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Sam envat t ing en conclusies

Acht ergrond
I n de life cycle cost ( LCC) benadering worden invest eringen, beheer- en
onderhoudsk ost en voor diverse variant en voor een lange t ij dperiode uit gezet . Om
deze reeksen m et elkaar t e vergelij ken wordt de zogehet en cont ant e waarde
berekend: t oekom st ige bedragen worden verlaagd m et een discont ovoet . De hoogt e
hiervan is belangrij k want beïnvloedt de uit kom st van de vergelij king van variant en.
De direct ie Finance Managem ent en Cont rol van het m inist erie van I nfrast ruct uur en
Milieu heeft het Kennisinst it uut voor Mobilit eit sbeleid ( KiM) gevraagd een advies t e
geven over de t e hant eren discont ovoet bij LCC analyses.
Risicovrij e discont ovoet + risico- opslag
We gaan erv an uit dat de LCC op verschillende m om ent en gebruikt wordt . Eerst
wordt een voorkeursvariant gekozen, vervolgens wordt de m eest aant rekkelij ke
financieringsopt ie gekozen.
De select ie van een voorkeursvariant gebeurt op basis van een analyse door de
overheid. De voorgeschrev en reële risicovrij e discont ovoet is dan 2,5% en gelij k aan
de gem iddelde financieringskost en. Daarnaast wordt er een opslag gehant eer d voor
zogehet en m acro- econom ische risico’s ( bij voorbeeld het risico van een lagere
econom ische groei) . Deze risico’s doen zich m et nam e voor bij de bat en en niet of in
m indere m at e bij de kost en.
Discont ovoet afhankelij k van t ype analyse
Afhankelij k van de groot t e van het proj ect vinden er een of t wee analyses plaat s om
inform at ie t e verzam elen om t ot een voorkeursalt ernat ief t e kom en:
1.
De m eest kost eneffect ieve variant wordt geselect eerd op basis van een LCC
analyse per alt ernat ief. De ( beperkt beschikbare) lit erat uur suggereert lage
risico’s, daarom adviseert het KiM vooralsnog een discont ovoet van 2,5%
t oe t e passen zonder opslag. Event ueel kan een proj ect specifieke opslag
t oegepast worden. I ndien geen MKBA gem aakt wordt , wordt deze analyse
gebruikt om een keuze t e m aken ( bij voorbeeld bij kleinere
onderhoudsproj ect en) .
2.
Bij grot ere onderhoudspr oj ect en en aanlegproj ect en kan vervolgens een
MKBA worden uit gevoerd. De m eest kost eneffect ieve variant per alt ernat ief
wordt doorgerekend in de MKBA. Op de discont ovoet geldt een risico- opslag
van 3% , t enzij de risico- opslag specifiek bepaald wordt . De t ot ale
discont ovoet is dus 5,5% . De opslag is een gem iddelde: voor kost en is deze
laag of nihil, voor de bat en hoog. Hieruit volgt dat als de kost enst ruct uur
t ussen variant en of proj ect en verschilt ook de m acro- econom ische risico’s
van het gehele proj ect wij zigen. Dit kan aanleiding zij n een andere opslag
per variant t e hant eren – dit vraagt echt er om een verdere uit werking.
Als de voorkeursvariant geselect eerd is kan nog gekeken worden naar de m eest
aant rekkelij ke financieringsopt ie. De t e hant eren discont ovoet hangt dan af van de
rendem ent seisen en de vraag welke risico's een specifieke financier verdiscont eerd
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wil zien in de discont ovoet . Dit leidt niet t ot een andere discont ovoet dan nu
gebruikelij k is bij dergelij ke analyses.
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I nleiding

