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Ga je een eigen webshop starten? Vergeet dan niet om je marges te analyseren. 

Zo is het belangrijk om je kosten zo laag mogelijk te houden, maar moet je er 

eveneens voor zorgen dat je een redelijke prijs vraagt voor je product. Kortom: 

er zijn heel wat zaken die je in beschouwing moet nemen om een inschatting te 

maken van je marges.

In haar webinar vertelde Vera Smets van Finance is Fun met welke kosten je 

rekening moet houden en wat de verschillen zijn tussen een eigen webshop en 

een verkoopplatform. Als voorbeeld gebruikte Vera een fictieve webshop om alle 

kosten voor een product aan te tonen.

In deze whitepaper hernemen we de belangrijkste informatie uit de webinar en 

vind je ook de uitgewerkte praktijkvoorbeelden terug. De bijgevoegde checklist 

geeft je bovendien in één oogopslag een overzicht van de zaken waar je op moet 

letten. 

Inleiding
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KEN JE KOSTEN
 5 Ook al ben je geregistreerd als kleine onderneming (wat betekent dat je 

jezelf kan laten vrijstellen van btw), bereken je marges altijd alsof je wél btw 

zou aanrekenen aan je klanten.

 5 Denk kritisch na over je vaste en variabele kosten. Denk bv. niet alleen aan 

de kosten waarvoor je extra uitgaven moet doen.

 5 Vergeet niet om jezelf een loon uit te betalen. Bespreek dit eventueel met je 

sociaal secretariaat.

 5 Heb je al een fysieke winkel? Ga na welke vaste kosten je al hebt die je ook 

kan delen met je webshop.

 5 Ben je al langer bezig met je webwinkel of heb je al een zaak? Vraag bij je 

boekhouder de kosten van het vorige boekjaar op (klasse 6) en ga voor jezelf 

na of al je kosten noodzakelijk zijn en of het misschien anders kan.

BEPAAL JE VERKOOPPRIJS
 5 Doe een marktstudie en neem een kijkje bij andere online spelers.

 5 Maak je product uniek en onderscheid jezelf door kwaliteit, verpakking, 

service, personalisering. 

 5 Maak je doelgroep zo specifiek mogelijk. Hoe specifieker je hun problemen 

oplost, hoe hoger je prijs kan zijn.

BEKIJK DE MOGELIJKHEDEN VAN EEN PLATFORM
 5 Via een platform kan je perfect uittesten of een eigen webshop wel je ding 

is, omdat je minder financieel risico loopt.

 5 Vergelijk de mogelijkheden van de verschillende platformen alvorens een 

keuze te maken. Kijk bv. of zij de logistiek van jou kunnen overnemen. 

EXTRA TIPS
 5 Probeer dingen uit, oefen bv. het hele aankoop- en verzendproces met een vriend. Of houd een brainstorm met familie om na te denken over je kosten.

 5 Er is heel wat informatie online en gratis beschikbaar. Maak hier gebruik van! 

Checklist
Deze checklist is een samenvatting van de whitepaper en toont je 
in een oogopslag de belangrijkste zaken om de kosten en marges 

van jouw webwinkel te berekenen.
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BTW
Als je jaaromzet minder is dan € 25.000 kan je je officieel registreren als kleine 

onderneming. Je moet je klanten dan geen btw aanrekenen en je hoeft geen 

btw-aangifte in te dienen. Het nadeel is wel dat je de btw die je zélf betaalt aan 

leveranciers niet kan recupereren.

Btw en verkopen naar het buitenland

Verkoop je naar het buitenland? Indien je een product verkoopt aan een 

bedrijf, dan hoef je geen btw aan te rekenen. Verkoop je naar de eindklant, 

dus naar particulieren, dan wel. Let wel op: vanaf 1 juli 2021 verandert de 

btw-regelgeving voor e-commerce in de EU.

