echter grotendeels worden 

opgevangen door de reeds bestaande infrastructuur van het bedrijf en is de benodigde 

informatie dus sowieso reeds aanwezig. Het komt er met name op aan het kostensysteem eerst 

degelijk te ontwerpen en daarna de informatiestromen in verband met de kosten, activiteiten 

en cost drivers efficiënt te kanaliseren. 

 

Wat betreft de kosten die veroorzaakt worden door een inaccuraat kostensysteem, dient men 

stil te staan bij de directe oorzaken van die kosten (die op hun beurt het gevolg zijn van foute 

data). Dit zijn in quasi alle gevallen meerkosten die ontstaan door het nemen van verkeerde 

beslissingen. Deze fouten kunnen zich voordoen op het gebied van productgerelateerde 

beslissingen (vb ongepaste marketingstrategieën voor niet-rendabele producten), beslissingen 
                                                 
63 Cooper, R. (1988). The rise of activity-based costing – part two: when do I need an activity-based cost 
system? Journal of cost management. pp.41-48 
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in verband met productontwikkeling (vb door te besparen op verkeerde facetten in het 

productieproces), investeringsbeslissingen, budgetteringsbeslissingen, enzovoort. Hoe 

competitiever de omgeving waarin deze fouten worden gemaakt, hoe zwaarder ze worden 

afgestraft. 

  

Afgaande op voorgaande beschouwingen kan men besluiten dat een activity-based 

kostensysteem zich vooral rechtvaardigt in de volgende gevallen:  

- de metingskosten zijn laag;  

- foute beslissingen kunnen zwaar doorwegen; 

- de diversiteit of complexiteit van de productie is hoog. 

 

In clustercontext dient een kostenverdeelsysteem aan drie voorwaarden te voldoen64: 

- eenvoud: het systeem moet makkelijk hanteerbaar zijn aangezien de 

informatievergaring bij clusters een moeilijk gegeven is; 

- juistheid: een bedrijf dient bij te dragen voor een samenwerkingsactie in verhouding 

met de baten die het daarbij ontvangt; 

- transparantie: de verdelingcriteria dienen makkelijk traceerbaar te zijn. 

 

 

4 Mogelijke kostensystemen bij diverse aspecten van clustering 

 

4.1 Inleiding 

 

In dit deel zal onderzocht hoe de kostenproblematiek van enkele aspecten van clustering 

benaderd kan worden. De literatuur hieromtrent is relatief schaars, gezien de intense 

interbedrijfssamenwerking in het kader van duurzame ontwikkeling een vrij recent gegeven 

is. Daarom is dit deel als volgt opgezet: bij elke topic worden vooreerst de theoretische 

benaderingen geanalyseerd die beschreven worden in het kader van individuele 

bedrijfsvoering. Nadien zal steeds getracht worden hiervan de relevantie voor 

samenwerkingsacties tussen bedrijven te ontwaren om dan een mogelijke extrapolatie te 

maken naar het clusterconcept. 

 
                                                 
64 Verstraeten, B. (2005). Onderzoek naar rendabele samenwerking van bedrijvenclusters; casus 
Technologiepark Zwijnaarde. pp.58-59 
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4.2 Industriële ecologie 

 

4.2.1 Situering 

 

Het begrip ‘industriële ecologie’ werd reeds gedefinieerd in hoofdstuk 165. Teneinde de 

kostengerelateerde analyse gestructureerd te laten verlopen, wordt dit begrip in dit hoofdstuk 

opgesplitst in twee deelconcepten: de integratie van de materiaalstroom en de integratie van 

de keten. In dit deel zal de integratie van de materiaalstroom bestudeerd worden. De integratie 

van de keten zal later worden beschouwd. De reden hiervoor is dat de klemtoon in beide delen 

anders ligt. Waar het bij materiaalstromen om een werkelijke analyse van kostenventilatie 

gaat, benadrukt de ketenanalyse eerder de organisationele elementen die met de 

kostentoerekening gepaard gaat. 

 

 

4.2.2 Accountancygerelateerde elementen 

 

De aspecten van industriële ecologie die hier aan bod zullen komen zijn: 

- het gebruik van een deels gemeenschappelijk productieproces (joint products); 

- het gebruik van bijproducten; 

- het hergebruik van uitval; 

- het hergebruik van afval. 

 

De vraagstukken in clustercontext zijn hierbij de volgende: 

- welk bedrag van het gemeenschappelijk productieproces rekent men toe aan de 

bedrijven? 

- aan welk bedrag rekent men de bijproducten, uitval en afval door aan de andere 

bedrijven? 

 

 

 

 

 

                                                 
65 zie hoofdstuk 1 § 2.3.1 
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Grafisch kan men deze elementen binnen de materiaalstroom als volgt voorstellen: 

product (slechts één product heeft een relatief hoge verkoopwaarde)

joint products (meerdere producten hebben een relatief hoge verkoopwaarde)

bijproduct

scrap

relatieve verkoopwaarde  

Figuur 4: product, joint products, bijproduct en scrap66 

 

 

4.2.2.1 Joint Products 

 

Producten die een gemeenschappelijk productieproces ondergaan noemt men joint products. 

Een gemeenschappelijk productieproces vindt plaats als bepaalde producten eenzelfde 

productieproces gelijktijdig doorlopen. Als deze gezamenlijke bewerking eindigt en de 

producten gaan elk hun eigen weg, spreekt men van het split-off moment. Men gebruikt de 

term joint costs om die gemeenschappelijke kosten aan te duiden die in het 

gemeenschappelijke productieproces worden gemaakt. De tegenhanger van deze joint costs 

zijn de separable costs, de individuele kosten die na het split-off moment worden gemaakt 

voor elk afzonderlijk product67. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 figuur gebaseerd op exhibit 6.1 uit Horngren, C.T., Bhimani, A., Datar, S.M., Foster, G. (2005). Management 
and cost accounting. Harlow: Pearson education. p.166 
67 Bruggeman, W., Everaert, P. (2001). Kostprijscalculatie en Management Accounting. Antwerpen: Garant. 
pp.110-111 
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Grafisch ziet een proces met joint products er als volgt uit: 

input gemeenschappelijk 
productieproces

costs A

costs B

costs C

product A

product B

product C

joint costs split-off moment separable costs

 

Figuur 5: joint products68 

 

Men komt gemeenschappelijke productieprocessen vooral tegen in industrieën waarbij men 

veelal van één grote homogene bewerkte grondstoffenmassa een gamma van verscheidene 

eindproducten kan bekomen, zoals de voedingsmiddelenindustrie, petroleumnijverheid en de 

chemische sector. 

 

De moeilijkheid die joint products met zich meebrengen is dat deze tijdens hun 

gemeenschappelijke productieproces tot aan hun split-off moment niet als aparte producten 

kunnen gezien worden waardoor de bepaling van de kost van het eindproduct problematisch 

wordt: ‘because the costs are joint in nature, managers cannot use the cause-and-effect 

criterion [...]’69. 

 

Het is onmogelijk de joint cost objectief toe te wijzen aan de verschillende producten. 

Desalniettemin zijn enkele methodes ontwikkeld om deze gemeenschappelijke kosten op te 

splitsen naar de individuele producten. De eerste twee houden respectievelijk rekening met de 

fysische hoeveelheden en de marktprijs, waarbij deze laatste wordt onderverdeeld in drie 

varianten. De derde methode beschouwt de gemeenschappelijke kosten als periodekosten en 

voert geen allocatie naar de producten uit. 

 

 

 

                                                 
68 figuur gebaseerd op figuur 7.1 uit Bruggeman, W., Everaert, P. (2001). Kostprijscalculatie en Management 
Accounting. Antwerpen: Garant. p.110 
69 Horngren, C.T., Bhimani, A., Datar, S.M., Foster, G. (2005). Management and cost accounting. Harlow: 
Pearson education. p.174 
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a. fysische hoeveelheden 

Men vertrekt van de relatieve proportie van de verschillende producten op het split-off 

moment, gebruik makend van fysische eenheden als volume of gewicht70. Bestaat 2/3 van het 

totale eindvolume producten uit product A, dan zal ook 2/3 van de gemeenschappelijke kosten 

toegewezen worden aan product A.  

 

Omdat men ervan uitgaat dat elk product per fysische eenheid evenveel kost, is dit veruit de 

eenvoudigste methode. De verkoopwaarde van de producten wordt echter niet in rekening 

genomen. Aangezien men geen rekening houdt met draagkrachtprincipes en 

kwaliteitsaspecten kan dit onevenwichtige consequenties hebben. In de 

vleesverwerkingindustrie bijvoorbeeld genereren niet alle eindproducten dezelfde omzet per 

kilogram. Meer concreet kan een varkenshaasje meer kosten dragen dan hetzelfde gewicht aan 

spek hoewel ze beiden van hetzelfde varken afkomstig zijn. Een ander nadeel is dat er soms 

(dure) technische ondersteuning van buiten de accountancyafdeling noodzakelijk kan zijn 

indien de eindproducten niet in dezelfde fysische eenheid kunnen gemeten worden. Een 

voorbeeld hiervan is een chemisch bedrijf dat, vertrekkende van dezelfde grondstoffen, 

eindproducten in verschillende aggregatietoestanden produceert71. 

 

 

b. verdelingen gebaseerd op de marktprijs 

Deze methode houdt rekening met de verkoopwaarde van de producten waardoor de 

gemeenschappelijke kosten vooral worden toebedeeld aan die producten die ze het best 

kunnen dragen. Hoe hoger de verkoopprijs van het product, hoe meer het zal bijdragen in de 

gemeenschappelijke kosten. De producten zullen zodoende niet langer evenveel kosten per 

fysische eenheid. Dit systeem kan daardoor een oplossing bieden voor de problemen die de 

vorige methode met zich meebrengt. Men onderscheidt hierbij drie methodes. 

 

De eerste methode, de sales value at split-off method, vertrekt van de relatieve verkoopwaarde 

van elk product op het split-off moment en verdeelt op basis hiervan de gemeenschappelijke 

kosten. Daarna kan de fabricagekostprijs per eenheid van elk individueel product worden  

                                                 
70 Horngren, C.T., Bhimani, A., Datar, S.M., Foster, G. (2005). Management and cost accounting. Harlow: 
Pearson education. p.170 
71 Horngren, C.T., Bhimani, A., Datar, S.M., Foster, G. (2005). Management and cost accounting. Harlow: 
Pearson education. p.171 
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berekend. Er dient hierbij te worden opgemerkt dat men de verkoopwaarde van de totale 

productie in acht moet nemen, niet enkel die van de verkochte eenheden. Levert product A 

bijvoorbeeld 200 € op en product B 300 € (beide indien de volledige productie zóu verkocht 

worden), dan draagt product A 2/5 (=200/500) van de kosten en product B 3/5 (=300/500). 

Deze methode is eveneens vrij eenvoudig te hanteren maar kan moeilijk gebruikt worden 

indien de producten na het split-off moment nog verdere afzonderlijke bewerkingen 

ondergaan en dus afzonderlijke kosten, de zogenaamde separable costs, met zich meebrengen. 

De relatieve verkoopprijzen van deze onafgewerkte producten na het split-off moment zijn 

moeilijk te bepalen indien er geen markt bestaat voor dergelijke onafgewerkte producten72. 

 

De tweede methode wordt gehanteerd indien de producten na het split-off moment nog aparte 

bewerkingen ondergaan (de separable costs). Men verdeelt de kosten op basis van de  

nettoverkoopwaarde die elk product op het split-off moment heeft. Deze nettoverkoopwaarde 

komt overeen met het verschil van de verkoopopbrengsten en de afzonderlijke kosten van elk 

individueel product (de separable costs). Deze methode is een stuk realistischer dan de 

methode van de relatieve verkoopwaarde op het split-off moment maar kan bijzonder 

complex worden indien zich meerdere split-off momenten in de productieketen voordoen73. 

 

De derde methode houdt tevens rekening met de afzonderlijke bewerkingen die de producten 

na hun split-off moment nog verder ondergaan. Men trekt de kosten af van de verkoopwaarde 

van de productie, waardoor men de brutomarge bekomt. Nadien berekent men het 

brutomargepercentage, wat overeenkomt met het quotiënt van de brutomarge en de verkopen. 

Nu verdeelt men de gemeenschappelijke kosten zodanig dat elk product uiteindelijk datzelfde 

brutomargepercentage realiseert74. 

 

c. periodekosten 

Hierbij wordt de allocatie niet doorgevoerd en worden, op bedrijfsniveau, de 

gemeenschappelijke kosten integraal ten laste van het resultaat gelegd. Deze 

waarderingstechniek is van weinig nut in samenwerkingsverbanden van bedrijven aangezien 

                                                 
72 Horngren, C.T., Bhimani, A., Datar, S.M., Foster, G. (2005). Management and cost accounting. Harlow: 
Pearson education. pp.169&174 
73 Bruggeman, W., Everaert, P. (2001). Kostprijscalculatie en Management Accounting. Antwerpen: Garant. 
p.113 
74 Bruggeman, W., Everaert, P. (2001). Kostprijscalculatie en Management Accounting. Antwerpen: Garant. 
p.114 
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elke onderneming een afzonderlijke resultatenrekening dient voor te leggen. Men kan deze 

kosten dan uiteraard wel via een andere verdeelsleutel toewijzen. Aangezien er echter hoe dan 

ook geen causale relatie bestaat tussen eindproduct en joint costs, is het aangewezen één van 

bovenstaande methodes te gebruiken. 

 

Het clustervraagstuk is volstrekt analoog aan het vraagstuk binnen het individuele bedrijf. In 

de cluster dienen de kosten van het gemeenschappelijke proces te worden verbijzonderd naar 

de deelnemende bedrijven. Deze verbijzondering is exact gelijk aan de verbijzondering naar 

de eindproducten. 

 

 

4.2.2.2 Bijproducten 

 

Bijproducten verschillen in die mate van gemeenschappelijke producten dat ze, na eveneens 

een gemeenschappelijk productie-proces te hebben doorlopen, nog slechts een geringe 

verkoopwaarde overhouden. Ze ontstaan eerder toevallig, wat wil zeggen dat men niet de 

intentie heeft om ze te produceren. Ze zijn wel, in tegenstelling tot afval, genoeg waard om er 

na het split-off moment nog bijkomende moeite voor te doen en kosten te maken om het te 

verkrijgen. Als voorbeeld hiervan kan een fabriek worden aangehaald die chocoladerepen 

produceert. Restanten, gebroken repen e.d. kunnen nadien verwerkt worden tot 

chocolademelk of andere chocoladederivaten. De meest aangewezen methode om de kostprijs 

van bijproducten te bepalen is die van de netto verkoopwaarde, zoals hierboven reeds 

beschreven75. Deze wordt afgetrokken van de fabricagekostprijs van de geproduceerde 

hoofdproducten76. 

 

 

4.2.2.3 Uitval 

 

Uitval zijn die producten die niet voldoen aan de vooropgestelde kwaliteitseisen, en bijgevolg 

anders dienen te worden gewaardeerd dan de normale eindproducten (bijvoorbeeld een 

                                                 
75 zie hoofdstuk 2 §2.2.2.1.b 
76 Bruggeman, W., Everaert, P. (2001). Kostprijscalculatie en Management Accounting. Antwerpen: Garant. 
pp.117-120 
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salamiproducent waarbij de worsten op het einde vervormd zijn zonder dat de vleeskwaliteit 

is aangetast). Men kan op twee manieren omgaan met uitval77:  

- herbewerken tot de producten terug de vereiste kwaliteit hebben, dan worden ze 

reworked units genoemd; 

- verkopen als tweede kwaliteit, dan worden ze spoilage genoemd. 

 

In het geval van de reworked units moet men nagaan of deze uitval eerder normaal dan wel 

uitzonderlijk is. Indien de uitval normaal is, m.a.w. altijd voorkomt, beschouwt men de 

herbewerkingkosten als normale productiekosten en zijn ze een onderdeel van de kostprijs 

van de geproduceerde goederen. Indien het uitvalspercentage abnormaal hoog is, worden de 

herbewerkingkosten als periodekosten (ten laste van het resultaat) beschouwd. 

 

In het geval van de spoilage worden twee mogelijkheden naar voor geschoven om de kostprijs 

ervan te bepalen. Ofwel beschouwt men een afzonderlijke kostencalculatie voor deze uitval, 

ofwel telt men de kosten van de normale hoeveelheid uitval bij de productiekosten van de 

gewone producten op en beschouwt men de kostprijs van de abnormale hoeveelheid uitval als 

periodekost. In het tweede geval wordt er geen afzonderlijke kostprijscalculatie voor de uitval 

uitgevoerd. 