Acht ergrond en vraagst elling
Bij de keuze voor het uit voeren van een proj ect is een goed inzicht in de kost en van
belang. Het gaat hierbij niet alleen om de invest eringen die gedaan worden, m aar
ook om de beheer- en onderhoudskost en. Bij bepaalde proj ect en zal er sprake zij n
van een afweging: er kan bij voorbeeld sprake zij n van variant en m et lagere
invest eringen, m aar hogere beheer- en onderhoudskost en. Voor een andere variant
kan het om gekeerde gelden. Ook kunnen kost en m in of m eer gelij k zij n, m aar
anders in de t ij d vallen.
I n het verleden werd bij proj ect en van Rij kswat erst aat hier niet alt ij d expliciet
rekening m ee gehouden. Door de im plem ent at ie van het proj ect Life Cycle Cost
( LCC; RWS, 2010) gaat dit nu wel syst em at isch gebeuren. I n het concept kader
( RWS, 2011) wordt uit gegaan van het in beeld brengen van alle kost en voor een
periode van 100 j aar. Het bet reft dan invest eringen, beheerkost en, exploit at iekost en
en kost en voor groot en klein onderhoud ( inclusief vervanging van onderdelen) . Er
ont st aan zo reeksen m et j aarlij kse kost en van diverse proj ect variant en.
Om een keuze t ussen proj ect variant en t e m aken is het nodig deze reeksen t e
vergelij ken. Het sim pelweg opt ellen van alle kost en is dan niet j uist : een euro die
m en uit geeft in j aar t heeft niet dezelfde waarde als één die m en nu uit geeft , nog
afgezien van inflat ie. Je kunt deze im m ers nu op de bank zet t en, zodat er in j aar t
m eer geld beschikbaar is. Daarom worden lat ere uit gaven m inder zwaar
m eegewogen. Dit gebeurt door het t oepassen van een discont ovoet , waardoor
t oekom st ige bedragen voor elk j aar dat t erugger ekend wordt m et x% verlaagd
worden. Door deze verlaagde bedragen op t e t ellen ont st aat de zogehet en cont ant e
waarde. Door zo verschillende t ij dreeksen t e vergelij ken ont st aat inzicht in de m eest
aant rekkelij ke variant vanuit financieel of econom isch oogpunt .
I n het kader van het LCC proj ect ( RWS, 2011) is de vraag ger ezen welke
discont ovoet gehant eerd zou m oet en worden. De direct ie Finance, Managem ent en
Cont rol van het Minist erie van I nfrast ruct uur en Milieu heeft het Kennisinst it uut voor
Mobilit eit sbeleid ( KiM) gevraagd om een advies over de t e hant er en discont ovoet .
Aanpak
Er is beperkt desk resear ch uit gevoerd op de beschikbare lit erat uur rond de Life
Cycle Cost ( LCC) benadering en discont ovoet en. Het concept - advies is voorgelegd
aan het m inist erie van Financiën, de Dienst Verkeer en Scheepvaart van
Rij kswat erst aat en het Cent raal Planbureau. De inhoud van het advies is uit eraard
geheel de verant woordelij kheid van het KiM.
Leeswij zer
Hoofdst uk 2 geeft een ov erzicht van de aspect en die de discont ovoet bepalen. I n
hoofdst uk 3 leidt dit t ot een advies over de t e hant er en discont ovoet bij de drie
belangrij kst e t ypen analyses waarbij de LCC benader ing t oegepast wordt .

Pagina 6 van 14

Advie s t e h a n t e r e n discon t ovoe t bij de Life Cycle Cost a n a lyse

3

Hoogt e discont ovoet afhankelij k van diverse fact oren

I n dit advies gaan we t enzij expliciet anders verm eld uit van de zogehet en reële
discont ovoet . De kost en en bat en worden dan in een const ant prij speil bepaald. Er
wordt dus afgezien van inflat ie.
Het gewenst e rendem ent
De discont ovoet wordt in de eerst e plaat s bepaald door het gewenst e rendem ent op
de invest ering. Zoals weergegeven in de brief van het m inist erie van Financiën
( 2007) gelden de rent ekost en op event uele overheidsleningen hiervoor als norm .
Privat e part ij en zullen veelal een hogere rendem ent snorm hant eren om dat deze
part ij en een winst doelst elling hebben, m aar ook om dat deze part ij en veelal een
hogere rent e op leningen bet alen.
Opslag waar dering risico’s
Als t oekom st ige bedragen ( zowel kost en als opbrengst en) relat ief onzeker zij n is er
een groot ver schil m ogelij k t ussen de verwacht e en daadwerkelij ke kost en en bat en.
Dan kan er aanleiding zij n een risico- opslag bovenop de zogenaam de risicovrij e
discont ovoet t e hant eren. De risico- opslag fungeert dan als een soort
verzekeringsprem ie. Er zij n verschillende t ypen risico’s ( m in. VenW & EZ, 2004; zie
onderst aande t ekst box) .