De nieuwe btw-wetgeving:

• Geldt niet voor verkoop binnen België.

• Geldt niet indien je buitenlandse omzet kleiner is dan € 10.000.

• Geldt niet voor B2B. Deze regels blijven hetzelfde: verkoop je bv. aan 

een bedrijf in Nederland, dan wordt de btw verlegd. Je rekent je klant 

het bedrag aan zonder btw.

• Geldt wel voor B2C. Verkoop je jouw producten bv. aan een Duitse 

particulier via e-commerce, dan moet de Duitse btw aangerekend 

worden.

Tip
Is je jaaromzet kleiner dan € 25.000? Bereken ook dan je marges 

alsof je omzet groter zou zijn. Moest je immers toch de drempel van 

€ 25.000 overschrijden, dan kan je moeilijk zomaar je prijzen laten 

stijgen.

Ken je kosten
Het is enorm belangrijk als zaak om je kosten te kennen. Omzet is 
immers altijd een onzeker cijfer, maar je kosten kan je kennen en 
in de hand houden. Wie goed zijn kosten kent en beheerst, heeft 
een grote kans op succes! Laten we dus eerst kijken met welke 

kosten je allemaal rekening moet houden.
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VARIABELE EN VASTE KOSTEN
Er zijn twee soorten kosten: variabele en vaste kosten.

Variabele kosten

Variabele kosten zijn de kosten die veranderen wanneer je productie verandert. 

Denk bv. aan een bakker die grondstoffen inkoopt: produceert hij meer broden, 

dan gaat ook zijn kost voor grondstoffen omhoog.

Valkuilen

• Denk niet alleen aan de kosten waarvoor je extra uitgaven moet doen. Ga je 

bv. truien verkopen die je thuis breit, dan denk je aan de aankoop van een 

breimachine als kost. De ruimte die de machine inneemt tel je waarschijnlijk 

niet mee. Toch doe je dit beter wel. Wanneer je zaak groeit zal je huis 

immers te klein worden en moet je iets huren.

• Starters vergeten zich vaak een loon uit te betalen. Heb je geen idee hoeveel 

dit mag bedragen? Eender welk sociaal secretariaat kan je daarbij helpen.
Brutomarge
Als je de variabele kosten aftrekt van je omzet, kom je uit op je 

brutomarge – ook contributiemarge genoemd. Opgelet: deze 

woorden worden vaak gebruikt, maar de definitie erachter kan 

soms anders zijn. Tip
Ben je al langer bezig met je webshop of heb je al een zaak, vraag 

dan de kosten op bij je boekhouder. Vraag klasse 6 op (= kosten) 

van vorig boekjaar 2020 en doe de analyse. Waarom heb je deze 

kosten? Zijn ze echt nodig? Kan het anders? Welke kosten heb je 

al die je kan gebruiken voor je webshop? Misschien heb je bv. al 

personeel dat de verpakking en verzending voor hun rekening kan 

nemen, of heb je een leegstaand magazijn waar je producten kan 

bewaren.

Vaste kosten

Vaste kosten veranderen niet mee met je verkoop, denk bv. aan de huur van 

een pand. Heb je al een zaak? Dan zijn er ongetwijfeld vaste kosten die je al had 

en die niet zullen stijgen door je webshop. Heb je nog geen zaak, dan zijn al je 

kosten nieuw — ook de vaste.
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LOONKOSTEN
De loonkosten hebben betrekking op je personeel. Het loon dat jij jezelf uitkeert 

als zaakvoerder, is een vaste kost. Werk je samen met freelancers? Ook dat zijn 

geen loonkosten. Zij verlenen je immers een dienst en vallen dus ook onder de 

vaste kosten.

Bespreek met het sociaal secretariaat hoe je een loonkost moet berekenen.

Schaalvoordelen
Wanneer je op grote schaal produceert krijg je schaalvoordelen. Je 

kan dan namelijk je vaste kosten verdelen over een groter aantal 

producten, wat betekent dat je een grotere marge overhoudt. 