 

 

4.2.2.4 Afval 

 

Onder afval worden de tijdens het productieproces ontstane inputs verstaan, die echter in 

diezelfde productielijn niet meer kunnen worden aangewend tot het produceren van de 

eindproducten. Men onderscheidt twee soorten afval78: 

- scrap: indien het afval nog een verkoopwaarde heeft (bijvoorbeeld producenten van 

voedingsmiddelen die resten doorverkopen aan veevoederbedrijven); 

- waste: indien het afval niet meer verkoopbaar is (bijvoorbeeld plastic verpakking van 

halffabrikaten). 

 

                                                 
77 Bruggeman, W., Everaert, P. (2001). Kostprijscalculatie en Management Accounting. Antwerpen: Garant. pp. 
120-124 
78 Bruggeman, W., Everaert, P. (2001). Kostprijscalculatie en Management Accounting. Antwerpen: Garant. 
pp.124-126 
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In het kader van de industriële ecologie is vooral scrap interessant indien deze nog kan 

worden aangewend op hetzelfde bedrijventerrein. De kostprijsbepaling van afval is eerder 

situatiegebonden. 

 

 

4.3 Gezamenlijke aankoop van duurzame productiemiddelen 

 

4.3.1 Omschrijving 

 

Indien verscheidene bedrijven in de cluster nood hebben aan dezelfde apparatuur, maar die 

slechts in geringe mate gebruiken, kan men overwegen deze gemeenschappelijk aan te kopen. 

Dit kan de efficiëntie van het betreffende productiemiddel grondig opdrijven, doch er zullen 

duidelijke afspraken hieromtrent moeten gemaakt worden. Er zijn overeenkomsten nodig wat 

betreft het organisatorisch aspect zoals afspraken omtrent het gebruik, de wijze van  

onderhoud en stockeren... . Deze analyse zal zich vooral toeleggen op de wijze waarop de 

kosten omtrent deze gemeenschappelijke apparatuur onder de verschillende gebruikers 

worden verdeeld. 

 

Men kan in dit geval twee soorten kosten onderscheiden: degene die de aankoop omvatten en 

de bijkomende kosten die nadien gemaakt kunnen worden bij het gebruik (voornamelijk voor 

onderhoud en opslag). 

 

 

4.3.2 De kosten van de aankoop 

 

Een belangrijk probleem dat het gemeenschappelijk gebruik van apparatuur door meerdere 

bedrijven met zich meebrengt, is dat men naast de verdeling van de aankoopkost eveneens een 

oplossing dient te vinden om de uitgave zélf te kanaliseren. 

 

Aangaande de problematiek van de uitgave in clustercontext kan geen analogie gevonden 

worden in de boekhoudtechniek van het individuele bedrijfsleven. In een individueel bedrijf 

stelt dit probleem zich immers niet aangezien uitgaven op zichzelf niet verdeeld dienen te 

worden over de producten waarop ze betrekking hebben. Alhoewel dit issue misschien eerder 

thuishoort bij het organisatorisch kader van de cluster dan bij de techniek van de 
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kostenventilatie, is het toch zinvol hier in andere studies aandacht aan te besteden. Dit met 

name omdat de uitgavenstructuren van de verschillende onderneming hun respectievelijke 

liquiditeitsposities79 beïnvloeden en zodoende eveneens tot onevenwichten in de 

samenwerkingsverbanden kunnen leiden. Een degelijke analyse en verdeling van de uitgaven 

met betrekking tot de cluster lijken dus even noodzakelijk als een degelijke kostenverdeling.  

 

De aankoopkosten van duurzame productiemiddelen worden behandeld onder de vorm van 

afschrijvingen80. Zodoende moeten deze afschrijvingen jaarlijks verdeeld worden de 

verschillende bedrijven. Het afschrijvingsbedrag wordt bepaald door vier factoren: 

 

a. de levensduur van het actief 

Het feit dat productiemiddelen onderhevig zijn aan slijtage ligt aan de basis van het concept 

van de afschrijvingen. Zo zal de levensduur van het actief vaak afhankelijk zijn van de 

intensiteit van het gebruik. De slijtage kan van technische (reële, fysieke slijtage van het 

apparaat) of van economische (door technologische vooruitgang) aard zijn. Om de 

bedrijfseconomische levensduur te schatten zal men rekening houden met beide. Meestal 

zullen de technische en economische levensduur van elkaar verschillen. Wil men tot een zo 

objectief mogelijke kostenbepaling bekomen, dan zal men de kortste van de twee nemen. In 

de praktijk komt het echter vaak voor dat vooral fiscale motieven de schatting van de 

levensduur bepalen. Zowel in het kader van het individuele bedrijf als in dat van de cluster 

impliceren deze politieken uiteraard een teloorgang van nuttige informatie omtrent het 

kostenaspect. 

 

 

 

b. het afschrijvingsritme 

Men kan verscheidene methodes hanteren om de afschrijvingen te verdelen over de 

levensduur van het actief. Al naargelang de gekozen methode zal kunnen de jaarlijkse 

afschrijvingsbedragen van elkaar verschillen. De volgende methodes worden het meest 

gebruikt: 

                                                 
79 Ooghe, H., Van Wymeersch, C. (2001). Financiële analyse van de onderneming. Theorie en toepassing op de 
jaarrekening inclusief de sociale balans. Kluwer/ced. samson. p.6 
80 Bruggeman, W., Everaert, P. (2001). Kostprijscalculatie en Management Accounting. Antwerpen: Garant. 
pp.63-68 
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- lineair: de afschrijvingen bedragen elk jaar dezelfde som; 

- degressief: er wordt relatief meer afgeschreven gedurende de eerste jaren van het 

gebruik; 

- progressief: de zwaarste afschrijvingsdruk ligt in de laatste jaren van het gebruik; 

- volgens bedrijfsdrukte: de afschrijvingen worden bepaald aan de hand van de 

effectieve prestaties van het actief. 

 

 

c. de basis 

Met de basis bedoelt men de totale waarde van het actief waarop de afschrijvingen berekend 

worden. Het Belgisch boekhoudrecht stelt dat dit steeds de aanschaffingswaarde moet zijn. 

Veelal wordt echter gesteld dat de vervangingswaarde als basis een veel adequater beeld 

inzake het kostenaspect zou opleveren. Onder vervangingswaarde verstaat men de 

aanschaffingswaarde die men op dit moment zou moeten betalen om het actief te vervangen. 

Deze kan van de historische aankoopprijs verschillen door enerzijds inflatie en anderzijds 

technologische evolutie. 

 

In de individuele onderneming speelt deze discussie een belangrijke rol als het erop aankomt 

de kostprijs van de producten te bepalen. In het opzicht van de cluster heeft dit uiteraard 

implicaties voor de kostenverdeling van het gemeenschappelijk actief onder de bedrijven. 

 

d. de restwaarde 

De restwaarde is de waarde die het actief na de levensduur nog zal hebben. Deze moet op 

voorhand geschat worden en van de basis worden afgetrokken om de jaarlijkse afschrijvingen 

te berekenen. 
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4.3.3 De kosten van het gebruik 

 

4.3.3.1 Onderhoudskosten 

 

De kosten die betrekking hebben op het onderhoud van duurzame productiemiddelen worden 

doorgaans in vier categorieën opgedeeld81: 

- kosten gemaakt om slijtage te verminderen (smeren, reinigen,...); 

- kosten gemaakt om het productiemiddel af te schermen tegen invloeden van 

atmosferische of chemische aard (verven, schuren,...); 

- kosten gemaakt om het productiemiddel terug zijn oorspronkelijke vorm te geven 

(slijpen,...); 

- kosten gemaakt ter vervanging van versleten of gebroken onderdelen. 

 

Deze kosten zijn indirect van aard zodat er een allocatiesysteem dient te worden opgesteld die 

deze kosten zo eerlijk mogelijk verdeelt over de gebruikers. In het opzicht van de cluster 

ontstaat natuurlijk de vraag hoe deze kosten over de verschillende bedrijven te verdelen zijn. 

 

De opdeling in deze categorieën is gebaseerd op de periodiciteit van de kosten. De eerste drie 

categorieën zijn terugkerend en komen op regelmatige tijdstippen voor, zodat die kosten 

gemakkelijk te voorspellen en op voorhand te verdelen zijn. De verdere opdeling voltrekt zich 

op basis van de tijdsintervallen die zich tussen twee van zulke specifieke onderhoudsbeurten 

voordoen. De kosten uit de eerste en eventueel de tweede categorie worden getypeerd doordat 

ze min of meer gelijktijdig ontstaan met het productieproces. Deze uit de derde categorie 

komen hiervoor te weinig frequent voor. De kosten uit de laatste categorie tenslotte zijn 

moeilijker te voorspellen omdat ze zich voordoen na onverwachte gebeurtenissen. 

 

Om te voldoen aan de vereiste dat de kosten moeten worden gerapporteerd in de periode 

waarop ze werkelijk betrekking hebben, past men in de bedrijfswereld de techniek van het 

zogenaamde onderhoudsfonds82 toe. Dit fonds is als het ware een voorziening voor die 

onderhoudskosten die niet gelijktijdig met het productieproces ontstaan. Men dient er zich dus 

voor te behoeden dit fonds als een reserve te beschouwen. Het principe is erop gebaseerd dat 

men elke periode een gelijk bedrag aan dit fonds toevoegt, waardoor de kostprijs van de 
                                                 
81 Van Der Schroeff, H.J. (1974). Kosten en kostprijs. De leer van de kostprijs. Amsterdam: Kosmos. 603 blz. 
82 Van Der Schroeff, H.J. (1974). Kosten en kostprijs. De leer van de kostprijs. Amsterdam: Kosmos. 603 blz. 
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productie niet aan fluctuaties in de onderhoudskosten onderhevig is. Ook als men grotere en 

eerder uitzonderlijke onderhouds- of herstellingswerken in het vooruitzicht heeft, legt men 

hiervoor een voorziening aan. In de balans komen deze fondsen voor onder de post 

“voorzieningen voor risico’s en kosten”. Deze techniek is vooral van toepassing op de kosten 

van de derde en eventueel ook de tweede en vierde categorie. 

 

Wordt de techniek van de voorzieningen door de spelers in de cluster inderdaad toegepast, 

dan is het zaak deze fondsen zo juist mogelijk voor elk bedrijf op te stellen. Indien men deze 

techniek niet toepast, zal men deze kosten moeten verdelen op een manier gelijkaardig aan 

deze waarop men het ander type kosten behandelt. 

 

 

4.3.3.2 Kosten van opslag 

 

Deze problematiek dient ad hoc te worden bekeken. De kosten die hierbij ontstaan kunnen 

verdeeld worden volgens de allocatiemechanismen zoals hieronder beschreven. 

 

 

4.3.4 Allocatiemechanismen 

 

Alle kosten die betrekking hebben op het gemeenschappelijk gebruik van apparatuur zijn 

indirect van aard. Daarom wordt hier ook verwezen naar de verdeling van indirecte kosten 

zoals hierboven beschreven83. Meer specifiek kan men aangaande de clusterproblematiek deze 

systemen onderverdelen in 3 groepen84. 

 

Een belangrijke bedenking die men in echter acht moet nemen vóórdat men een 

verdeelsysteem opstelt aangaande de kosten van gemeenschappelijke apparatuur, is dat de 

bijkomende kost die de ontwikkeling van een dergelijk systeem met zich meebrengt in 

verhouding dient te zijn met de baten ervan. De bijkomende kosten die zullen ontstaan, zullen 

vooral hun oorsprong vinden in de informatieverzameling en de uren die de verantwoordelijke 

accountant hieraan moet spenderen. De baten zijn uiteraard een duidelijker 

                                                 
83 hoofdstuk 2 §1.2  
84 Verstraeten, B. (2005). Onderzoek naar rendabele samenwerking van bedrijvenclusters; casus 
Technologiepark Zwijnaarde. pp.59-61 
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informatieverschaffing en een juistere kostenverdeling waardoor deze samenwerkingsactie 

meer kans tot slagen heeft. Zo zal het bijvoorbeeld voor een gemeenschappelijke 

hogedrukreiniger niet lucratief blijken een zeer gedetailleerde verdeling op basis van exact 

gebruik uit te werken, waar dit voor grotere en duurdere installaties net wél nodig zal 

blijken85. 

 

 

a. gelijk aandeel 

Een eerste mogelijkheid is dat elk deelnemend bedrijf exact evenveel bijdraagt in de kosten 

die het actief met zich meebrengt. Het spreekt voor zich dat dit systeem excelleert in eenvoud 

en transparantie, doch meestal te wensen zal overlaten qua juistheid. In de praktijk is de kans 

dat elk bedrijf exact evenveel baten van het apparaat zal ontvangen immers uiterst klein. 

Enkel in de volgende situaties zal het opportuun blijken om deze kostenverdeling toe te 

passen: 

- De kosten door het betreffende actief voortgebracht zijn uitzonderlijk laag. Doordat de 

meerkost van een complexer verdeelsysteem niet meer in een redelijke verhouding 

staan  tot de kosten van het actief, of deze zelfs overschrijdt, valt dit eenvoudige en 

goedkope alternatief te verkiezen. 

- Het blijkt bijzonder moeilijk te zijn een causaal verband te vinden tussen de oorsprong 

van de kost en het gebruik van het actief door de verschillende deelnemers. Indien een 

complexer systeem de verdeling buitenproportioneel ontransparant maakt, kan men 

ervoor opteren meer aan juistheid in te boeten. 

 

b. klassen 

Een tweede mogelijkheid is dat men de bedrijven opdeelt in klassen. Er worden bepaalde 

criteria gekozen met betrekking tot het gebruik van het actief en op basis daarvan worden de 

bedrijven onderverdeeld in verschillende categorieën. De bedrijven binnen dezelfde categorie 

zullen evenveel in de kosten bijdragen. Men kan deze klassen voor elk actief afzonderlijk 

opstellen, de activa groeperen en per groep een klassensysteem opstellen of één globale 

groepering voor alle gezamenlijke productiemiddelen opstellen. Deze keuze zal afhangen van 

de afweging tussen de eenvoud en de juistheid van het systeem. Het spreekt voor zich dat een 

systeem waarbij voor elk afzonderlijk actief een klassensysteem wordt gebruikt bijzonder 

                                                 
85 zie hiervoor ook hoofdstuk 2 §1.2.3 
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complex is, maar veel juister zal zijn. Men zal dan namelijk steeds een criterium kunnen 

vooropstellen dat veel dichter de kostenoorsprong benadert. 

 

Indien het erg moeilijk blijkt een causaal verband te vinden tussen het gebruik van het actief 

en de kosten eraan verbonden, kan men andere criteria voorop stellen. Als voornaamste opties 

worden hier omzet, aantal werknemers en oppervlakte genoemd.  

 

c. afzonderlijke beschouwingen 

Deze mogelijkheid is veruit de meest juiste doch naar alle waarschijnlijkheid ook de meest 

complexe. Dit systeem zal hoofdzakelijk worden toegepast als de causaliteit tussen kost en 

kostenoorsprong goed zichtbaar is. Elk bedrijf zal een bepaald aandeel van de kosten dragen 

al naargelang de mate waarin het de kosten veroorzaakt. 

 

In dit systeem moet rekening gehouden worden met schommelingen in de tijd die de 

bedrijven ten opzichte van de criteria kunnen ondergaan. Het is mogelijk dat hierdoor het 

percentage dat het individuele bedrijf in de kosten moet bijdragen kan wijzigen in de tijd. 

Hierdoor kan het systeem bijzonder ingewikkeld worden. De methode bij uitstek hiervoor is 

Activity-Based Costing86. 

 

 

4.4 Verticale Integratie 

 

4.4.1 Situering binnen bedrijvenclusters 

 

Het integrale ketenbeheer vormt een onderdeel van het concept van industriële ecologie87. 

Hieronder zal beschreven worden hoe deze problematiek organisatorisch kan worden 

aangepakt en hoe de kosten in dit kader benaderd dienen te worden. Een degelijk ketenbeheer 

zal immers mogelijke spanningen vermijden omdat een objectieve, eerlijke en transparante 

structuur wordt nagestreefd.  