Type r isico’s in r e la t ie t ot de discon t ovoe t
Beslisonzekerheden: niet in discont ovoet
Beslisonzekerheden: de kost en en bat en van een proj ect kunnen afhangen van
beslissingen elders. Het kan dan gaan om het al dan niet uit voeren van andere
proj ect en ( m et bij voorbeeld ext ra of j uist lagere kost en voor aansluit ingen) of
andere m aat r egelen ( bij voorbeeld prij sbeleid op de weg) . Beslisonzekerheden
kom en niet t ot uit drukking in de discont ovoet , m aar dienen apart geanalyseer d t e
worden als scenario’s. Het gaat dan om bij voorbeeld de vraag: wat zij n de kost en
van m ij n proj ect als proj ect / m aat regel x niet wordt uit gevoerd/ geïm plem ent eerd?
Bij zondere gebeurt enissen: niet in discont ovoet
Dit bet reft incident ele gebeurt enissen waarvan in beginsel de kans en het gevolg
van bepaald kan worden. Een voorbeeld hiervan is een overst rom ing. De kans m aal
gevolg kan expliciet m eegenom en worden in kost en- en bat enreeksen, en heeft
daarom geen invloed op de discont ovoet .
Diversificeer bare risico’s: invloed op discont ovoet hangt af van groot t e financier
Som m ige kost en ( of bat en) kunnen bij het ene proj ect m ee- en bij een ander
proj ect t egenvallen. Per saldo zullen deze risico’s t egen elkaar wegvallen als
gem iddelde k ost en geraam d worden. Voorbeelden zij n hogere kost en door
archeologische vondst en of een onverwacht e ander e bodem gest eldheid.
I ndien een part ij zoals de overheid veel proj ect en financiert zullen m ee- en
t egenvallers t egen elkaar wegvallen en is er geen invloed op de discont ovoet . Voor
event uele andere financiers m et een beperkt aant al proj ect en zal dat niet per
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definit ie het geval zij n. Om dat financiers risico- avers zij n, zullen ze in dat geval een
risico- opslag vragen, wat leidt t ot een hogere discont ovoet .
Macro- econom ische risico’s
I ndien de econom ische groei of andere m acro- ont wikkelingen anders uit vallen dan
voorzien heeft dit effect op alle proj ect en. Zo kan de bouwm arkt al dan niet
overspannen zij n, kunnen nieuwe t echnieken ont wikkeld worden of kunnen
verkeersvolum es anders uit vallen. Ook deze risico’s kunnen leiden t ot m ee- en
t egenvallers, m aar die vallen bij diverse proj ect en niet t egen elkaar weg. Om dat
m ensen gem iddeld genom en de kans op t egenvallers hoger waarderen dan de kans
op m eevallers ( ze zij n ‘risico- avers’) leidt dit t ot een opslag op de discont ovoet .
Uit dit overzicht volgt dat er alt ij d een risico- opslag voor m acro- econom ische risico’s
gehant eerd wordt . De vraag of ook in pot ent ie spreidbare risico’s t ot een opslag
leiden hangt af van de ‘schaal’ van de financier.
Type financier
De overheid hant eert als gewenst rendem ent de t e bet alen rent e op de
kapit aalm arkt . I n Nederland is het gebruikelij k dat het kabinet deze risicovrij e
discont ovoet vast st elt op basis van een advies van een werkgroep. Dit is een vast e
voorgeschrev en discont ovoet om t e voorkom en dat st eeds nieuwe berekeningen
gem aakt m oet en worden op basis van de act uele rent est and. Op dit m om ent is deze
( reële) risicovrij e discont ovoet vast gest eld op 2,5% ( Min. Financiën, 2007 op basis
van advies werkgroep; Min. Financiën, 2011) .
De overheid kan de proj ect specifieke risico's spreiden er is daarom geen opslag
nodig. Macro- econom ische risico's kunnen echt er niet gespreid worden en result eren
wel in een opslag. I n beginsel zou die proj ect specifiek bepaald m oet en worden. Dit
is in prakt ij k last ig en gebeurt veelal niet . Dan is het gebruikelij k uit t e gaan van
een risico- opslag van 3% ( m in VenW en EZ, 2004) . De t ot ale discont ovoet wordt
dan 5,5% .
Een privat e part ij heeft een hogere rendem ent seis. Die is afhankelij k van veel
fact oren als de verhouding t ussen vreem d en eigen verm ogen en t egen welke rent e
m en op de kapit aalm arkt kan lenen. Evenals bij de overheid zal m en een opslag
voor m acro- econom ische risico's eisen. Daarnaast kan een privat e part ij veelal
proj ect specifieke risico's m inder goed spreiden, het geen leidt t ot een ext ra opslag
( of afspraken over de risicoverdeling) . De discont ovoet die m en gebruikt is hoger en
kan al gauw t ussen de 8 en 15% liggen ( Korving en Veld, 1998) .
Doel analyse
De analyse waarvoor de discont ovoet t oegepast wor dt kan diverse doelen hebben.
Een voorkeurvariant voor een aanlegpr oj ect wordt gekozen op basis van een
m aat schappelij ke afweging t ussen variant en ( KiM, 2009) . De discont ovoet wordt
dan gebruikt om de m aat schappelij ke t ij dsvoorkeur en risico’s op nat ionaal niveau
m ee t e nem en.
Vervolgens kunnen ook financieringsopt ies doorger ekend worden in het kader van
de Public Privat e Com parat or ( zie KiM, 2009) . Bij t ransport infrast ruct uur kan het
hierbij bij voorbeeld gaan om het vergelij ken van een t radit ionele financiering door
de overheid versus bij voorbeeld het uit voeren van een vorm van financiering ( en
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bouw, onderhoud en exploit at ie) door een privat e part ij . Deze krij gt hiervoor een
gebruiksvergoeding en/ of int andere opbrengst en. De discont ovoet kan afwij ken
doordat bij voorbeeld een privat e financier proj ect specifieke risico’s in de
discont ovoet verwerkt .
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Advies: hoogt e discont ovoet afhankelij k van t ype analyse