Daarom is het belangrijk om op voorhand in te schatten hoeveel je 

gaat produceren en/of je je volumes van productie en verkoop kan 

opschalen.

BRENG ALLES SAMEN
Nu je weet welke kosten je hebt, kan je alles samenbrengen. De verschillende 

winstmarges hebben ook elk een eigen benaming:

• verkoop - variabele kosten = brutomarge / contributiemarge

• brutomarge - vaste kosten = ebitda (e arnings before interest, taxes, 

depreciation & amortization) 

• ebitda - afschrijvingen = ebit (e  arnings before interest & taxes )

• ebit - interesten en belastingen = nettowinst

Deze benamingen worden in de financiële wereld vaak gebruikt. De berekening 

ervan ligt echter niet wettelijk vast. Gebruikt je boekhouder deze termen, vraag 

dan voor de zekerheid even na hoe hij deze exact berekende.

Verkoop

= Brutomarge

= EBITDA
    ebit before depreciation & amortization

= EBIT
    earnings before interest & taxes

- Variabele kosten

- Interesten en taxen

= Nettowinst

Marges hebben namen...
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Bepaal je verkoopprijs
Heb je een inschatting kunnen maken van al je kosten, dan is het tijd 
om na te denken over de verkoopprijs van je product(en). Dit is geen 
makkelijke stap. De verkoopprijs wordt immers vaak bepaald vanuit 

marketing standpunt.

Enkele tips om een goede verkoopprijs te bepalen: 

• Doe een marktstudie. Ga online kijken hoeveel gelijkaardige webshops er 

zijn, wat ze aanbieden en tegen welke prijs.

• Je hoeft niet zozeer de grote spelers te volgen. Maak je product uniek en 

onderscheid jezelf door kwaliteit, verpakking, service, personalisering, ...

• Maak je doelgroep zo specifiek mogelijk, bv. ‘moeders tussen 35 en 45 met 3 

kinderen, die regelmatig fitnessen’. Hoe specifieker je de problemen van je 

doelgroep oplost, hoe hoger je prijs kan zijn.
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Wanneer je het internet induikt, zie je dat er heel wat verkoopplatformen zijn. 

Informeer je op voorhand goed over wat het platform wel/niet aanbiedt. Heeft 

het een groot klantenbereik? Hoe worden de commissies exact berekend? Vast? 

Variabel? Inclusief of exclusief btw? Wat krijg je ervoor? Kan het platform je 

magazijnruimte aanbieden? In dat geval hoef jij namelijk niet in te pakken en 

te versturen. Jij brengt je producten naar het magazijn van het platform en zij 

doen de rest — niet gratis uiteraard. Bekijk hoeveel het exact kost en wat het je 

opbrengt. Misschien hoef jij geen extra kracht aan te nemen omdat het platform 

voor jou de logistiek regelt. Krijg je tot slot begeleiding van het platform, bv. voor 

de marketing van je producten? Dit zijn allemaal zaken om na te gaan alvorens je 

een keuze maakt.

Verkopen via een platform
Werken via een platform is een goede manier om te starten omdat 

veel kosten variabel zijn. Dit betekent dat ze wegvallen wanneer 
je stopt. Zo kan je zonder veel kleerscheuren uitproberen of een 

webshop wel je ding is. Zeker voor beginners is dit belangrijk. 
Van je hobby je beroep maken is immers niet alleen rozengeur en 

maneschijn.

Tip
Het hoeft niet of/of te zijn: je kan ook én je eigen webshop hebben 

én via een platform werken. Naargelang het product, soort klanten, 

de markt, ... kan je kiezen of je via de eigen webshop en/of via het 

platform en/of via je fysieke winkel verkoopt.