 

 

                                                 
86 Allenby, B.R. (1999). Industrial ecology: policy framework and implementation. Upper Saddle River, New 
Jersey: Prentice Hall. p.223 
87 zie hoofdstuk 1 § 2.3.1 
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4.4.2 Value Chain en Supply Chain 

 

De value chain en de supply chain zijn beide begrippen die de essentie van het totstandkomen 

van producten of diensten binnen de ondernemingswereld omschrijven. De discipline van de 

accounting heeft als taak deze ketens te coördineren en evalueren en hun deelcomponenten te 

integreren wat betreft de informatievoorziening. 

 

De value chain of waardeketen van een bedrijf wordt omschreven als de opvolging van 

bedrijfsfuncties waarbij waarde wordt toegevoegd aan de betreffende producten of diensten: 

‘The value chain is the sequence of business functions in which utility (usefulness) is added to 

the products or sevices of an organisation’88. 

 

Die functies zijn in opklimmende volgorde: 

- Research and development (R&D): het ontwikkelen van ideeën tot nieuwe producten; 

- Ontwerp van producten: de gedetailleerde uitwerking van de ideeën; 

- Productie: het samenvoegen van de productiefactoren tot het product; 

- Marketing: ‘de kunst en de wetenschap van het selecteren van markten en 

marktsegmenten en het werven, behouden en ontwikkelen van klanten door het 

creëren, aanbieden en communiceren van een superieure klantwaarde’89; 

- Distributie: het mechanisme dat de producten bij de klant brengt; 

- Dienst aan de klant: de ondersteuningsactiviteiten die aan klanten worden geboden. 

 

Grafisch kan men de waardeketen als volgt voorstellen: 

R&D product-
ontwikkeling

productie marketing distributie diensten

 

Figuur 6: de waardeketen 
                                                 
88 Horngren, C.T., Bhimani, A., Datar, S.M., Foster, G. (2005). Management and cost accounting. Harlow: 
Pearson education. p.14 
89 Kotler, P., Robben, H., Geuens, M. (2004). Marketingmanagement. De essentie. Pearson education Benelux. 
p.10 
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Verderop in dit werk zal naar de delen van deze keten verwezen worden als 

(bedrijfs)onderdelen of subunits. Deze onderdelen komen niet noodzakelijk telkens overeen 

met een functie: één enkele functie kan meerdere onderdelen herbergen of één enkel 

onderdeel kan zich spreiden over meerdere functies. Louter conceptueel gezien is dit 

onderscheid enigszins arbitrair. In elke reële situatie van bedrijfsorganisatie krijgt dit echter 

een concrete invulling. Een veel voorkomende scheiding van bedrijfsonderdelen gebeurt daar 

waar het ene onderdeel intermediaire producten aflevert aan het volgende (cf. infra) of waar 

een functie geen wezenlijk element vormt in de verschillende stadia van totstandkoming van 

het product (zoals de financiële afdeling). 

 

De supply chain is de stroom van goederen, diensten en informatie vanaf de bron totdat het  

eindproduct in handen is van de klant. Deze keten heeft zowel betrekking op de activiteiten 

die gebeuren binnen de eigen organisatie als elders: ‘A supply chain is a set of three or more 

organizations linked directly by one or more of the upstream or downstream flows of 

products, services, finances, and information from a source to a customer’90. 

 

 

4.4.3 Controlemechanismen aangaande de keten binnen de accountancy 

 

4.4.3.1 Beheerscontrole 

 

Het beleidsaspect dat zich bezighoudt met de organisatie van de keten vormt in de literatuur 

een onderdeel van de management control-discipline. In eerste instantie bestaat de taak van de 

management control of beheerscontrole erin de strategische planningen van de organisatie 

concreter te implementeren. Op een lager niveau mondt deze dan uit in de taakcontrole, die 

dan de eigenlijke operationele taken in goede banen moet leiden. Beheerscontrole kan 

omschreven worden als ‘een proces van motivering van de leden van een organisatie om hen 

ertoe aan te zetten hun activiteiten af te stemmen op de strategie van de organisatie om deze 

toe te laten haar doelstellingen maximaal te realiseren op een efficiënte en effectieve 

manier’91. Men wil met andere woorden de afzonderlijke handelingen en beslissingen binnen 

                                                 
90 Monczka, R., Trent, R., Handfield, R. (2005). Purchasing and supply chain management. Thomson South-
Western. p.9 
91 Bruggeman, W., Slagmulder, R. (2001). Beheerscontrole. Leidraad voor het doelgericht management van 
organisaties. Tielt: Lannoo. p.15 
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de onderneming afstemmen op de gemeenschappelijke doelstellingen. Deze discipline omvat 

zodoende een veelheid van taken, waaronder de coördinatie van de activiteiten van de 

verschillende onderdelen van de organisatie, het doorspelen en evalueren van beschikbare 

informatie, beslissingen nemen in verband met noodzakelijke acties en de handelingen van het 

personeel beïnvloeden teneinde de vooropgestelde doelen te verwezenlijken. In dit hoofdstuk 

zijn we vooral geïnteresseerd in die aspecten van de beheerscontrole die zich bezighouden 

met de optekening van de organisatiestructuur en de communicatie van informatie tussen haar 

verschillende onderdelen. 

 

In essentie gaat dit deel dus om het analyseren van de structuur van de organisatie en de 

stromen (van zowel goederen, kosten en informatie) tussen haar delen. Deze techniek kan 

worden geëxtrapoleerd naar de activiteiten van het cluster, waarbij men de verschillende 

bedrijven als het ware kan beschouwen als onderdelen van de keten. Zoals reeds vermeld en 

hieronder concreter zal worden uitgewerkt, dient het opgemerkt dat met de term ‘onderdelen’ 

verschillende concepten kunnen worden aangeduid. 

 

De beheerscontrole heeft nood aan verschillende vormen van informatie, om van daaruit het 

beheerscontrolesysteem uit te werken. Deze informatie wordt verzameld op alle niveaus92: 

- niveau van de organisatie in haar geheel (of de cluster): inkomen, cash flow, 

tewerkstelling, etc.; 

- niveau van de markt: klanttevredenheid, kostenstructuur bij concurrenten, etc.; 

- niveau van de individuele ondernemingsfunctie: kosten van materiaal en arbeid, etc.; 

- niveau van de individuele activiteiten: productietijd, defecten, etc. 

 

Het beheerscontrolesysteem bestaat uit informele en formele componenten. De informele 

componenten bestaat uit de normen en waarden van het personeel en hun loyaliteit ten 

opzichte van de organisatie en haar doelen. De formele componenten zijn expliciet uitgedrukt 

en bestaat uit een geheel van procedures, maatstaven en plannen. De accountancy is zo een 

formele component, die dan in het bijzonder de beheerscontrole voorziet van specifieke 

financiële informatie.  

 

 
                                                 
92 Horngren, C.T., Bhimani, A., Datar, S.M., Foster, G. (2005). Management and cost accounting. Harlow: 
Pearson education. p.639 
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4.4.3.2 Organisatiestructuur 

 

Het is een utopie te veronderstellen dat er één welbepaald, algemeen geldend model bestaat 

dat vooropstelt hoe men een organisatie zo efficiënt mogelijk moet structureren. Doorheen de 

jaren is dan ook een veelheid van concepten en modellen uitgedacht die daartoe tot 

hulpmiddel kunnen dienen. In dit onderdeel zullen enkele daarvan besproken worden die 

nuttig kunnen zijn in het clustergebeuren, en dan meerbepaald voor de studie van de kosten 

die ontstaan bij een keten die door clustering over verscheidene bedrijven is gespreid. Het 

uiteindelijke doel is om tot een systeem te komen van zogenaamde transfertprijzen die 

bepalen hoeveel de kost bedraagt van een overgedragen entiteit uit de ene unit van de keten 

naar de volgende. 

 

Een concept dat vrijwel steeds terugkeert als men een bedrijf tracht te structureren, is dat van 

de strategische bedrijfscellen of strategic business units (SBU’s). Een strategische bedrijfscel 

is ‘een organisatorische eenheid binnen een gediversifieerde onderneming verantwoordelijk 

voor één enkel product of één enkele productlijn, die een wel afgebakende product-

marktcombinatie bedient en een afgebakende groep concurrenten heeft’93. In het kader van 

bedrijvenclusters waarvan de individuele organisaties deel uitmaken van een geïntegreerde 

bedrijfskolom, zal het echter moeilijk blijken deze structureringslijn door te trekken, althans 

wat betreft het kostenaspect. Men kan immers de concurrenten en product-marktcombinaties 

van zo’n SBU niet eenduidig identificeren als deze verspreid zijn over verschillende 

bedrijven. Dit concept kan eventueel wel nuttig blijven op louter organisatorisch gebied van 

de cluster, zoals het motivatieaspect van de beheerscontrole of HRM, maar dat valt buiten het 

bestek van deze scriptie. 

 

Een concept dat wel handig kan blijken, is dat van de verantwoordelijkheidscentra. Deze zijn 

initieel ontwikkeld om prestatiemaatstaven voor het management te definiëren, maar bepaalde 

elementen hieruit zullen nuttig blijken om een grondiger analyse van de kostenstructuren van 

bedrijvenclusters toe te laten. Dit komt voort uit het feit dat voor elk van deze centra 

afzonderlijke managementtechnieken zijn ontwikkeld. Er worden vier soorten 

verantwoordelijkheidscentra of responsability-centers onderscheiden94: 

                                                 
93 Houthoofd, N. (2001). Bedrijfsmanagement. Strategie, structuur, strijd. Gent: Academia Press. p.26 
94 Bruggeman, W., Slagmulder, R. (2001). Beheerscontrole. Leidraad voor het doelgericht management van 
organisaties. Tielt: Lannoo. pp.40-44 
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- Kostencentra (cost of expense centres): de prestatiemaatstaven zijn enkel gericht op 

kostenresultaten. Enkel de inputs worden in financiële termen beoordeeld. Veelal 

worden de afdelingen productie, R&D en aankoop als cost centre beschouwd. 

- Opbrengstencentra (revenue centres): de prestatiemaatstaven zijn enkel gericht op 

opbrengstresultaten. Enkel de outputs worden in financiële termen beoordeeld. De 

verkoopafdeling is hiervan een typevoorbeeld. 

- Winstcentra (profit centres): de prestatiemaatstaven zijn op zowel opbrengsten als 

kosten gericht. Er wordt als het ware een afzonderlijke resultatenrekening opgemaakt 

voor dit bedrijfsonderdeel. Deze werkwijze komt vooral voor als men de 

ondernemingsafdelingen onderscheidt naar divisies in plaats van naar functies95. 

- Investeringscentra (investment centres): de prestatiemaatstaven zijn gericht op 

investeringen, opbrengsten en kosten. Men is naast de winst tevens verantwoordelijk 

voor investeringen binnen de afdeling. Een voorbeeld van een maatstaf hierbij is de 

return on investment (ROI). 

 

Zoals hierboven reeds geponeerd, kan deze structureringstechniek, geëxtrapoleerd naar de 

samenwerkingsacties tussen bedrijven, een handige tool zijn bij de clusterorganisatie. 

Specifiek voor het kostenaspect echter levert met name het eerste concept (het kostencentrum) 

enkele handige invalshoeken. Hiermee wordt echter niet bedoeld dat men de afzonderlijke 

delen van de keten, in casu de individuele bedrijven binnen de clusterkolom, als kostencentra 

dient te beschouwen. Een bedrijf wordt namelijk afgerekend op zijn gegenereerde winst en 

dient dus verantwoording af te leggen voor méér dan zijn gemaakte kosten alleen. Een 

onderdeel van de keten is, bij deze extrapolatie naar interbedrijvensamenwerking, dus per 

definitie méér dan een louter kostencentrum. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 In een divisionele bedrijfsstructuur worden de afdelingen verdeeld naar eindproduct. In een functionele 
bedrijfsstructuur daarentegen worden de afdelingen verdeeld naar gespecialiseerde taken. Zie hiervoor 
Bruggeman, W., Slagmulder, R. (2001). Beheerscontrole. Leidraad voor het doelgericht management van 
organisaties. Tielt: Lannoo. pp.35-36 
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4.4.3.3 Kostencentra 

 

Kostencentra zijn zoals gesteld centra waarbij de focus ligt op de kostenbeheersing. Net die 

elementen die erop gericht zijn de meting en registratie van de kosten zo getrouw mogelijk toe 

te laten kunnen eveneens worden gebruikt in de clustercontext. 

 

Deze centra kunnen op twee manieren worden aangestuurd: discretionair  of engineered96. 

- Discretionaire centra ontstaan doordat men het totale kostenpakket op voorhand 

vastlegt zonder gedetailleerde prestatiedoelstellingen voorop te stellen. Er is zodoende 

geen eenduidig, gekwantificeerd verband tussen de verleende dienst of de output en 

het hiervoor voorziene budget. De causale relatie tussen kostenobject en 

kostenoorzaak is met andere woorden niet aanwezig. Een typevoorbeeld van deze 

werkwijze is het beheer van de R&D-afdeling. 

- Een engineered centrum vertrekt van een kostenbudget dat wordt opgesteld met het 

oog op een vooraf bepaalde en gekwantificeerde output. Men vertrekt van een 

vooropgestelde optimale kost per eenheid output waaruit men dan het kostenbudget 

kan berekenen. Hierbij bestaat er dus wel degelijk een causaal verband tussen 

kostenobject en kostenoorsprong. 

 

De technieken die in een engineered centrum gebruikt worden om die performantiemaatstaven 

op te stellen, kunnen nu eveneens gebruikt worden om de kosten van het clusteronderdeel te 

analyseren. Hierbij is de opmerking op zijn plaats dat het niet noodzakelijk raadzaam is een 

clusteronderdeel op te vatten als een kostencentrum aangezien kostencentra, en 

verantwoordelijkheidscentra in het algemeen, in beginsel zijn opgevat als middelen om de 

prestaties ervan te meten. Dit kan uiteraard wrevel opwekken bij bepaalde deelnemers indien 

zij ondermaats presteren. Het concept van de verantwoordelijkheidscentra is in clustercontext 

vooral nuttig als hulpmiddel ter verwerving van gemeenschappelijke doelstellingen, het 

budgetteren van gemeenschappelijke acties en vooral het eenduidig omschrijven van 

kostenoorsprongen. 

 

De meest gangbare methodes om de kosten toe te wijzen aan hun objecten zijn hierboven 

reeds beschreven97. Het concept van het engineered kostencentrum schuift daarnaast ook 
                                                 
96 Bruggeman, W., Slagmulder, R. (2001). Beheerscontrole. Leidraad voor het doelgericht management van 
organisaties. Tielt: Lannoo. pp.52-56 
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enkele managementtechnieken naar voren die een efficiënter beheer van de kosten met zich 

meebrengen. 

 

Vooreerst kan men, voortbouwend op de activity-based costingmethode, ook de budgettering, 

de prestatiemeting en het uiteindelijke beheer hieraan linken. Activity-based budgetting is 

eenvoudigweg een budgetteringssysteem dat wordt bepaald door de kosten die het activity-

based costingsysteem vooropstelt. Activity-based performance measurement gebruikt activity-

based costing om een prestatiebeoordelingsmethode te ontwikkelen. 

 

Een kostencentrum wordt soms bekeken als een onderdeel van de waardeketen, waarbij de 

waarde voor de interne of externe klant de output voor het centrum voorstelt. De externe klant 

is deze buiten de onderneming, aan wie men het betreffende goed verkoopt. Met interne klant 

wordt een verder stadium van de keten, los van het eigen kostencentrum, maar binnen de 

eigen onderneming, bedoeld. In clustercontext kan dit uiteraard ook een ander clusterbedrijf 

zijn dat verderop in de keten ligt. Activity-Based Costing is hier het hulpmiddel bij uitstek ter 

uitvoering van de waardeketenanalyse aangezien het deze laatste ontleedt in haar activiteiten 

en de betreffende kosten. Hierop wordt nader ingegaan bij het topic van de transfertprijzen. 

