
UURLONEN ARBEIDSPRESTATIES 

 

1. Algemene Bedrijfskosten 

 

De algemene bedrijfskosten zijn die kosten die altijd aanbod komen bij het uitoefenen van een 

zelfstandige onderneming.  Deze kunnen echter sterk verschillend zijn afhankelijk van de 

bedrijfsstructuur (vb. een tuinaannemingsbedrijf in combinatie met boomkwekerij, tuin-

centra, zowel groenaanleg als wegeniswerken,…). 

 

1°   Werkingskosten : 

- sociale bijdragen zelfstandigen 

- bankkosten, intresten, taksen… 

- verzekeringen (bedrijfsvoertuigen, beroepsrisico’s,…) 

- niet aftrekbare btw,… 

 

2°   Bureelkosten : 

- telefoon, fax, gsm 

- postzegels, briefpapier, omslagen,… 

 

3°   Kosten aan Gebouwen : 

- eventuele huur 

- water, electriciteit, verwarming 

- onderhoudswerken (poetsen, schilderen,…) 

- brandverzekering,… 

 

4°   Diverse kosten : 

- abonnementen, cursussen, lidgelden 

- publiciteit, drukwerk,… 

 

2. Niet Productieve Kosten 

 

De niet productieve kosten zijn moeilijk in te schatten doordat zij meestal door onvoorziene 

omstandigheden tot stand komen.  Toch moet er hiervoor een zeker percentage worden in-

gecalculeerd om deze veelal extra kosten te kunnen opvangen. 

 

1°   Medische aard : 

- ziekte, ongeval,… 

 

2°   ‘Abnormale’ kosten : 

- verkeerde berekeningen, beroepsfouten 

- boetes (foutief parkeren, overdreven snelheid,…) 

- machinebreuk, autopech 

- extra verplaatsingen, foutieve afspraken,… 

 

3. Verschillende bedrijfstypes 

 

Voor de berekening van het uurloon moet er rekening worden gehouden met een drietal be-

drijfstypes. Afhankelijk van het aantal personeelsleden zullen de administratieve taken toe-

nemen. De bedrijsleider zal bijgevolg meer van zijn tijd moeten investeren in het admini-

stratieve werk en desnoods moet een extra personeelslid voor deze taken worden aange-



worven. Daardoor zullen niet alleen de bedrijfskosten stijgen, doch ook de niet productieve 

kosten lopen hiebij hoog op. 

 

1°   Bedrijfstype I 

 

Dit betreft een onderneming waar de bedrijfsleider meewerkt en 1 tot 2 

werknemers in dienst heeft. De administratieve taken blijven binnen de perken 

en doordat hij continue meewerkt, behoudt hij voldoende controle over de 

werkzaamheden. 

 

2°   Bedrijfstype II 

 

Is een onderneming waarbij de bedrijfsleider 3 tot 5 werknemers in dienst 

heeft. Zelf werkt hij ook nog wel mee, doch doordat hij al gauw met een 

tweetal ploegen werkt, zal hij meer tijd moeten investeren om voldoende 

controle over beide ploegen te behouden. Het administratieve werkt neemt 

tevens toe. 

 

3°   Bedrijfstype III 

 

Deze onderneming werkt met ongeveer een 6 tot 9 werknemers. De 

bedrijsleider werkt nog weinig mee en zijn functie bestaat in hoofdzaak uit 

taakverdeling, werfcontroles en afspraken van velerlei aard. Voor het 

administratieve werk zal hij hiervoor iemand extra in dienst moeten nemen. 

 

 

4.   Tabel van toeslagen op uurloon voor arbeidsprestaties 

 

      Toeslag               Bedrijfstype I Bedrijfstype II Bedrijfstype III 

      Algemene Bedrijfskosten         10 %          15 %          20 % 

      Niet Productieve kosten         10 %          15 %          25 % 

      Winstmarge        15 %        15 %        15 % 

 

 

 