1010

Webshop vs. platform: een praktijkvoorbeeld
Maar wat levert nu de grootste marges op, verkopen via een eigen webshop 

of via een platform? We lichten dit toe met een concreet voorbeeld.

Hieronder zie je de (hypothetische) marges die je behaalt via verkoop in je eigen webshop (A) vs. de marges via een verkoopplatform (B). 

Al deze getallen zijn in euro en excl. btw, en we gaan ervan uit dat je 100% van je capaciteit verkoopt:

Laten we deze marges nu omzetten in % van verkoop:

Verkoop = 1 859 622

Brutomarge = 679 366 
EBITDA = 400 866

EBIT = 392 366

Nettowinst = 293 825

A = Eigen webshop

Verkoop = 100 euro

Brutomarge = 36,53 euro
EBITDA = 21,56 euro

EBIT = 21,10 euro

Nettowinst = 15,80 euro

A = Eigen webshop

Verkoop = 100 euro

Brutomarge = 30,57 euro
EBITDA = 17,96 euro

EBIT = 17,77 euro

Nettowinst = 13,30 euro

B  = Platform

Verkoop = 1 859 622

Brutomarge = 568 486
EBITDA = 333 986

EBIT = 330 486

Nettowinst = 247 415

B  = Platform



1111

Verkoop je zowel via je eigen webshop als via een verkoopplatform 100% van je 

capaciteit, dan ligt de grootste winst bij verkoop via je eigen webshop. Vaak is 

het echter zo dat je op een verkoopplatform op grotere schaal kan verkopen dan 

via je eigen webshop. Daarom hebben we ook een voorbeeld toegevoegd waarbij 

je via de eigen webshop 75% van je capaciteit verkoopt, om beide versies op een 

realistische manier tegen elkaar af te wegen:

In deze berekeningen gaan we ervan uit dat je zaak in België is ingeschreven 

en dat je aan klanten in België verkoopt. Houd wel in het achterhoofd dat de 

gebruikte cijfers allemaal schattingen zijn. Elke ondernemer bepaalt zelf hoe zijn 

verkoopprijzen en kosten eruitzien. Ben je bv. handig in IT, dan kan je misschien 

je eigen webshop bouwen en wordt de websitekost in onze voorbeelden veel 

kleiner. Zo is elk cijfer dus kritisch te bekijken.

Stap 9: A met 75% verkoop

Verkoop = 100 euro

Brutomarge = 36,53 euro
EBITDA = 16,56 euro

EBIT = 15,95 euro

Nettowinst = 11,93 euro

A = Eigen webshop

Verkoop = 100 euro

Brutomarge = 30,57 euro
EBITDA = 17,96 euro

EBIT = 17,77 euro

Nettowinst = 13,30 euro

B  = Platform

Verkoop je dus 75% van je capaciteit via je eigen webshop, dan is een 

verkoopplatform een meer rendabele keuze door de grotere verkoop.



Het berekenen van je kosten en marges is geen exacte wetenschap. Investeer 

daarom niet onmiddellijk in een dure webshop, maar start met kleine stapjes. Zo 

kan je makkelijker bijsturen indien nodig.

Probeer ook dingen uit. Heb je geen ervaring met pakketten maken en 

versturen? Oefen het eens: pak je producten in, loop ermee naar de post, ... Hier 

ga je veel uit leren. Of schakel je vrienden en familie in voor een brainstorm. 

Vraag hen bv. welke kosten volgens hen zullen stijgen of dalen als je meer of 

minder verkoopt, welke kosten altijd hetzelfde blijven, ...

Tot slot is er heel wat informatie online en 

gratis beschikbaar. Denk aan Unizo, je sociaal 

secretariaat, je verzekeringsmakelaar, YouTube, 

Google, ...

Zoek dit alles goed uit en vooral, slaap er een nachtje 

over. Neem je tijd om deze oefening voor te 

bereiden. Zo heb je de grootste kans op 

succes!

Conclusie
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