 

Een andere techniek die de aandacht verdient, is total cost management98. Hierbij onderzoekt 

men in welke mate de kosten uit de verschillende stappen van de keten met elkaar verband 

houden. Men overschrijdt hierbij het kostencentrumconcept in strikte zin door het 

kostenplaatje te bekijken over het gehele productieproces. Soms kan men een zware 

kostenlast op het einde van de keten opvangen door ietwat grotere kosten te maken bij het 

begin, waardoor uiteindelijk de totale kost zal dalen. Een typevoorbeeld hiervan is de 

kwaliteitszorg aan het begin van de keten, zodat men aan het einde minder kosten moet 

maken ter controle of reparatie van defecte stukken. Men kan dan de totale kost van het 

productieproces aanzienlijk doen dalen. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
97 Zie hoofdstuk 2 § 1.2 
98 Bruggeman, W., Slagmulder, R. (2001). Beheerscontrole. Leidraad voor het doelgericht management van 
organisaties. Tielt: Lannoo. p.66 
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4.4.3.4 Transfertprijzen: definiëring en methoden 

 

Het systeem van de transfertprijzen werd oorspronkelijk ontwikkeld voor organisaties die een 

gedecentraliseerde structuur kennen. In een dergelijke structuur functioneren de individuele 

onderdelen van een organisatie min of meer onafhankelijk van elkaar. De transfertprijs of 

transfer price wordt dan gedefinieerd als de prijs die het ene bedrijfsonderdeel van een 

organisatie aan een ander onderdeel van diezelfde organisatie rekent voor de levering van een 

product of geleverde dienst, of zoals Horngren e.d. het omschrijven: ‘A transfer price is the 

price one subunit (segment, department, division, and so on) of an organisation charges for a 

product or service supplied to another subunit of the same organisation’99. Deze geleverde 

diensten of producten, die in dezelfde organisatie worden overgedragen, worden 

intermediaire producten of goederen genoemd. De analogie met de werking van 

bedrijvenclusters in een zelfde keten is duidelijk: de individuele bedrijven worden beschouwd 

als de bedrijfsonderdelen van een zelfde organisatie. De transfertprijzen zijn dan de prijzen 

die het ene bedrijf aan het andere doorrekent. Een zelfde bedrijf in een cluster kan uiteraard 

ook uit meerdere stappen van de keten bestaan. 

 

Er worden drie algemene methodes onderscheiden om transfertprijzen te bepalen: 

marktprijzen, prijzen gebaseerd op de kostprijs, of  prijzen gebaseerd op onderhandelingen. 

 

a. Transfertprijzen gebaseerd op marktprijzen (market-based transfer prices) 

Hier wordt als transfertprijs ofwel de prijs van een gelijkaardig product of dienst gekozen, 

ofwel neemt men die prijs die men aan externe klanten zou rekenen. Het spreekt voor zich dat 

deze methode slechts zin heeft indien er gelijkaardige goederen aanwezig en beschikbaar zijn 

op de externe markt (i.e. de markt buiten de eigen onderneming of cluster)100. 

 

Opdat deze methode tot optimaal nut zou leiden, dienen aan drie voorwaarden voldaan te zijn:  

- de bedrijfsonderdelen moeten onderling een zo laag mogelijke graad van 

afhankelijkheid hebben; 

                                                 
99 Horngren, C.T., Bhimani, A., Datar, S.M., Foster, G. (2005). Management and cost accounting. Harlow: 
Pearson education. p.644 
100 Horngren, C.T., Bhimani, A., Datar, S.M., Foster, G. (2005). Management and cost accounting. Harlow: 
Pearson education. p.648 
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- de aankoop of verkoop van intermediaire goederen moeten dezelfde kosten of 

opbrengsten teweeg brengen indien men deze intern verkrijgt of levert dan wel via de 

markt; 

- de intermediaire markt moet volkomen competitief zijn. 

 

De marktprijs kan onder andere op volgende wijzen verkregen worden101: 

- men baseert zich op de prijs van de externe concurrenten; 

- men baseert zich op gepubliceerde lijsten van prijzen (van bvb 

handelsondernemingen); 

- men baseert zich op offertes van externe leveranciers, de zogenaamde bid-prices. 

 

Dit systeem wordt voornamelijk toegepast indien het transacties betreft tussen twee 

opeenvolgende winstcentra. Het voordeel hierbij is dat men gedwongen wordt om 

prijsconcurrentieel te blijven aangezien men in een competitieve omgeving dient te 

functioneren. Indien aan de drie voorwaarden voldaan is, is dit tevens een zeer objectief en 

fair systeem. In clustercontext kan evenwel de bemerking gemaakt worden dat deze methode 

de interbedrijvensamenwerking niet noodzakelijk stimuleert. 

 

b. Transfertprijzen gebaseerd op de kostprijs (cost-based transfer prices) 

Men berekent de kostprijs door zich te baseren op de kostprijs van het betreffende product. 

Dit kan zowel de direct cost als de full cost zijn en zowel betrekking hebben op de werkelijke 

kosten als de gebudgetteerde kosten. Men past deze methode toe indien marktprijzen niet 

beschikbaar zijn of indien het te moeilijk of te duur is er zicht op te krijgen102. 

 

Als een kostencentrum de leverancier is van het intermediaire goed, zal meestal de integrale 

kostprijs (full cost) gehanteerd worden. Gebruikt men hiervoor standaardkosten, dan zal deze 

leverancier aangezet worden tot betere kostenbeheersing, en weet de klant op voorhand wat 

de prijs zal zijn, hetgeen discussie kan vermijden.  

 

                                                 
101 Bruggeman, W., Slagmulder, R. (2001). Beheerscontrole. Leidraad voor het doelgericht management van 
organisaties. Tielt: Lannoo. p.120 
102 Horngren, C.T., Bhimani, A., Datar, S.M., Foster, G. (2005). Management and cost accounting. Harlow: 
Pearson education. p.649-652 
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Een bedrijf uit een cluster-bedrijfskolom is echter per definitie méér dan een louter 

kostencentrum, zoals hierboven reeds weergegeven. Is een leverancier van intermediaire 

goederen in het individuele bedrijfsleven een winstcentrum, dan wordt meestal een mark-up 

bovenop de kostprijs gerekend. Deze methode, waarbij men een additioneel bedrag of 

percentage bij de kostprijs telt om zodoende een winstmarge te garanderen, wordt cost-plus 

pricing genoemd. 

 

Indien een bedrijf voornamelijk de variabele kostprijs gebruikt ter waardebepaling van zijn 

productie, zal dit zich eveneens manifesteren in de transfertprijzen. In clustercontext is deze 

optie echter niet te verantwoorden, aangezien de leverancier en de klant bij extrapolatie twee 

verschillende bedrijven zijn. De leverancier zou zodoende niet voldoende voor zijn prestaties 

vergoed worden. De gemaakte vaste kosten dienen met andere woorden steeds aangerekend te 

worden. 

 

c. Transfertprijzen gebaseerd op onderhandelingen (negotiated transfer prices) 

Binnen dezelfde onderneming wordt aan de bedrijfsonderdelen de vrijheid gelaten te 

onderhandelen over de transfertprijs en dan te beslissen of men het intermediaire product 

binnen dan wel buiten de onderneming aanschaft of verkoopt103. Deze methode wordt vooral 

toegepast als men te maken heeft met erg volatiele markt- en grondstoffenprijzen. Men 

bepaalt de negotiated transfer price per order of op lange termijn, afhankelijk van het soort 

goed waarmee men te maken heeft. Meestal zal er sprake zijn van een ondergrens (de 

minimumprijs waaronder de leverancier niet wil leveren) en een bovengrens (de 

maximumprijs waarboven de klant niet zal willen afnemen). Daartussen zal het van het 

onderhandelingstalent van beide partijen afhangen welke de transfertprijs zal worden. In 

principe heeft deze prijs niets te maken met de kost- of marktprijs, doch deze kunnen 

bruikbaar zijn als leidraad. Indien de onderhandelingen moeizaam of gespannen verlopen, is 

het binnen het individuele bedrijf normaal gezien de taak van het topmanagement om in te 

grijpen. Aangaande clusters kan deze taak eventueel weggelegd zijn voor de koepel. 

 

 

 

                                                 
103 Horngren, C.T., Bhimani, A., Datar, S.M., Foster, G. (2005). Management and cost accounting. Harlow: 
Pearson education. p.652 
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4.4.3.5 Keuze van het transfertprijssysteem in clustercontext 

 

De systemen van transfertprijzen zijn in eerste instantie ontwikkeld om tot goal congruence te 

komen104: men probeert alle onderdelen van de organisatie ertoe te bewegen de doelstellingen 

van de organisatie als geheel te bereiken. In de clustercontext kan men deze lijn uiteraard niet 

doortrekken aangezien de verschillende organisaties niet dezelfde doelen zullen nastreven. 

Hiertegenover staat dat men zal moeten streven naar een klimaat dat de samenwerking in 

stand zal houden.  De keuze van het transfertprijssysteem komt er dan op neer dat men zowel 

het clusterbelang als de individuele bedrijfsbelangen zal moeten behartigen. 

 

Het is dan ook duidelijk dat er in feite geen allesomvattende methode bestaat om het beste 

transfertprijssysteem te bepalen. Dit alles is zeer situatiegebonden en afhankelijk van welke 

relaties de bedrijven tot elkaar hebben. Wel kunnen er enkele bemerkingen worden gemaakt. 

 

Het systeem van de marktprijzen zal misschien het meest fair zijn, aangezien het een 

voldoende competitieve leverancier van intermediaire goederen de inkomsten garandeert die 

het ook buiten de cluster zou kunnen verwerven. Daarentegen werkt dit systeem niet 

bevorderend voor de interbedrijfssamenwerking aangezien men de betreffende organisaties 

beschouwt als volledig ongebonden aan elkaar. Het afnemende bedrijf kan zijn leveranciers in 

principe vrij kiezen. 

 

Het systeem van de prijzen gebaseerd op de kostprijs met een mark-up sluit waarschijnlijk 

nauwer aan bij de geest van het clusterconcept, maar is niet zo eenvoudig te realiseren 

aangezien het de vrijheid van de leverende onderneming aanzienlijk beknot. 

 

Onderhandelingen kunnen hier een tussenweg bieden. Uiteraard is hierbij de intentie van 

beide partijen tot instandhouding van een goed samenwerkingsklimaat noodzakelijk.  

 

 

 

 

 
                                                 
104 Horngren, C.T., Bhimani, A., Datar, S.M., Foster, G. (2005). Management and cost accounting. Harlow: 
Pearson education. p.640 
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4.5 Gemeenschappelijke diensten 

 

Het opzetten van gezamenlijke diensten vormt een wezenlijke onderdeel van 

bedrijvenclusters. In hoofdstuk 1 is reeds een opsomming gegeven van mogelijke initiatieven. 

De kostenverdelingen aangaande deze diensten dienen per geval te worden bekeken. Daarom 

wordt hier verwezen naar hoofdstuk 3, waar enkele diensten uit de praktijk zullen worden 

geanalyseerd. 

 

Daarbij dient er tevens op te worden gewezen dat het opzetten van een cluster beheerskosten 

met zich meebrengt die eveneens aan de leden dienen te worden toegewezen. Ook hiervoor 

wordt verwezen naar hoofdstuk 3, waar deze problematiek wordt bestudeerd. 
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HOOFDSTUK 3: CASUS TECHNOLOGIEPARK ZWIJNAARDE 

 

5 Technologiepark Zwijnaarde 

 

5.1 Situering 

 

Het technologiepark Zwijnaarde is een bedrijventerrein dat reeds 30 jaar geleden is ontstaan. 

De kiemen ervan liggen in de wetenschappelijke bedrijvigheid op de site door de UGent. 

Tegenwoordig beslaat het terrein een oppervlakte van 50 ha. Het wordt gevormd door 

onderzoeksgebouwen van de wetenschaps- en ingenieursfaculteiten van de UGent aan de 

oostkant en een verscheidenheid aan private bedrijven aan de westkant. De belangrijkste 

activiteit op het terrein is hoogtechnologisch onderzoek, voornamelijk in de biotechnologische 

sfeer. 

 

Het park, gelegen in de zuidrand van Gent, kent een aantrekkelijke ligging door de nabijheid 

van enkele belangrijke verkeersaders (E17, E40 en R4) en het oppervlaktewater van de 

Ringvaart105. 

 

 

5.2 Ontstaan van de koepel 

 

Het terrein zelf is volledig eigendom van de UGent. De aanwezige bedrijven kunnen van 

bepaalde percelen grond gebruik maken via het erfpachtsysteem. Dit, evenals de uniformiteit 

van de aanwezige bedrijfsactiviteit, brengt met zich mee dat alle aanwezige partijen op het 

terrein reeds een stevige ruimtelijke en economische cohesie kennen. Doordat zowel 

maatschappij als overheid het belang van duurzame ontwikkeling steeds hoger gingen 

inschatten, werd hiermee de aanzet gegeven deze ontluikende cluster een officieel karakter te 

geven. 

 

De meest directe aanleiding om tot een officiële clusterkoepel over te gaan, was de 

problematiek van de afvalwaterlozing. Het bleek immers aangewezen een structuur op te 

zetten die de samenlozing via een gemeenschappelijke riolering beheert. De details van het 
                                                 
105 Van Eetvelde, G., Verstraeten, B., Schram, A., Gevaert, L. (2005). Groeiboek duurzame bedrijventerreinen. 
Economisch bekeken. Ardoyen. UGent, Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer. p.5 
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afvalwaterprobleem zullen hieronder verder worden besproken. Vanuit juridisch oogpunt 

bleek de meest aangewezen rechtsvorm hiervoor een vzw te zijn. Uiteindelijk resulteerde dit 

in de oprichting van de vereniging zonder winstoogmerk “Ardoyen”106. 

 

Benevens dit primaire doel van de vzw werd deze opportuniteit eveneens aangegrepen om van 

hieruit de interbedrijfssamenwerking op het terrein te stimuleren. De koepelvzw is immers 

een uitgelezen mogelijkheid om zowel de communicatie tussen de bedrijven te bevorderen als 

samenwerkingsacties tussen bedrijven in het leven te roepen en een gemeenschappelijk 

dienstenaanbod te creëren. De doelstellingen van de koepel worden gekenmerkt door het 

duurzame karakter van de cluster en de economische, ecologische en maatschappelijke focus. 

 

 

5.3 Huidige werking van de koepel 

 

5.3.1 Structuur en organisatie 

 

De organisatie en structuur van de overkoepelende vzw werd uitgetekend in het 

businessplan.107 

 

Ardoyen vzw kent momenteel een 15-tal leden, die samen de algemene vergadering vormen. 

De leden zijn steeds rechtspersonen die op het terrein gevestigd zijn. Wat betreft de 

stemmenverdeling is onderstaande tabel van toepassing, zoals blijkt uit de statuten108: 

 

Classificatie Criterium Aantal stemmen 

zeer klein < 10 wn 1 

klein 10-49 wn 2 

middelgroot 50-99 wn 3 

groot 100-249 wn 4 

zeer groot > 249 wn 5 

Tabel 3: Stemmenverdeling Algemene Vergadering vzw Ardoyen 

                                                 
106 Van Eetvelde, G., Deridder, K., Delange, E., De Zutter, B. (2005). Groeiboek duurzame bedrijventerreinen. 
Juridisch bekeken. Ardoyen. UGent, Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer. 69 blz. 
107 Ardoyen vzw business plan. Ontwerpversie 6.1. (2005). UGent, Faculteit Toegepaste Wetenschappen, 
Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer. pp.9-10 
108 Oprichtingsovereenkomst vzw Ardoyen. Artikel 4.2.1. (07/07/05). p.7 
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Het dagelijks bestuur wordt uitgevoerd door de raad van bestuur. Haar opdracht bestaat uit het 

vervullen van de courante administratieve taken aangaande de vzw en het opvolgen en 

ontwikkelen van bestaande of mogelijke clusteractiviteiten.  

 

De vzw wordt daarnaast nog omringd door externe medewerkers, voornamelijk deskundigen 

en adviseurs waartoe ze zich kan wenden in geval van specifieke problemen. 

 

Het initiële organogram, zoals opgesteld bij de oprichting, ziet er als volgt uit109: 

 

 

 

Figuur 7: Organogram van de beheersstructuur vzw Ardoyen 

 

 

 

 
                                                 
109 Ardoyen vzw business plan. Ontwerpversie 6.1. (2005). UGent, Faculteit Toegepaste Wetenschappen, 
Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer. p.9 
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5.3.2 Visie en Missie 

 

De officiële doeleinden van de vzw worden omschreven in de statuten110: 

 

‘De vereniging stelt zich tot doel de samenwerking tussen verschillende, al dan niet publiek- 

of privaatrechtelijke, (rechts)personen die aanwezig zijn en zullen zijn op de terreinen van het 

technologiepark Zwijnaarde te ontwikkelen, in stand te houden en te bevorderen en dit op 

verschillende domeinen waaronder onder meer duurzame bedrijfsprocessen, de duurzame 

inrichting van het bedrijventerrein, alsmede duurzaam facilitair en/of utilitair beheer of enige 

andere vorm van interbedrijfssamenwerking op onder meer milieu-, welzijns-, ruimtelijk en 

aanverwant vlak waarbij mogelijks eenzelfde beheersstructuur kan worden ingezet, dit 

evenwel zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bevoegdheden van het beheerscomité van 

het Wetenschapspark Ardoyen. De vereniging staat tevens in voor de daadwerkelijke 

uitvoering, al dan niet zelf, van diverse werkzaamheden die rechtstreeks dan wel 

onrechtstreeks verband houden met deze samenwerking.’ 