De LCC analyse kan zowel gebruikt worden bij aanleg- / uit breidingsproj ect en als
onderhoudsproj ect en. Conform het MI RT spelregelkader ( m in VenW en VROM,
2009) wordt voor grot ere proj ect en in de Verkenningenfase bepaald welk alt ernat ief
of oplossingsricht ing het m eest aant rekkelij k is vanuit in de vorm van een
m aat schappelij ke kost en- bat enanalyse ( MKBA) . Het gaat im m ers over de best eding
van overheidsm iddelen. I n de Planst udiefase wordt de m eest aant rekkelij k variant
gekozen.
Voor onderhoudsproj ect en is geen MKBA voorgeschreven. Bij kleinere proj ect en
( zeg < 30 m ilj oen euro) kan dan ook gekozen worden op basis van alleen een LCC
analyse, al kan indien gewenst ook een MKBA gem aakt worden.
De m aat schappelij ke voorkeur kan gebaseerd worden op de volgende analyses:
1.
Per alt ernat ief wordt de m eest kost eneffect ieve variant bepaald op basis van
een analyse van de LCC.
2.
Vervolgens wordt een MKBA uit gevoerd. Dit is in ieder geval verplicht in de
MI RT verkenning voor aanlegproj ect en. Bij ( kleine) onderhoudsproj ect en
kan deze st ap overgeslagen worden. De m eest opt im ale LCC variant wordt
opgenom en aan de kost enkant van de analyse.
3.
Als de variant geselect eer d is wordt gekeken naar de m eest aant rekkelij ke
financieringsopt ie via een Public Privat e Com parat or ( PPC) of business case.
Dit gebeurt m et nam e t ij dens de Planuit werkingsfase.
I eder e analyse vraagt om een eigen discont ovoet . Dit is weergegeven in de
volgende figuur.
Figuur 4 .1
Advies t e hant eren
discont ovoet bij diverse
analyses.

Stap 1: kosteneffectiviteit
1. Meest kosteneffectieve variant voor een
alternatief (obv. LCC) Reële discontovoet 2,5%

Stap 2: Analyse maatschappelijke effecten
2. MKBA voor analyse alternatieven (incl LCC
alleen aanleg) Reële discontovoet 5,5%

