
OPLOSSINGEN OEFENINGEN HOOFDSTUK OPLOSSINGEN OEFENINGEN HOOFDSTUK OPLOSSINGEN OEFENINGEN HOOFDSTUK OPLOSSINGEN OEFENINGEN HOOFDSTUK 6666    
 

Open Vragen 
 
OEFENING 1OEFENING 1OEFENING 1OEFENING 1    
a) Omdat vele (de meeste) bedrijven niet beursgenoteerd zijn. Het zijn vooral grote bedrijven die 

beursgenoteerd zijn. Het merendeel van de KMO’s kent dan ook geen publieke notering. 

b) Het gaat om voldoende voorwaarden. Als één van de drie voorwaarden is voldaan, dan mag men 

spreken van een KMO. Ze hoeven dus niet alle drie voldaan te zijn. 

c) Nee, want dan zullen er minder ondernemingen voldoen aan de definitie van een KMO. De groep 

KMO’s zal dus kleiner zijn en op die manier wordt de druk die de organisatie van KMO’s kan 

uitoefenen kleiner. Immers hoe groter je bent als organisatie, en hoe groter je achterban, hoe 

groter je onderhandelingsmacht. 

 

OEFENING 2OEFENING 2OEFENING 2OEFENING 2    
a) Transactiekosten zijn alle kosten (uitgezonderd de prijs) die er worden gemaakt bij het verhandelen 

van goederen of diensten. 

b) Onderhandelingskosten en afdwingkosten. 

c) Onderhandelingskosten. 

d) Men probeert hier het principaal-agent probleem te reduceren. Het gaat dus om afdwingkosten. De 

prikklok is niet de beste oplossing: het is niet belangrijk hoe lang werknemers werken, maar wel 

hoe goed en productief ze werken. Goede incentives voorzien is een betere oplossing 

(bijvoorbeeld verlonen op basis van prestaties). 
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OEFENING 3OEFENING 3OEFENING 3OEFENING 3    

We zonderen hiervoor eerst p af, en vermenigvuldigden dan met q. 

TO = p*q = 50q – 0,5q² 

 

Scenario 1 : de productie gebeurt kosteloos.  

a) 50. De winst is immers = TO – TK. TK is hier nul dus moeten we de TO maximaliseren. Grafisch is 

het duidelijk dat dit gebeurt bij een productie van 50. Algebraïsch doen we dit door de TO-functie te 

maximaliseren. We zoeken daarvoor de q waarbij de eerste afgeleide van de TO (=marginale 

opbrengst = MO) gelijk is aan 0 en waar de tweede afgeleide bij deze q kleiner is dan nul. Dit is zo 

bij een productie van 50. 

     De algemene regels voor winstmaximalisatie luiden eigenlijk: MO = MK en dMO < dMK. De MK is 

hier gelijk aan nul aangezien er geen kosten zijn. 

b) P = 25. Dit vinden we door simpelweg q = 50 in te vullen in de vraagfunctie. 

c) Deze is -1. 
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Scenario 2: de totale kost is constant en bedraagt 50. 

a) Ook hier is de optimale productie = 50. Ook hier is de MK = 0. De MK is immers de afgeleide van 

de TK. De TK is hier gelijk aan 50. De afgeleide hiervan is 0. Dit is logisch, het gaat immers om 

een vaste kost. De marginale kosten zijn de bijkomende kosten als we een bijkomende eenheid 

produceren. Het is duidelijk dat een vaste kost per definitie niet groter of kleiner wordt naarmate 

men meer of minder produceert. 

b) P = 25 

c) -1 

Scenario  3 : de gemiddelde kost is constant en bedraagt 50 

a) TK = GK*q = 50q 

b)  

 

 

c) Niets. Bij elk productieniveau liggen zijn kosten immers hoger dan zijn opbrengsten. Hij maakt dus 

verlies. Daarom zou hij beter niets produceren. Ook als we de algemene winstmaximaliserende 

outputregel toepassen bekomen we een outputniveau van 0: MK = MO � 50-q = 50 � q=0 en 

dMO < dMK. 
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OEFENING 4OEFENING 4OEFENING 4OEFENING 4    
a) TK (q=12) = 180 

b) GK (q=12) = TK (q=12) / 12 = 180 / 12 = 15 

c) TK(q=12) – TK (q=11) = 180 – 165,275 = 14,725 

d) MK (q=12) = 15 

e) GK = TK/q = 0,025q² - 0,6q + 18,6 

f) MK = dTK/dq = 0,075q² - 1,2q + 18,6 

g) We stellen MO = MK en controleren of dMO < dMK. We bekomen een output van 12 

h) TO (q=12) – TK (q=12) = 468 – 180 = 288 

 

OEFENING 5OEFENING 5OEFENING 5OEFENING 5    
a)     

Actief Passief 

Aandelen 1.000.000 Eigen vermogen (EV) 100.000 

Kas 100.000 Vreemd vermogen op korte termijn (VV KT) 500.000 

 

  Vreemd vermogen op lange termijn (VV LT) 500.000 

        

Totaal 1.100.000 Totaal 1.100.000 

 

Het bedrijf FIN is in principe solvabel: de totale activa zijn groter dan het vreemd vermogen. Het eigen 

vermogen is met andere woorden niet negatief. Ook de liquiditeit is OK: de liquide activa zijn 

voldoende om de leningen op korte termijn te kunnen aflossen. Alle activa zijn hier liquide en 

bedragen samen dus 1 100 000 € terwijl de leningen op korte termijn 500 000 € bedragen. 

b) De nieuwe balans wordt: 

Actief Passief 
Aandelen 1.150.000 Eigen vermogen (EV) 200.000 

Kas 50.000 Vreemd vermogen op korte termijn (VV KT) 500.000 

 

  Vreemd vermogen op lange termijn (VV LT) 500.000 

        

Totaal 1.200.000 Totaal 1.200.000 

 

De winst van FIN bedraagt: 150 000 - 50 000= 100 000 € 

Het rendement op eigen vermogen is = BW / EV = 100 000 / 100 000 = 100 % 
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c) De aandelen aan de actiefzijde zijn nu nog slechts 700.000 euro waard. Er is geen geld meer in 

kans omdat de 50 000 € die voorradig was, wordt gebruikt om de interestkosten af te betalen. FIN 

heeft nog altijd leningen ten belope van 1 000 000 euro en dus wordt het eigen vermogen negatief. 

Actief Passief 
Aandelen 700.000 Eigen vermogen (EV) -300.000 

Kas 0 Vreemd vermogen op korte termijn (VV KT) 500.000 

 

  Vreemd vermogen op lange termijn (VV LT) 500.000 

        

Totaal 700.000 Totaal 700.000 

 

 

De solvabiliteit komt in het gedrang: zelfs als FIN al haar aandelen liquideert kan ze nog niet alle 

schulden terugbetalen. Dit komt ook tot uiting bij het negatieve eigen vermogen. De liquiditeit hoeft 

echter nog geen probleem te vormen: de aandelen liquideren kan wel de leninglast op korte termijn 

dekken. De situatie zal wel moeten verbeteren aangezien de leningen op lange termijn ook naderen 

tot hun terugbetalingsdatum en aldus gauw leningen op korte termijn zullen worden. 
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Meerkeuzevragen 
 
1 A 

2 B 

3 C 

4 C 

5 D 

6 C 

7 C 

8 D 

9 B 

10 D 
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