 

In vlottere bewoording komt het erop neer dat de vzw de interbedrijfssamenwerking op het 

terrein op duurzame wijze tracht te verbeteren en ondersteunen, zodat zowel de samenwerking 

als de individuele bedrijven vooruitgang boeken op zowel economisch, ecologisch en 

maatschappelijk vlak. Binnenin de vzw wordt aan een officiële omschrijving van de 

doelstellingen en de toekomstvisie gewerkt111. 

 

 

5.3.3 Dienstverlening en samenwerkingsacties 

 

5.3.3.1 Structurering van het dienstenaanbod 

 

De vzw levert twee types diensten aan haar leden112. Enerzijds zijn er de bestuurstaken die 

nodig zijn om de vzw draaiende te houden en anderzijds worden clusteractiviteiten 

aangeboden waarvan de leden gebruik kunnen maken. 

                                                 
110 Oprichtingsovereenkomst vzw Ardoyen. Artikel 2.1. (07/07/05) p.3 
111 Verslag Raad van Bestuur vzw Ardoyen. (25/11/05). p.2 
112 Ardoyen vzw business plan. Ontwerpversie 6.1. (2005). UGent, Faculteit Toegepaste Wetenschappen, 
Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer. p.7 
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De bestuurstaken vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van de vzw. 

Ze omvatten de normale administratieve taken die een vzw dient te vervullen en de taken die 

het operationeel beheer van de cluster omvat. Later zal de kostenstructuur van deze taken 

geanalyseerd worden. 

 

De clusteractiviteiten worden opgesplitst in twee pakketten. De leden van de vzw dienen 

verplicht deel te nemen aan de diensten aangeboden in het basispakket. Het betreft 

voornamelijk de diensten afvalwaterlozing, verzekering en communicatieplatform. Er wordt 

eveneens een optioneel pakket samengesteld. De geïnteresseerde leden kunnen zich uit eigen 

beweging aansluiten bij één of meerdere aangeboden diensten. Het bestuur van de vzw kijkt 

voortdurend uit naar mogelijke samenwerkingsinitiatieven. Het betreft onder andere 

groenonderhoud, een strijkdienst, mobiliteitsdiensten, beveiligingsdiensten, diensten m.b.t. de 

infrastructuur, diensten op het gebied van catering... Deze diensten zullen later meer in detail 

worden besproken. 

 

Bestuurstaken 
t.b.v. vzw

Clusteractiviteiten 
t.b.v. leden

Dagelijks bestuur

Basispakket

- afvalwaterlozing;

- website;

- …

optioneel pakket

- groenonderhoud;

- beveiliging;

- …

 

Figuur 8: dienstverleningsconcept vzw Ardoyen113 

 

 

5.3.3.2 Onderzoek naar de interesse aangaande mogelijke samenwerkingsinitiatieven 

 

In februari en maart 2005 werd een marktonderzoek onder de vorm van een enquête verricht 

onder de aanwezige instellingen op het terrein114. De enquête werd verdeeld over achttien 

                                                 
113 Ardoyen vzw business plan. Ontwerpversie 6.1. (2005). UGent, Faculteit Toegepaste Wetenschappen, 
Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer. p.7 
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partijen, waarvan er vijftien werden beantwoord. Dit betekent een responsgraad van 83,3%. 

Er wordt tevens op gewezen dat dit onderzoek, wegens de kleine steekproef, louter als peiling 

naar eventuele interesses dient te worden opgevat. 

 

Uit de peiling naar de algemene perceptie ten opzichte van duurzame bedrijventerreinen kan 

gedistilleerd worden dat een kleine meerderheid wel degelijk een opportuniteit ziet in het 

concept duurzaam bedrijventerrein. Wat betreft de drivers achter de opportuniteiten die het 

concept duurzame bedrijventerreinen veroorzaken, werden volgende in volgorde van belang 

aangemerkt: 

- kostenbesparing door schaaleffecten bij gezamenlijke aankopen 

- kostenbesparing door hogere efficiëntie door samenwerking 

- verbeterde relatie met de klant door positief bedrijfsimago 

- vergemakkelijking van het innovatieproces door samenwerking 

 

Volgende drivers treden minder significant als positief naar voren: 

- mogelijkheid tot rekrutering van betere werknemers 

- verbeterde motivatie van de werknemers door grotere betrokkenheid 

- verbeterde relatie met de klant door imago van efficiëntie 

 

Wat betreft de peiling naar de interesse naar daadwerkelijke mogelijke samenwerkingsacties 

op het terrein kwam men tot de conclusie dat vooral volgende initiatieven op voldoende 

belangstelling kunnen rekenen (in dalende volgorde): 

- centraal restaurant 

- collectieve beveiliging 

- gezamenlijke strijkdienst 

- collectieve bewegwijzering 

- gezamenlijke kinderopvang 

- gezamenlijke strooidienst 

- gezamenlijke pakjes- of boodschappendienst / vervoer van kleine vrachten 

- collectieve bluswatervoorziening 

- gemeenschappelijk afvalcontract 

- gemeenschappelijke noodvoorziening 
                                                                                                                                                         
114 Verstraeten, B. (2005). Onderzoek naar rendabele samenwerking van bedrijvenclusters; casus 
Technologiepark Zwijnaarde. pp. 74-80 
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Enkele van deze initiatieven zullen hieronder verder worden uitgewerkt, vooral dan wat 

betreft het kostenaspect. Voor een diepgaandere commentaar en kritiek op dit onderzoek 

wordt verwezen naar de studie zlef115. 

 

 

6 Financiële en kostengerelateerde aspecten van samenwerkingsinitiatieven op het 

Technologiepark Zwijnaarde 

 

6.1 Bestuurstaken van de vzw 

 

6.1.1 Omschrijving van de bestuurstaken en schetsing van de financiële aspecten 

 

Zoals hierboven reeds gesteld vallen onder de bestuurstaken de taken die nodig zijn voor de 

algemene werking van een vzw en de taken die de coördinatie en opvolging van het 

operationeel management van de cluster met zich meebrengt116. Ook de zoektocht naar en het 

ontwerp van mogelijke clusteractiviteiten valt hieronder. Deze taken worden uitgevoerd door 

het dagelijks bestuur van de vzw. Meer specifiek worden de volgende bestuurstaken en 

verantwoordelijkheden in het businessplan onderscheiden117: 

- boekhouding; 

- jaarrekening; 

- administratie; 

- contractopvolging met leden; 

- contractuele afhandeling & opvolging van de dienstverlening; 

- voorbereiding en secretarie t.b.v. de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering; 

- steunaanvragen; 

- beheer middelen van de vzw. 

 

                                                 
115 Verstraeten, B. (2005). Onderzoek naar rendabele samenwerking van bedrijvenclusters; casus 
Technologiepark Zwijnaarde. pp. 74-80 
116 Ardoyen vzw business plan. Ontwerpversie 6.1. (2005). UGent, Faculteit Toegepaste Wetenschappen, 
Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer. p.7 
117 Ardoyen vzw business plan. Ontwerpversie 6.1. (2005). UGent, Faculteit Toegepaste Wetenschappen, 
Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer. p.9 
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Aangezien het een kleine vzw betreft, dient de vereniging een vereenvoudigde boekhouding te 

voeren die tenminste betrekking heeft op de mutaties in contant geld of op de rekeningen118. 

Zoals hierboven reeds beschreven valt deze boekhouding onder de verantwoordelijkheid van 

het dagelijks bestuur. Bij de oprichting van de vzw werd, vereenvoudigd, volgende maximaal 

netto te financieren behoefte vooropgesteld119: 

 

Maximum te financieren behoefte 2005 

1. Investeringsbudget  

Oprichtingskosten 335 

- oprichting van de vzw 135 

- statutenwijziging 200 

Immaterieel vast actief 0 

Materieel vast actief 500 

- andere (reserve) 500 

Financieel vast actief 0 

   

Investeringsbudget (totaal) 835 

   

2. Bedrijfskapitaal  

Voorraden 0 

Handelsvorderingen 0 

Liquide middelen 500 

Leverancierskrediet 0 

   

Bedrijfskapitaal (totaal) 500 

   

3. Cash flow 450 

   

Financiële behoefte  

Investeringsbudget 835 

Bedrijfskapitaal 500 

Cashflow 450 

   

                                                 
118 De wettelijke verplichtingen aangaande financiële rapportering van vzw’s worden beschreven onder artikel 
17 van de wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder 
winstoogmerk en de stichtingen. 
119 Ardoyen vzw business plan. Ontwerpversie 6.1. (2005). UGent, Faculteit Toegepaste Wetenschappen, 
Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer. p.13 
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Te financieren behoefte 885 

Tabel 4: Maximum te financieren behoefte vzw Ardoyen 

 

Eveneens bij oprichting werd volgende drie-jaar operationele projectie opgemaakt120: 

Operationele projectie (3j) 2005 2006 2007 

Inkomsten (lidgelden) 3500 6450 6450 

     

Kosten bestuurstaken 2910 3900 3900 

Directe kosten 0 0 0 

Aankopen diensten 100 200 200 

- telefoon en fax 100 200 200 

Diensten 200 400 400 

- boekhouding 100 400 400 

- consultancy 100 400 400 

Personeelskosten 0 0 0 

Marketing 200 400 400 

- drukwerk en representatie 100 200 200 

- website vzw Ardoyen 50 100 100 

- andere marketing uitgaven 50 100 100 

Algemene uitgaven 1205 2900 2900 

- bankkosten 25 50 50 

- verzekeringen 1000 2500 2500 

- kantoormaterieel 130 250 250 

- postkosten 50 100 100 

     

Bruto operationeel resultaat 590 2550 2550 

afschrijvingen 167 167 167 

Netto operationeel resultaat 423 2383 2383 

belastingen (33%) 140 786 786 

Resultaat ná belastingen 283 1597 1597 

     

Cashflow 450 1764 1764 

Tabel 5: Operationele drie-jaar projectie vzw Ardoyen 

 

                                                 
120 Ardoyen vzw business plan. Ontwerpversie 6.1. (2005). UGent, Faculteit Toegepaste Wetenschappen, 
Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer. p.15 
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In 2006 werden bepaalde zaken echter herzien waardoor de prognose van de vaste kosten 

(betreffende het jaar 2006) er nu zo uit ziet121: 

 

Prognose vaste kosten vzw 2006   

Boekhouding 500 

Bestuurdersaansprakelijkheid 610 

Secretariaat 900 

Ondersteunende diensten 1800 

   

Totaal 3810 

Tabel 6: Prognose vaste kosten vzw Ardoyen 2006 

 

Wegens de grotere nabijheid in tijd van de prognose vaste kosten 2006 zal deze uiteraard 

nauwkeuriger zijn dan de drie-jaar projectie, doch deze laatste is hierbij eveneens opgenomen 

omdat deze nuttig kan zijn om een beter inzicht te verwerven in de bestuurskostenstructuur 

van de vzw. Voor de opstelling van de prognose van de vaste kosten van 2006 dienen 

volgende commentaren in acht te worden genomen122: 

- De posten ‘consultancy’, ‘marketing’ en delen van de posten ‘aankopen diensten’ en 

‘algemene uitgaven’ uit de drie-jaar projectie (uit 2005) werden samengebracht onder 

de post ‘ondersteunende diensten’ in de prognose vaste kosten 2006. 

- Andere delen van de posten ‘aankopen diensten’ en ‘algemene uitgaven’ uit de drie-

jaar projectie (uit 2005) werden samengebracht onder de post ‘secretariaat’ in de 

prognose vaste kosten 2006. 

- Als verzekering werd enkel voor één op bestuurdersaansprakelijkheid geopteerd. Een 

verzekering op burgerlijke aansprakelijkheid werd niet genomen. Merk op dat er een 

beduidend verschil bestaat tussen de geschatte en werkelijke verzekeringsbedragen. 

- In de prognose vaste kosten 2006 worden de secretariaatskosten beschouwd als 

€75x12 halve dagen en de ondersteunende diensten als €150x12 volledige dagen. 

 

 

 

 

                                                 
121 De prognose zoals opgesteld door het dagelijks bestuur van vzw Ardoyen. 
122 De prognose zoals opgesteld door het dagelijks bestuur van vzw Ardoyen. 



 72 

6.1.2 Kostenventilatie van de bestuurstaken 

 

In het algemeen wordt voor de diensten aan de partijen volgende prijspolitiek gehanteerd, 

zoals vermeld in het businessplan123: ‘de prijsbepaling is gebaseerd op de marktprijs, de 

productprijs, eventuele kortingen bij aankoop van grote volumes en prijsaanpassingen op 

korte en lange termijn. Ter verrekening van de belasting van de diensten op de bestuurstaken 

wordt in elke clusteractiviteit een overheadkost toegerekend’. Er worden strategische reserves 

in de prijspolitiek ingebouwd ‘met het oog op een mogelijke aansprakelijkheidsstelling en op 

voorzieningen en onderhoud’. Wat betreft de prijsbepaling van de diensten op zich, zal deze 

problematiekt later besproken worden.  

 

Deze bestuurskosten worden gedragen door de inkomsten van de vzw. Deze kapitaalinjecties 

komen tot stand door jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen. Deze lidgelden worden berekend via 

een bepaalde verdeelsleutel. Het criterium hiervoor is het gemiddeld aantal werknemers, 

berekend als voltijdse equivalenten, zoals vastgelegd volgens de statuten van de vzw124. Het 

bedrag van de lidmaatschapsbijdrage wordt dan bepaald door de algemene vergadering125. De 

huidige berekening werd vastgelegd op de buitengewone algemene vergadering van 6 

september 2005 en wordt hieronder weergegeven126, met daarbij het huidig aantal bedrijven 

per categorie127: 

Classificatie Criterium Bijdrage in € Aantal bedrijven 

zeer klein < 10 wn 150 1 

klein 10-49 wn 300 4 

middelgroot 50-99 wn 450 4 

groot 100-249 wn 600 5 

zeer groot > 249 wn 750 2 

Tabel 7: Lidmaatschapsbijdrage vzw Ardoyen 

 

Het spreekt voor zich dat een kostenverdeling op basis van personeelsaantallen, uitgedrukt in 

voltijdse equivalenten, niet de meest precieze ventilatiewijze is. Deze personeelsaantallen van 

de individuele bedrijven zijn immers niet de drijvers die de bestuurskosten van de koepelvzw 
                                                 
123 Ardoyen vzw business plan. Ontwerpversie 6.1. (2005). UGent, Faculteit Toegepaste Wetenschappen, 
Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer. p.15 
124 Oprichtingsovereenkomst vzw Ardoyen. (07/07/05). Artikel 3.1.7. p.5 
125 Oprichtingsovereenkomst vzw Ardoyen. (07/07/05). Artikel 4.3. p.7 
126 Verslag Buitengewone Algemene Vergadering vzw Ardoyen. (06/09/05). p.2 
127 Lidmaatschapsbijdrage 2006 zoals opgesteld door het dagelijks bestuur van vzw Ardoyen. 
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veroorzaken. Toch valt deze ventilatie te verantwoorden aangezien een kostensysteem, naast 

het juistheidcriterium, eveneens dient te voldoen aan de eenvoud- en transparantiecriteria128. 

Argumenten die pleiten vóór een dergelijk systeem in deze specifieke casus zijn dan: 

- het systeem is eenvoudig; 

- het systeem is transparant; 

- het systeem is reeds opgenomen in de statuten; 

- de hoogste lidmaatschapsbijdrage bedraagt 750 €, wat een relatief lage kost is voor 

dergelijke kapitaalkrachtige bedrijven129; 

- alle partijen hebben zich reeds akkoord verklaard. 

