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Zondagsopening rendabel?

De zondagopenstelling voor de ambachtelijke bakker heeft

veel stof doen opwaaien de laatste weken in bakkend

Nederland. Oneerlijke concurrentie en het sociale aspect zijn

veel gehoorde termen van voor- en tegenstanders. Maar hoe

zit het met het rendement? Beko Advies rekende het voor u uit.

‘Het inschatten van het rendement van de zondagsopening 
begint met het ramen van de te verwachten omzet. Hierbij zal
de bakkerondernemer rekening moeten houden met enige 
omzetderving op andere dagen (weekend, maandag). 
Met andere woorden, schat het zo reëel mogelijk in wat de te
verwachten extra omzet is’, stelt Chiel van den Hout van Beko
Advies. Omzet levert na aftrek van de inkopen brutowinst op.
Hierbij kan de bakkerondernemer uitgaan van de brutowinst-
marge op de winkelomzet, afhankelijk van het assortiment 
75 procent en mogelijk zelfs iets meer. 

Assortiment en kosten

Van den Hout vervolgt: ‘De keuze van het assortiment is van
groot belang. Gaat het voornamelijk om kleinbrood en stuk-
werk, dan valt wel te rekenen met 80 procent brutowinstmarge.
Met nat gebak zal het wat lager zijn. Aan de kostenkant gaat
het voornamelijk om de loonkosten. Die moeten voor de
 winkel en de bakkerij berekend worden tegen 200 procent,
conform de CAO. De loonkosten zijn voor wat betreft de pro-
ductie afhankelijk van de productiewerkwijze (via nulkast,
remrijsonderbreking, etc.) maar ook de keuze van het zondag-
sassortiment speelt hierbij een rol. Verder moeten kosten 
gecalculeerd worden voor ondermeer verpakking en energie.
Hier en daar doen ondernemers zelf het zondagwerk, maar dat
moet ook geld opleveren.’  ■
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Beko Advies geeft tekst en uitleg

Rekenvoorbeeld
€ 700,00 extra omzet (inclusief btw) tegen 75 procent brutowinst = € 495,00 brutowinst.

Loonkosten: winkel 12 uur á € 12,50 x 200% € 300,00
productie 4 uur á € 16,00 x 200% € 128,00

Bijkomende kosten €    50,00
------------

Totaal ‘directe’ kosten € 478,00

Om € 700,00 extra omzet te realiseren op zondag is misschien wel € 1000,00 omzet nodig omdat op vrijdag en
zaterdag (en maandag?) mogelijk € 300,00 euro wordt ingeleverd.
In bovenstaand voorbeeld levert het amper winst op. Gaat het om € 1000,00 extra omzet met fractioneel
hogere (loon)kosten (iets meer uren), dan wordt het in dit geval gunstiger.

‘De keuze van het
assortiment is van
groot belang. Gaat
het voornamelijk om
kleinbrood en
stukwerk, dan valt
wel te rekenen met
80 procent
brutowinstmarge.’
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