 

Desondanks kan het toch nuttig blijken, zeker in het kader van dit onderzoek, enkele 

alternatieven te onderzoeken. In grote lijnen kunnen deze onderverdeeld worden in drie 

categorieën: 

- elke partij draagt evenveel bij; 

- behoud van het klassensysteem, maar met andere criteria; 

- afzonderlijke beschouwingen. 

 

a. gelijk aandeel 

Dit is een oplossing die praktisch nooit zal worden aanvaard. Hoewel de bestuurskosten 

meestal geen bijzonder hoge bedragen aannemen, zal deze werkwijze door de kleinere 

partijen steeds als onrechtvaardig worden beschouwd130. 

 

Een kleine berekening leert ons dat een dergelijke werkwijze op het bedrijventerrein 

Zwijnaarde volgend cijfermatig model zou opleveren131: 

 

Indien men de inkomsten uit de lidmaatschapsbijdragen constant houdt, dient men 7650 € in 

kas te krijgen. Voor elke partij zou de bijdrage dus 478,13 € bedragen132. Dit bedrag is meer 

dan drie keer hoger dan het initiële bedrag voor de kleinste partijen.  

 

                                                 
128 zie Hoofdstuk 2 § 3.2.3 
129 Dit is uiteraard een subjectief criterium, doch de bedrijfsgeest van de Belgische ondernemingen in acht 
genomen lijkt deze stelling me aanvaardbaar. Getuige hiervan ook het feit dat alle partijen zich akkoord 
verklaarden met het systeem. 
130 zie hoofdstuk 3 § 7 
131 voor de gegevens hiervan: zie Tabel 7: Lidmaatschapsbijdrage vzw Ardoyen 
132 7650 : 16 partijen 
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b. klassen 

Deze werkwijze wordt nu reeds toegepast. Men gebruikt als criterium het aantal werknemers 

in voltijdse equivalenten. De voordelen hiervan zijn hierboven reeds geschetst. Het 

voornaamste nadeel aan dit criterium is dat het aantal werknemers geen indicatie is van de 

werkelijke omvang van de onderneming. In dit geval zullen de arbeidsintensieve 

ondernemingen relatief meer bijdragen dan de kapitaalintensieve. 

 

Een criterium dat de werkelijke omvang van een bedrijf beter weergeeft is de omzet. Hierdoor 

zal de bijdrage van elke onderneming gerelateerd zijn aan haar draagkracht. Nadelen van deze 

verdeelwijze zijn133: 

- de onderhevigheid van de omzet aan grote schommelingen, waardoor regelmatig 

herzieningen dienen te gebeuren; 

- de moeilijkheid de omzet te bepalen die de onderneming op het terrein genereert 

indien het gebouw slechts een vestiging is van een groter bedrijf. 

 

c. afzonderlijke beschouwingen 

Men zal de bijdrage berekenen op basis van de participatie van de individuele onderneming in 

de globale diensten. Men berekent eerst het bedrag dat elke onderneming afzonderlijk uitgeeft 

aan alle diensten die de cluster aanbiedt. Dit omvat zowel de directe als de indirecte kosten. 

De bijdrage die de onderneming dan levert om de besturingskosten de dekken kan op 

volgende twee wijzen worden bepaald: 

- Een (procentuele) toeslag op het totaalbedrag dat elke onderneming aan de diensten 

besteedt. Dit heeft als voordeel dat de onderneming op voorhand weet hoeveel ze zal 

bijdragen. 

- Het relatieve aandeel dat de onderneming t.o.v. alle ondernemingen besteedt aan de 

globale diensten, vormt hetzelfde relatieve aandeel dat de onderneming dient bij te 

dragen in de bestuurskosten. Als onderneming A bijvoorbeeld €5 000 uitgeeft aan 

diensten door de cluster voorzien en de totale kosten die alle ondernemingen aan 

clusteractiviteiten besteden bedragen €100 000, dan zal onderneming A 5% van de 

bestuurskosten op zich nemen. Dit impliceert dat de bestuurskosten op voorhand 

dienen bepaalt te worden, wat dan weer als voordeel heeft dat alle kosten zullen 

worden gedekt. 
                                                 
133 Verstraeten, B. (2005). Onderzoek naar rendabele samenwerking van bedrijvenclusters; casus 
Technologiepark Zwijnaarde. p.62 
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Dit criterium is reeds een stuk preciezer dan de criteria vooropgesteld bij de klassenverdeling. 

Globaal gezien komen de bestuurskosten immers voort uit de globale activiteiten van de 

cluster. Het grote nadeel is echter dat deze methode de bedrijven kan afremmen in de 

samenwerkingsinitiatieven te stappen. Een groter participatie in de cluster zal nu immers 

hogere kosten met zich meebrengen. Indien de baten van participatie echter groter zijn dan de 

meerkost in de bestuursbijdrage, zullen de bedrijven wél deelnemen. Deze methode 

beschouwt echter nog niet welke bestuurskosten precies door welke diensten worden 

aangedreven. 

 

De meest exacte methode is deze volgens het activity-based costingprincipe134, waarbij men 

de bestuurskosten verbijzondert naar de diensten. Men doorloopt volgende stappen: 

- men bepaalt alle activiteiten die zich in het bestuur van de vzw voordoen; 

- men bekijkt voor elke activiteit welke kosten deze meebrengen; 

- men bepaalt wat de cost drivers van deze activiteiten zijn; 

- men berekent het volume van deze cost drivers; 

- men bepaalt de kost per eenheid cost driver 

-  uiteindelijk kan men deze kost traceren naar de afzonderlijke bedrijven. 

 

Wat de precieze activiteiten van het bestuur zijn, is nog niet onderzocht. Men kan het 

voorbeeld van de activiteit ‘boekhouding’ beschouwen135: 

- bepaling van de kosten van de activiteit ‘boekhouden’: €500136 personeelskosten137. 

De betreffende boekhoudster besteedt 1/5 van haar tijd aan het verwerken van 

betalingen; 

- bepaling van de cost drivers van de activiteit ‘boekhouden’: dit kan o.a. het aantal 

facturen, het aantal boekhoudingtransacties, het aantal betalingen, etc. zijn; 

- bepaling van het volume cost driver. Nemen we het voorbeeld van het aantal 

betalingen. Stel dat er jaarlijks gemiddeld 100 betalingen worden verwerkt; 

- bepaling van de kost per eenheid ‘verwerking van betalingen’: €1138; 

                                                 
134 zie hoofdstuk 2 § 3.2.2 
135 Dit voorbeeld loopt vrij parallel als dat in Bruggeman, W., Everaert, P. (2001). Kostprijscalculatie en 
Management Accounting. Antwerpen: Garant. pp.54-58 
136 De prognose voor 2006 zoals opgesteld door het dagelijks bestuur van vzw Ardoyen. 
137 Hierbij zou men alle kosten moeten rekenen, zoals afschrijvingen, elektriciteit... Deze zijn echter niet 
voorhanden. In werkelijkheid liggen de kosten van de boekhouding dus iets hoger. 
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- stel nu dat er jaarlijks 10 betalingen worden uitgevoerd in het kader van de bewaking. 

Dan zal €10 worden toegerekend aan deze dienst; 

- uiteindelijk zal men ook nu het aandeel van de individuele bedrijven in de dienst 

‘bewaking’ (zoals hierboven beschreven) aanwenden om de bijdrage van elk bedrijf in 

deze €10 te bepalen. 

 

De nadelen van deze verdeling, naast het bijzonder complexe -en dus dure- karakter, zijn 

dezelfde als deze van de algemene verdeling op basis van dienstenverbruik. 

 

 

6.1.3 De situatie op andere bedrijventerreinen 

 

Hieromtrent is reeds een kleinschalig onderzoek gevoerd. Een vragenlijst werd opgestuurd 

naar enkele instanties in Vlaanderen en Nederland die instaan voor de coördinatie van 

samenwerkingsverbanden op (duurzame) bedrijventerreinen. Het onderzoek werd uitgevoerd 

door de onderzoeksgroep milieu- en ruimtebeheer van de Universiteit Gent139. Het onderzoek 

was te kleinschalig om er statistisch verantwoorde conclusies uit te halen, doch het heeft wel 

enkele interessante invalshoeken naar voren geschoven. 

 

Geen van de respondenten blijkt de idee van een volledig afzonderlijke beschouwing 

aangaande dit type kosten genegen. Het systeem van onderverdeling in klassen blijkt ook op 

andere bedrijventerreinen te worden toegepast. Als verdeelcriterium werd eveneens het aantal 

personeelsleden gebruikt. 

 

 

6.2 Waterlozing 

 

6.2.1 Problematiek van de waterlozing op het terrein 

 

Het samenlozen van de gebouwen op het bedrijventerrein via een gemeenschappelijke private 

riolering was de meest directe aanleiding om tot een samenwerkingsverband en uiteindelijk de 

                                                                                                                                                         
138 (€500*1/5)/100 
139 Verstraeten B. (2005). Vragenlijst betreffende kostenverdeling bij samenwerking op bedrijventerreinen. 
UGent, Faculteit Toegepaste Wetenschappen, Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer. 
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vzw Ardoyen te komen140. Na afweging van mogelijke alternatieven werd besloten het 

bedrijfsafvalwater via een gemeenschappelijke terreinriolering te lozen in de openbare 

riolering van de wijk Roosken. De administratieve sturing daarvan alsmede de sturing en 

coördinatie van de bepalingen die door de milieuvergunning worden opgelegd vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de vzw141. 

 

Voorafgaand aan de beslissing over te gaan op aansluiting op de riolering is een analyse 

uitgevoerd naar het meest rendabele alternatief wat betreft afvalwaterlozing. Twee opties 

werden onderzocht142: 

- eigen zuivering en lozing in de ringvaart 

- lozen op de riolering 

 

Technisch gezien bleken beide alternatieven haalbaar. Ook wat betreft de milieuregulering 

bleken beide alternatieven uitvoerbaar. Het kostenaspect in acht genomen, bleek dat eigen 

zuivering een exploitatiekost van 2,5-3 €/m³ met zich mee zou brengen. Op jaarbasis zou dat, 

bij lozing van gemiddeld 80 000 m³ een kost voortbrengen van 200 000-240 000 €. De lozing 

op de riolering zou 0,5 €/m³ kosten. De meerkost van een eigen waterzuiveringsinstallatie zou 

dus gemiddeld 200 000 € op jaarbasis  bedragen. De enige voorwaarde om toelating te krijgen 

tot lozing op de riolering was een drastische vermindering van het waterverbruik (globaal 

40%). Dit bleek haalbaar, mits het uitwerken van een plan tot engagement van beheersing van 

waterverbruik, waardoor uiteindelijk werd besloten het afvalwater van het bedrijventerrein te 

lozen op de riolering. 

 

 

6.2.2 Kostenventilatie van de waterlozing 

 

De financiële bijdrage die de leden van de vzw dienen te leveren aangaande de waterlozing, 

worden contractueel geregeld. De berekeningswijze daarin werd op voorhand vastgelegd. 

                                                 
140 Ardoyen vzw business plan. Ontwerpversie 6.1. (2005). UGent, Faculteit Toegepaste Wetenschappen, 
Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer. p.3 
141 Ardoyen vzw business plan. Ontwerpversie 6.1. (2005). UGent, Faculteit Toegepaste Wetenschappen, 
Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer. p.8 
142 Van Eetvelde, G., Delange, E. (2005). PIAV-project Ardoyen bèta ‘Duurzaam beheer & duurzame inrichting 
van bedrijventerreinen’. Actieplan waterbeheer technologiepark. pp.1-3 
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Jaarlijks dienen de leden een voorschot en de uiteindelijke afrekening te betalen aan de vzw, 

die deze uiteindelijke sommen bepaalt143. 

 

De huidige gehanteerde verdeelsleutel is als volgt bepaald: alle kosten aangaande het 

waterverbruik van de vzw worden gesommeerd. Het aandeel dat elk bedrijf in die som dient 

bij te dragen is dan gelijk aan het aandeel van dat bedrijf in het totaal op het bedrijventerrein 

verbruikte aantal m³ water144. 

 

Indien boetes of andere heffingen betreffende de afvalwaterlozing tegen vzw Ardoyen worden 

geheven, of indien vzw Ardoyen wordt verplicht tot het uitvoeren van specifieke maatregelen 

van overheidswege, zal het bedrijf dat hiervoor verantwoordelijk is daar ook voor moeten 

instaan. Indien de verantwoordelijkheid niet eenduidig kan worden toegewezen aan één of 

meerdere specifieke bedrijven, zal dezelfde verdeelsleutel als voor de kosten gehanteerd 

worden145. 

 

Dit verdelingsmechanisme is veruit het meest aangewezen. Het voldoet met name aan de drie 

voorwaarde: 

- eenvoud: er wordt slechts één criterium in acht genomen, dat bovendien eenvoudig te 

achterhalen is; 

- transparantie: men gebruikt de heffingsaangifte, hetgeen de ruimte voor discussie 

aanzienlijk beperkt146; 

- juistheid: globaal gezien komen de kosten van waterlozing inderdaad vooral voort uit 

het waterverbruik. 

 

Een meer precieze methode zou bekomen worden indien men de drivers zoekt van alle kosten 

die de waterlozing met zich meebrengt. Het merendeel van deze drivers is echter terug te 

voeren op waterverbruik, zodat het uiteindelijk resultaat relatief weinig zal wijzigen ten 

opzichte van de globale toepassing van het huidige criterium. Als voorbeeld kan men het 

                                                 
143 Overeenkomst met betrekking tot de lozing van afvalwater tussen vzw Ardoyen en [X], lid van vzw Ardoyen, 
v5.8. Artikel 15. (06/04/05). p.6 
144 Overeenkomst met betrekking tot de lozing van afvalwater tussen vzw Ardoyen en [X], lid van vzw Ardoyen, 
v5.8. Artikel 16. (06/04/05). p.6 
145 Overeenkomst met betrekking tot de lozing van afvalwater tussen vzw Ardoyen en [X], lid van vzw Ardoyen, 
v5.8. (06/04/05). Artikel 17. p.6 
146 Van Eetvelde, G., Verstraeten, B., Schram, A., Gevaert, L. (2005). Groeiboek duurzame bedrijventerreinen. 
Economisch bekeken. Ardoyen. UGent, Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer. p.32 
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onderhoud aan en de afschrijvingen van de pompen beschouwen. Deze slijten naargelang het 

waterdebiet, waardoor het waterverbruik de driver is van deze kosten. 

 

Een ander criterium dat men zou kunnen toepassen is de vervuilingsgraad van het afvalwater 

per bedrijf. Dit zou zeker passen in het kader van duurzame ontwikkeling, doch het is zeer 

twijfelachtig of de bedrijven daarin zullen willen meestappen. Aangezien het water wordt 

geloosd in de riolering, is dit geen driver van de kosten van het gehele systeem. De 

vervuilingkost kan wel direct aan de ondernemingen worden aangerekend in de vorm van 

milieuheffingen. 

 

 

6.3 Beveiliging 

 

6.3.1 Schetsing van het probleem 

 

Het bedrijventerrein is bijzonder open en toegankelijk. Er werd vastgesteld dat er regelmatig 

personen op het terrein vertoeven die er niet thuishoren. De Raad van Bestuur heeft daarom 

aan het dagelijks bestuur gevraagd een veiligheids- of beveiligingsplan voor het park op te 

stellen147.  

 

Er werd reeds een ontwerpnota opgemaakt aangaande de veiligheidsaspecten op het 

bedrijventerrein148. Daarin werd het probleem omschreven, werd een sterkte-zwakte analyse 

uitgevoerd en werd een plan van aanpak geschetst. De belangrijkste punten daaruit zullen hier 

kort worden overgenomen. 

 

Er zijn nog geen zware incidenten vastgesteld op het terrein. Toch werden reeds volgende 

lichtere vormen van overlast gerapporteerd: 

- enkele gevallen van diefstal van computers; 

- sluikverkeer tussen de ingang Tramstraat en de hoofdingang; 

- gebruik van het park als oefenterrein voor rijlessen; 

- gebruik van het park als speelterrein voor kinderen, vaak in de nabijheid van 

gevaarlijk materieel. 
                                                 
147 Verslag Raad van Bestuur vzw Ardoyen. (16/05/06). p.2 
148 Kennis, L. (30/06/06) Ontwerpnota: Veiligheidsaspecten Wetenschapspark Ardoyen, plan van aanpak. 
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Ondanks de relatieve lichtheid van deze voorvallen, werd uit preventieve overwegingen toch 

besloten de mogelijkheid van een gemeenschappelijk veiligheidsbeleid te onderzoeken. 

 

Als sterke punten op het terrein werden aangestipt: 

- er is weinig materieel aanwezig op het terrein dat interessant is voor het crimineel 

milieu aangezien het meeste materieel niet gemakkelijk te herverkopen is. Sommige 

toestellen zijn daarentegen wel kapitaalintensief waardoor vandalisme ernstige schade 

zou kunnen veroorzaken; 

- er is een conciërge aanwezig op het park; 

- bepaalde bedrijven laten ’s nachts veiligheidsrondes uitvoeren door gespecialiseerde 

firma’s; 

- sommige gebouwen, alsmede enkele wegen, blijven ook ’s nachts verlicht. 

 

Als zwakke punten werden aangestipt: 

- de nabijheid van autowegen die als vluchtweg kunnen fungeren; 

- bepaalde toegangen blijven steeds open en zijn vrij toegankelijk; 

- er is een doorgang voor fietsers die van overheidswege steeds open dient te blijven; 

- er is geen afsluiting tussen bepaalde omliggende tuinen en het park; 

- er is geen duidelijk reglement met voorziene sancties opgesteld; 

- er is onduidelijkheid over het statuut van de wegen; 

- de verkeerssignalisatie laat te wensen over. 

 

Het plan van aanpak stelt dat men van het park geen hoogbeveiligde zone wil maken, doch 

volgende doelstellingen werden naar voren geschoven: 

- benadrukking van het privé-karakter van het park; 

- vermindering van de verkeerslast op het terrein; 

- het weren van personen of activiteiten die niet op het park thuishoren. 

 

Volgende maatregelen werden voorgesteld door het dagelijks bestuur: 

- indienstneming van de bareel aan de hoofdingang, dit in beheer van de UGent; 

- afsluiting van de aanliggende tuinen via één of andere barrière; 

- opstelling van een verkeersreglement op het terrein. 
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Een maatregel die eveneens kan onderzocht worden is de coördinatie van de beveiliging door 

private firma’s. Indien deze door de vzw kan worden beheerd, kan dit resulteren in 

kostenbesparende effecten voor de bedrijven en een efficiëntere en effectievere aanpak in het 

algemeen. 

 

 

6.3.2 Kostenventilatie van een gemeenschappelijke beveiligingsdienst 

 

De kostenventilatie van een gemeenschappelijke beveiligingsdienst is een gevoelig onderwerp 

in die zin dat het bijzonder onderhevig is aan het freeridereffect149: ‘Freeriders streven een 

maximaal persoonlijk nut op korte termijn na en wentelen de kosten van hun activiteit af op 

anderen. Zij zijn niet bereid inspanningen te leveren om het gemeenschappelijke goed 

voldoende te onderhouden.’ Het is met name zo dat bedrijven die niet deelnemen aan de 

gemeenschappelijke beveiligingsdienst daar wel nut van zullen ondervinden. De 

aanwezigheid van de dienst schrikt immers criminelen of vandalen voor elk aanwezig bedrijf 

af. Het is dus het overwegen waard deze dienst op te nemen in het verplichte pakket. 

 

Teneinde de kosten van een dergelijke dienst te ventileren, dient men een opsomming te 

worden gemaakt van welke activiteiten deze dienst precies vervult, om dan een 

kostenverdeling voor elke activiteit op te maken. Uit het plan van aanpak kan opgemaakt 

worden dat volgende activiteiten wenselijk zijn: 

- een sluitingsronde per bedrijf tijdens werkdagen; 

- controle gedurende de nacht in de gebouwen op het terrein en eventueel in de 

bedrijfsgebouwen; 

- interventie na alarm; 

 

Verdere specificaties van de noden van de individuele bedrijven ontbreken vooralsnog doch 

op basis van bovenstaande activiteiten kunnen enkele aanwijzingen worden gegeven teneinde 

een voorlopig kostenventilatiemodel op te stellen. 

 

Vooreerst kunnen alle kosten die betrekking hebben op de bedrijfsspecifieke vragen direct 

worden toegewezen aan de betreffende onderneming. Indien beveiligingsagenten 

                                                 
149 Freeriders: De Clerq, M. (1995). Economie toegelicht. Leuven: Garant. pp.58-59 
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controlerondes uitvoeren binnen de bedrijfsgebouwen zelf, kunnen de betreffende manuren 

eveneens direct aan het bedrijf worden toegewezen. 

 

De kosten die algemene controlerondes op het terrein met zich meebrengen, dienen 

ondergebracht te worden in verschillende kostenmassa’s. Mogelijke kosten hiervan zijn150: 

- organisatiekosten (aanwerving, PT testen, controles...); 

- verplaatsingsvergoeding; 

- verzekering; 

- opleidingskosten; 

- materiaal; 

- uniform; 

- inspectiekosten; 

- kosten aan het voertuig (verbruik, verzekering, taksen, onderhoud...). 

 

Naar hun kostenoorsprong kunnen deze worden opgedeeld in twee kostenmassa’s: 

- algemene kosten; 

- specifieke bewakingskosten. 

 

Onder de algemene kosten vallen de organisatiekosten, de verzekeringskosten, de 

opleidingskosten, de materiaalkosten, de kosten van het uniform en de voertuigkosten die 

betrekking hebben op transport naar het terrein (waaronder de verplaatsingsvergoeding). Deze 

kosten hebben geen betrekking op de bewaking van het terrein zelf.  

 

Onder de specifieke bewakingskosten vallen de inspectiekosten en de voertuigkosten die 

betrekking hebben op de bewaking op het terrein. 

 

Er dient nu een verdeelsleutel gevonden te worden voor beide kostenmassa’s waar alle 

partijen zich in kunnen vinden. Deze sleutels zijn ook van toepassing op de kosten die een 

interventiesysteem met zich meebrengt. Mogelijke criteria hiervoor zijn: 

 

                                                 
150 Gebaseerd op informatie opgestuurd door Argon Security als antwoord op ‘vraag naar offerte aangaande de 
beveiliging van bedrijventerrein Ardoyen te Zwijnaarde’ (bijlage 2). (16/08/2006) 
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- omzet: dit is een indicatie van de rijkdom en omvang van de onderneming. Tevens 

ondersteunt dit criterium het draagkrachtprincipe. Anderzijds impliceert een grotere 

omzet niet noodzakelijk een grotere nood aan beveiliging. 

  

- oppervlakte: dit criterium valt te verantwoorden door het feit dat een grotere 

oppervlakte meer tijd van de agent in beslag zal nemen. De bedrijfsoppervlakte is een 

driver is voor de manuren van de agent. Men kan binnen dit criterium zowel de 

perceeloppervlakte als de bebouwde oppervlakte beschouwen. Nadelig aan deze 

methode is opnieuw dat een grotere oppervlakte niet noodzakelijk een grotere nood 

aan beveiliging met zich meebrengt. 

 

- waarde van de materiële vaste activa: dit criterium benadert meer de nood aan 

beveiliging van het individuele bedrijf. Men loopt immers meer risico op schade door 

vandalisme en diefstal naargelang men meer waardevol materieel heeft. 

 

- bedrijfsspecifieke kosten voor beveiliging: de direct kosten die het individuele bedrijf 

maakt ten aanzien van de beveiliging. Dit is tevens een indicatie van de nood die het 

bedrijf aan beveiliging heeft. In deze optiek zullen bedrijven die hieromtrent geen 

individuele kosten maken echter geen bijdrage leveren, terwijl ze wel van de dienst 

profiteren. Men kan dit probleem eventueel oplossen door deze bedrijven een bedrag 

aan te rekenen op basis van bovenstaande criteria. 

 

Men kan hieruit concluderen dat de problematiek van de beveiligingskosten een zeer ad hoc 

gegeven is. In de studie van de kostenventilatie zal men de specifieke noden van alle 

deelnemende bedrijven moeten kennen. Aangezien de kostenoorsprong moeilijk te 

achterhalen is en de baten niet duidelijk inschatbaar zijn, zal men de oplossing via 

onderhandelingen dienen te bekomen. 

 

 

6.4 Bewegwijzering 

 

De huidig bewegwijzering op het terrein wordt nogal verwarrend en ongestructureerd 

bevonden. Voor het campusgedeelte van de Ugent is reeds beslist de signalisatie aan te passen 

aan een nieuwe huisstijl. De Raad van Bestuur is de mening toegedaan dat dit een uitgelezen 
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gelegenheid is om daarbij eveneens de bedrijven te betrekken151. Er werd opgemerkt dat er 

nood is aan: 

- een consistente en gestructureerde bewegwijzering naar en plaatsaanduiding van de 

verschillende gebouwen op het terrein zelf; 

- een bewegwijzering op de autowegen naar het terrein. 

 

Het lijkt aangewezen de verdeling van deze kosten eveneens te baseren op criteria als omzet, 

oppervlakte, aantal werknemers... De kosten van deze investering zijn relatief laag, waardoor 

eenvoud de belangrijkste voorwaarde van deze ventilatie is. 

 

 

6.5 Strijk- en soepdienst 

 

Dit zijn beide diensten worden aangeboden door externe partijen. De toerekening van de 

kosten gebeurt dan ook op directe wijze aan de individuele bedrijven, gebaseerd op de 

tarieven die de betreffende dienstenleveranciers aanrekenen. 

 

7 Het belang van niet-kwantitatieve elementen152 

 

Een aspect dat steeds terugkeert in de discussie over kostenventilatie bij samenwerkingsacties 

is dat men te maken heeft met partijen die vaak tegengestelde belangen verdedigen. Waar men 

zich in het individuele bedrijfsleven een gemeenschappelijk doel voor de gehele organisatie 

vooropstelt, zullen de deelnemers van een cluster de clusterdoelstellingen niet zo 

gemakkelijke nastreven. Men zal steeds denken aan het belang van het bedrijf zelf. 

Onderhandelingen nemen daarom een prominente plaatst in aangaande het clustergebeuren. 

 

Een belangrijk element hiervan zijn dan de persoonlijkheden van de onderhandelaars. Naast 

de bovengenoemde factoren die bepalend zijn voor het welslagen van een 

samenwerkingsinitiatief, kan ook de starheid of flexibiliteit van de 

bedrijfsvertegenwoordigers een doorslaggevende rol vervullen.  

 

                                                 
151 Verslag Raad van Bestuur vzw Ardoyen. (16/05/06). p.2 
152 Kennis, L. (03/08/2006). Parkmanager campus Ardoyen. Gesprek. 
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Ook het wederzijds vertrouwen van de bedrijven speelt hierbij een rol153. Vaak zal men 

immers vertrouwelijke informatie dienen vrij te geven teneinde het samenwerkingsinitiatief 

een kans op slagen te geven. Voor vele bedrijven is dit een gevoelig punt. 

 

Hier is een taak weggelegd voor de sociale pijler van de studie van duurzame 

bedrijventerreinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
153 Gibbs, D. (2003). Trust and networking in inter-firm relations: the case of eco-industrial development. Local 
economy. (vol.18 nr.3). pp.222-236 
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ALGEMENE SAMENVATTING 

 

Bedrijventerreinen 

 

Duurzame ontwikkeling wint de laatste jaren steeds meer aan belang. Dit concept heeft de 

volgende uitgangspunten voor ogen: economische groei, sociale ontwikkelingen en 

milieubescherming. Deze scriptie kadert in het ruimtelijk aspect van duurzame ontwikkeling. 

 

Duurzame bedrijventerreinen trachten aan deze uitgangspunten te voldoen. Ze hebben drie 

doelstellingen voor ogen: verbetering van het bedrijfseconomisch resultaat, beheersing en 

beperking van de milieulast en de hinder voor de omgeving en een efficiënter ruimtegebruik. 

De bedrijfseconomische scope blijkt nodig om de bedrijfswereld over de streep te trekken.  

 

 

Organisatie van bedrijventerreinen 

 

De bedrijfswereld staat veelal weigerachtig tegenover een deelname aan een clusterinitiatief. 

Onderzoek heeft echter aangetoond dat clustering en bedrijfseconomische voordelen wel 

degelijk samengaan. Op korte termijn uit zich dit voornamelijk in efficiëntievoordelen. De 

voornaamste voorbeelden hiervan zijn schaalvoordelen, besparingen door gemeenschappelijk 

gebruik van hulpbronnen en lagere kosten door minder milieutaksen en boetes. Op 

middellange termijn ontwaart men onder andere voordelen door verticale integratie. Op lange 

termijn spelen verbeterde relaties met stakeholders een rol. 

 

De oorzaak van het falen van clusters wordt door twee modellen verklaard. Het eerste vertrekt 

van het vijfkrachtenmodel van Porter, dat men extrapoleert naar clusters. Men stelt hierbij dat 

de interactie met omgevingsfactoren een cruciale rol spelen in de ontwikkeling van het 

samenwerkingsverband. Het tweede model gaat uit van het prisoners’ dilemma. De 

verklarende factor voor succes of falen van de cluster is hierbij de communicatie tussen de 

betrokken partijen. De drie basisvoorwaarden voor een gezonde samenwerking zijn dan meer 

specifiek: een grondige en volledige informatie over het kostenaspect, openheid omtrent de 

intenties van de spelers en een degelijk juridisch kader. 
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Ook het evenwicht tussen de partijen speelt een belangrijke rol. Determinerende factoren zijn 

onder andere de mate van homogeniteit op het terrein, het freeridergedrag van bepaalde 

spelers, een te grote macht van bepaalde partijen... 

 

Een degelijke kostenverdeling speelt een cruciale rol in het welslagen van de cluster en het 

vermijden van onevenwichten. Aangezien de betrokken partijen vooral het eigen nut 

nastreven, is dit een gegeven dat vaak moeizaam van de grond raakt. Ook het bepalen van 

verdeelsleutels om gemeenschappelijke kosten naar de verschillende partijen toe te wijzen is 

vaak een complex gegeven, temeer omdat het oorzakelijk verband tussen kost en 

kostenoorsprong niet eenduidig te achterhalen is.  

 

De organisatie van clusters berust op vier pijlers. een ruimtelijke, een juridische, een 

technische en een economische. Recente studies betrekken hier ook een sociale component 

bij. 

 

Enkele economische aspecten keren in clustercontext frequent terug. Het eerste is ‘industriële 

ecologie’. Dit begrip stelt dat de economische wereld de ecologische kringloop dient te 

benaderen. Dit kan verwezenlijkt worden door integratie van de keten. Een degelijke 

toepassing van dit principe zal uiteindelijk voordelen voor zowel de industrie als het milieu en 

de samenleving opleveren. 

 

Schaaleffecten is een tweede vaak voorkomend begrip. Door gezamenlijk over te gaan tot de 

aankoop van grondstoffen, uitrusting, utilities... kan men aanzienlijke kostenvoordelen 

bekomen. 

 

Ten derde wordt resource sharing genoemd. Door productiemiddelen gezamenlijk te 

gebruiken, kan men de efficiëntie ervan grondig opdrijven. 

 

 

Kostenverdeelsystemen 

 

Kosten worden in de accountancy opgedeeld volgens een veelheid aan criteria. Kosten zijn 

waarde-eenheden die voor de productie worden opgeofferd. De kostprijs is de som van de 

doelmatige offers die worden gebracht voor de eenheid van de prestaties in het bedrijf. De 
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elementen van de kostprijs van een bepaald product worden ondergebracht in 

productiekosten, beheerskosten of verkoopkosten, naargelang de plaats in het productieproces 

waar ze ontstaan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele kosten, naargelang 

hun effect op productievolumewijzigingen. Naar het aanwijsbaar verband die kosten hebben 

met het eindproduct worden ze opgedeeld in directe en indirecte kosten. Op basis van het al 

dan niet in acht nemen van verspillingen wordt onderscheid gemaakt tussen werkelijke en 

standaardkosten. 

 

De accountancydiscipline wordt gesplitst in drie deelgebieden: de financial accounting 

voorziet externen van informatie, de cost accounting brengt hoofdzakelijk het 

bronnenverbruik in kaart en de management accounting reikt informatie aan aan de 

beleidsmakers om hun ondernemingsdoelen te kunnen uitvoeren. 

 

Er bestaat een veelheid aan methodes om de kostprijs van de bedrijfsprestaties te bepalen. Full 

costing integreert alle kosten, zowel vast als variabel, in de berekening van de kostprijs. 

Direct costing neemt enkel de variabele kosten in acht. Deze methode is nuttig uit 

beheersstandpunt. In clustercontext is een dergelijke analyse uitermate aangewezen aangezien 

de gemeenschappelijke kosten van samenwerkingsverbanden door de individuele 

onderneming niet beheersbaar zijn. Beide methodes dienen naast elkaar gebruikt te worden. 

Direct costing blijkt nuttig op korte termijn, full costing op lange termijn. 

 

Er zijn vele modellen uitgetekend ter verdeling van de indirecte kosten. Men dient steeds het 

verband tussen de gemaakte kosten en het eindproduct zo dicht mogelijk te benaderen. In 

clustercontext dienen die indirecte kosten te worden verdeeld over de gebruikers. Soms laat 

men echter ook andere factoren meespelen, zoals het draagkrachtprincipe, eerlijkheid, 

gelijkheid... De werkwijze is meestal de volgende: men deelt de indirecte kosten op in 

homogene kostenmassa’s om daarna de allocatiebasis te bepalen waarop deze verdeeld 

worden. 

 

Een specifiek concept binnen de verdeling van indirecte kosten is activity-based costing. Deze 

methode streeft een zo juist mogelijke verdeling na. Het basisprincipe is dat men onderzoekt 

welke activiteiten de productie met zich meebrengt. Dan zoekt men de cost drivers van deze 

activiteiten. Dit zijn de variabelen die aan de grondslag liggen van het middelenverbruik van 

de activiteit. Als men de kost per eenheid cost driver heeft bepaald, kan men de 
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eenheidskostprijs per product berekenen. Deze methode is uitermate precies doch bijzonder 

complex. 

 

Centraal in de ontwikkeling van kostenverdeelsystemen staat het begrip ‘optimaal 

kostensysteem’. Het komt erop neer de kosten en baten van een kostensysteem tegen elkaar af 

te wegen. Een juister kostensysteem brengt hogere metingskosten met zich mee doch een 

onnauwkeurig kostensysteem kan foute beleidsbeslissingen teweegbrengen. In clustercontext 

dient men het kostensysteem te toetsen aan drie voorwaarden: juistheid, eenvoud en 

transparantie. 

 

 

Mogelijke kostensystemen bij diverse aspecten van clustering 

 

a. industriële ecologie 

Joint costs zijn kosten die ontstaan indien producten een gemeenschappelijk productieproces 

doorlopen. Men dient deze kosten nadien te verdelen over de eindproducten. Men kan deze 

verdeling laten geschieden aan de hand van fysische hoeveelheden (het aandeel van het 

eindproduct in de totale productie), de marktprijs van de producten (elk eindproduct draagt 

zijn relatieve marktwaarde ten opzichte van de andere producten bij in de joint cots) of 

beschouwen als periodekosten. Voor clusterbedrijven geldt een volstrekt analoog principe: de 

toerekening naar de eindproducten is dezelfde als deze naar de bedrijven. 

 

Bijproducten zijn producten die eerder toevallig ontstaan in het productieproces en die nog 

waardevol genoeg zijn om er bijkomende moeite voor te doen. Men hanteert hier de methode 

van de marktwaarde om de kostprijs ervan te bepalen. 

 

Uitval zijn producten die niet aan de gestelde eisen voldoen. Men kan ze ofwel verkopen als 

tweede kwaliteit, ofwel herbewerken. De kostprijscalculatie hiervan is van minder belang in 

het kader van clusters. 

 

Afval zijn inputs die niet meer kunnen worden gebruikt in het verdere productieproces. Scrap 

zijn hierbij afvalproducten die wel nog verkoopwaarde hebben. 

 

b. gezamenlijke aankoop van duurzame productiemiddelen 
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De gezamenlijke aankoop van apparatuur kan de efficiëntie ervan grondig opdrijven. Hierbij 

komen twee soorten kosten kijken: kosten van aankoop en kosten van gebruik, zijnde de 

onderhoudskosten en opslagkosten. Bij de aankoopkosten dienen de afschrijvingen te worden 

verdeeld. Voor onderhoudskosten kan men een onderhoudsfonds aanleggen. 

 

Men onderscheidt drie mogelijkheden om met dergelijke kosten om te gaan: 

- gelijk aandeel: dit zal enkel worden toegepast indien de betreffende kosten bijzonder 

laag zijn of het causaal verband tussen kost en gebruik erg moeilijk te bepalen; 

- klassen: aan de hand van een bepaald criterium worden de bedrijven opgedeeld in 

klassen die elk evenveel bijdragen in de kosten. 

- afzonderlijke beschouwingen: indien het verband tussen kost en gebruik erg duidelijk 

is, kan men deze methode hanteren. Dit systeem kan wel bijzonder complex worden. 

 

c. verticale integratie 

Men beoogt een integratie van de keten. Dit is meer een organisatorisch aspect van clustering. 

In de waardeketen van de productie kunnen de verschillende stadia worden overgenomen 

door diverse bedrijven binnen de cluster. Het komt er dan op neer deze keten te stroomlijnen. 

 

De discipline die zich hiermee bezighoudt is de beheerscontrole. Bepaalde principes van deze 

wetenschap kunnen in de clustercontext worden aangewend. De beheerscontrole tracht 

verschillende afdelingen in een bedrijf te af te stemmen op de gemeenschappelijke 

doelstellingen. 

 

De beheerscontrole pakt dit thema aan door het bedrijf op te delen in 

verantwoordelijkheidscentra. Dit zijn centra die worden afgerekend op kosten, opbrengst, 

winst of investeringen. Het kostencentrum levert enkele hulpmiddelen op die handig kunnen 

blijken in de clusterorganisatie. Een voorbeeld hiervan is total cost management: men tracht 

de kosten over de gehele keten zo te stroomlijnen dat het uiteindelijke kostenplaatje kleiner is. 

 

De transfertprijzen zijn de prijzen die de ene afdeling van de keten rekent aan haar opvolger. 

Deze kunnen gebaseerd zijn op marktprijzen, op de kostprijs of op onderhandelingen. Het 

marktprijsconcept is vanuit bedrijfsstandpunt het meest fair doch zal de samenwerking niet 

bevorderen. Het kostprijsconcept sluit dan weer beter aan bij de clusterdoelstellingen doch 
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beknot de vrijheid van de ondernemingen aanzienlijk. De onderhandelingen nemen hier een 

tussenpositie in. 

 

 

Technologiepark Zwijnaarde 

 

Het technologiepark Zwijnaarde is een bedrijventerrein in de zuidrand van Gent waar vooral 

aan hoogtechnologisch onderzoek wordt gedaan. Er is tevens een campus van de UGent op 

aanwezig. 

 

De clusterorganisatie wordt waargenomen door een koepelvzw. Deze was oorspronkelijk 

opgericht om de waterlozing op het terrein te beheren. Nadien werd deze gelegenheid 

aangegrepen om het concept van duurzame ontwikkeling op het terrein te realiseren. 

 

De diensten die de vzw aanbied kunnen worden opgedeeld in twee facetten: bestuurstaken en 

clusteractiviteiten. De clusteractiviteiten werden ondergebracht in een basispakket, waar alle 

leden in moeten deelnemen en een optioneel pakket, waarbij de leden vrij zijn erin mee te 

stappen of niet.  

 

 

Financiële en kostengerelateerde aspecten van samenwerkingsinitiatieven op het 

technologiepark Zwijnaarde 

 

De bestuurskosten worden, zoals vastgelegd in de statuten, verdeeld op basis van het aantal 

werknemers in de bedrijven. Op basis hiervan werd een klassensysteem opgericht. Dit is een 

verantwoord systeem omdat het eenvoudig, transparant en relatief goedkoop is voor de leden. 

Een gelijk aandeel van alle leden in de bestuurskosten zou nooit aanvaard worden en een 

systeem gebaseerd op afzonderlijke beschouwingen is te complex. 

 

De waterlozing gebeurt door samenlozing in het riool. De kostenventilatie naar de bedrijven 

gebeurt aan de hand van het relatief aandeel in het totaal waterverbruik. Dit is inderdaad de 

meest aangewezen oplossing aangezien het relatief juist, transparant en eenvoudig is. Andere 

systemen kunnen te complex worden terwijl globaal genomen het waterverbruik inderdaad de 

grootste kostenveroorzakende factor is. 
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Er wordt onderzocht of de beveiliging op het terrein gemeenschappelijk kan gebeuren. Bij het 

gezamenlijk inhuren van een beveiligingsfirma blijkt het echter bijzonder moeilijk een 

criterium te vinden om de indirecte gemeenschappelijke kosten te verdelen aangezien de 

specifieke noden per bedrijf verschillen en de baten voor elk lid niet duidelijke af te bakenen 

zijn. 

 

 

Het belang van niet-kwantitatieve elementen 

 

Een gegeven dat steeds een rol speelt in clustercontext is het dat men te maken heeft met 

partijen die niet dezelfde doelstellingen nastreven. Ook de persoonlijkheden van de 

onderhandelaars en het vertrouwen dat de partijen in elkaar hebben speelt een 

doorslaggevende rol in de uitwerking van samenwerkingsinitiatieven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 93 

LIJST VAN DE GERAADPLEEGDE WERKEN 

 

Artikels, boeken en tijdschriften 

 

Allaert, G. (2003). Wegwijs in de ruimtelijke economie. Doorkijk naar planning en 

management van ruimte. Gent: Academia Press. 197 blz. 

 

Allenby, B.R. (1999). Industrial ecology: policy framework and implementation. Upper 

Saddle River, New Jersey: Prentice Hall. 308 blz. 

 

Bruggeman, W., De Lembre, E., Everaert, P., Georges, W., Paemelaire, R., Van Geyt, E. 

(2002). Analytisch boekhouden en kostencalculatie. Wolters Plantyn. 553 blz. 

 

Bruggeman, W., Everaert, P. (2001). Kostprijscalculatie en Management Accounting. 

Antwerpen: Garant. 259 blz. 

 

Bruggeman, W., Slagmulder, R. (2001). Beheerscontrole. Leidraad voor het doelgericht 

management van organisaties. Tielt: Lannoo. 262 blz. 

 

Cooper, R. (1988). The rise of activity-based costing – Part one: what is an activity-based cost 

system. Journal of cost management. pp. 45-54 

 

Cooper, R. (1988). The rise of activity-based costing – part two: when do I need an activity-

based cost system? Journal of cost management. pp. 41-48 

 

De Clerq, M. (1995). Economie toegelicht. Leuven: Garant. 495 blz. 

 

Gibbs, D. (2003). Trust and networking in inter-firm relations: the case of eco-industrial 

development. Local economy. (vol.18 nr.3). pp.222-236 

 

Horngren, C.T., Bhimani, A., Datar, S.M., Foster, G. (2005). Management and cost 

accounting. Harlow: Pearson education. 974 blz. 

 



 94 

Houthoofd, N. (2001). Bedrijfsmanagement. Strategie, structuur, strijd. Gent: Academia 

Press. 423 blz. 

 

Kotler, P., Robben, H., Geuens, M. (2004). Marketingmanagement. De essentie. Pearson 

education Benelux. 562 blz. 

 

Lowe, E.A. (1997). Creating by-product resource exchanges: strategies for eco-industrial 

parks. Journal of cleaner production. (vol.5 nr.1-2). pp.57-65 

 

Lowe, E.A., Evans, L.K. (1995). Industrial ecology and industrial ecosystems. Journal of 

cleaner production. (vol.3 nr.1-2). pp.47-53 

 

Monczka, R., Trent, R., Handfield, R. (2005). Purchasing and supply chain management. 

Thomson South-Western. 744 blz. 

 

Ooghe, H., Van Wymeersch, C. (2001). Financiële analyse van de onderneming. Theorie en 

toepassing op de jaarrekening inclusief de sociale balans. Kluwer/ced. samson. 442 blz. 

 

Sanchez, R., Heene, A. (2003). The new strategic management. Organization, competition 

and competence. New York, John Wiley & Sons. 309 blz. 

 

Van Der Schroeff, H.J. (1974). Kosten en kostprijs. De leer van de kostprijs. Amsterdam: 

Kosmos. 603 blz. 

 

Van Eetvelde, G., Delange, E. (2004). Bedrijvenparken: duurzaamheid wint terrein. Het 

Ingenieursblad, 75, (3), pp.44-49 

 

Van Eetvelde, G., Deridder, K., Delange, E., De Zutter, B. (2005). Groeiboek duurzame 

bedrijventerreinen. Juridisch bekeken. Ardoyen. UGent, Onderzoeksgroep Milieu- en 

Ruimtebeheer. 69 blz. 

 

Van Eetvelde, G., Deridder, K., Delange, E., De Zutter, B. (2005). Groeiboek duurzame 

bedrijventerreinen. Juridisch bekeken. UGent, Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer. 69 

blz. 



 95 

 

Van Eetvelde, G., Dierick, B.. (2005). Groeiboek duurzame bedrijventerreinen. Technisch 

bekeken. UGent, Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer. 75 blz. 

 

Van Eetvelde, G., Matthyssen, D. (2005). Groeiboek duurzame bedrijventerreinen. 

Ruimtelijke bekeken. UGent, Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer. 81 blz. 

 

Van Eetvelde, G., Verstraeten, B., Schram, A., Gevaert, L. (2005). Groeiboek duurzame 

bedrijventerreinen. Economisch bekeken. Ardoyen. UGent, Onderzoeksgroep Milieu- en 

Ruimtebeheer. 75 blz. 

 

Van Eetvelde, G., Verstraeten, B., Schram, A., Gevaert, L. (2005). Groeiboek duurzame 

bedrijventerreinen. Economisch bekeken. UGent, Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer. 

75 blz. 

 

Wijnkers, P.J. Doorakkers, J.C.T.M. Ministerie van Economische Zaken (Nederland). (1998). 

Duurzame bedrijventerreinen. Handreiking voor het management van bedrijven en overheid. 

Den Haag. 59 blz. 

 

 

Documenten, nota’s, verslagen en wetteksten 

 

Ardoyen vzw business plan. Ontwerpversie 6.1. (2005). UGent, Faculteit Toegepaste 

Wetenschappen, Onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer. 18 blz. 

 

Document van het dagelijks bestuur van vzw Ardoyen: lidmaatschapsbijdrage 2006. 1 blz. 

 

Document van het dagelijks bestuur van vzw Ardoyen: prognose vaste kosten vzw 2006. 1 

blz. 

 

Kennis, L. (30/06/06) Ontwerpnota: Veiligheidsaspecten Wetenschapspark Ardoyen, plan van 

aanpak. 3 blz. 

 

Oprichtingsovereenkomst vzw Ardoyen (07/07/05). 16 blz. 



 96 

 

Overeenkomst met betrekking tot de lozing van afvalwater tussen vzw Ardoyen en [X], lid 

van vzw Ardoyen, v5.8. (06/04/05). 8 blz. 

 

Van Eetvelde, G. (2004). Presentatie ‘duurzame bedrijventerreinen’. Gent. 6 blz. 

 

Van Eetvelde, G., Delange, E. (2005). PIAV-project Ardoyen bèta ‘Duurzaam beheer & 

duurzame inrichting van bedrijventerreinen’. Actieplan waterbeheer technologiepark. 3 blz. 

 

Verslag Buitengewone Algemene Vergadering vzw Ardoyen. (06/09/05). 2 blz. 

 

Verslag Raad van Bestuur vzw Ardoyen. (16/05/06). 3 blz. 

 

Verslag Raad van Bestuur vzw Ardoyen. (25/11/05). 3 blz. 

 

Verstraeten B. (2005). Vragenlijst betreffende kostenverdeling bij samenwerking op 

bedrijventerreinen. UGent, Faculteit Toegepaste Wetenschappen, Onderzoeksgroep Milieu- 

en Ruimtebeheer. 3 blz. 

 

Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder 

winstoogmerk en de stichtingen. 

 

 

Scripties 

 

Verstraeten, B. (2005). Onderzoek naar rendabele samenwerking van bedrijvenclusters; casus 

Technologiepark Zwijnaarde. 103 blz. 

 

Willems, J. (2004). Studie van de operationele samenwerking tussen bedrijven met risico’s op 

zware ongevallen. 97 blz. 

 

 



 97 

Websites 

 

ANIMAL 

URL: http://www.mina.be/front.cgi?id=734 (16/08/2006) 

 

 

Gesprekken en correspondentie 

 

Kennis, L. (03/08/2006). Parkmanager campus Ardoyen. Gesprek. 

 

Van Eetvelde, G. (17/08/2006). Milieucoördinator UGent. Gesprek. 

 

Kosteninformatie doorgestuurd door Argon Security Service  (16/08/2006) 

 