Stap 3: keuze financieringconstructie
3 Business case (incl. LCC)
Nominale discontovoet (marktconform)
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Ad 1: LCC voor select ie m eest kost eneffect ieve variant en
Er zullen veelal diverse alt ernat ieven zij n ( bij voorbeeld brug of t unnel, andere
rij st rookconfigurat ies et c.) . Voor ieder alt ernat ief wordt de m eest kost eneffect ieve
variant bepaald m et een LCC analyse. Het is in dit geval een afweging door de
overheid, de proj ect specifieke risico’s kunnen in beginsel gespreid worden. De
voorgeschrev en risicovrij e discont ovoet is dus 2,5% .
Zoals hierboven is er weinig onderzoek gedaan naar de risico’s. De aanvulling op de
OEI leidraad gaat ervan uit dat er geen of beperkt e m acro- econom ische risico’s zij n
bij de kost en. Tevens bet ekent het lat er opt reden van kost en in som m ige gevallen
dat er m eer flexibilit eit ont st aat : er kan in som m ige gevallen wellicht nog deels
afgezien worden van het proj ect ( bij voorbeeld als vraag t egenvalt ) . Zo kan een
event ueel risico wellicht deels gem it igeerd worden.
We adviseren daarom om op basis van de huidige inzicht en geen opslag t e hant eren
in de LCC analyse, t enzij er een proj ect specifieke opslag bepaald wordt . Naast de
hoogt e van de opslag is ook het t eken van de opslag van belang: event uele m acroeconom ische risico’s leiden bij de kost en wellicht t ot een negat ieve opslag ( zie ook
Reit sm a & Van Rhee, 2011) .
D iscon t ovoe t bij LCC a n a lyse : 2 ,5 %
Het KiM adviseert om vooralsnog bij het uit voeren van de LCC analyse als
basisuit gangspunt geen opslag t e gebruiken. Er wordt dan uit gegaan van de
risicovrij e discont ovoet van 2,5% . Mocht en er uit proj ect specifieke analyses t och
risico’s naar voren kom en, dan kan een opslag t oegepast worden.
Ad 2.
MKBA
De m eest kost eneffect ieve variant per alt ernat ief wordt vervolgens doorger ekend in
de MKBA. Deze st ap kan overgeslagen worden indien geen KBA voorgeschrev en is
( bij voorbeeld bij kleinere onderhoudsproj ect en) .
De voorschrift en voor de discont ovoet bij het uit voeren van een MKBA zij n eenduidig
voorgeschrev en. De risicovrij e discont ovoet is 2,5% , de opslag voor m acroeconom ische risico’s is 3% 1 , t enzij er een proj ect specifieke opslag bepaald wordt .
De result erende discont ovoet is dan 5,5% , t enzij er een proj ect specifieke opslag
bepaald is.
Deze opslag is voor de kost en en bat en sam en. De bat en zij n gevoeliger dan de
kost en voor m acro- econom ische risico’s en kennen dus een relat ief hoge opslag. De
aanvulling op de OEI leidraad suggereert dat de m acro- econom ische risico’s op de
kost en beper kt of nihil zij n ( m in. VenW & EZ, 2004; zie ook Reit sm a & Van Rhee,
2011) .
De per saldo 3% opslag is dus sam engest eld uit een relat ief hoge opslag op de
bat en en geen of lage opslag op de kost en. Hieruit volgt wel dat als de
kost enst ruct uur t ussen variant en of proj ect en verschilt , ook de m acro- econom ische
risico’s van het t ot ale proj ect verander en. De LCC analyse kan dan aanleiding zij n
1
Voor proj ect en die t ot doel hebben ext erne effect en m et een onom keerbaar karakt er op de lange t erm ij n t e
verlagen m ag de t oeslag voor deze effect en gehalveerd worden ( Min. van Financiën, 2009 op basis van advies
wer kgroep) .
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om een specifieke opslag voor m acro- econom ische risico’s t oe t e passen. Dit is een
aspect waarnaar voor zover ons bekend nog niet eerder naar gekeken is, en dus om
een nader e uit werking vraagt .
D iscon t ovoe t M KBA: 5 ,5 %
Het KiM adviseert om in de MKBA de gebruikelij ke discont ovoet van 5,5% t oe t e
passen als er geen proj ect specifieke opslag bepaald wordt . Deze discont ovoet wordt
t oegepast op alle kost en en bat enpost en. Mocht en er uit proj ect specifieke analyses
t och m acro- econom ische risico’s naar voren kom en, dan kan een opslag t oegepast
worden.
Ad 3: LCC in een business case
Na de keuze van de vanuit m aat schappelij k oogpunt m eest aant rekkelij ke variant
wordt een financieringsconst ruct ie gekozen. Conform het kabinet svoorschrift en het
advies van de Com m issie Lange Term ij n Discont ovoet ( Min. Financiën, 2007) wordt
er in dit geval uit gegaan van een nom inale discont ovoet ( dus inclusief inflat ie) die
past bij de huidige rent est and en de het vereist e rendem ent door de desbet r effende
financier. Dit wij kt niet af van de huidige prakt ij k bij business cases, de Publiek
Privat e Com parat or ( PPC) en analyses van PPS ( Publiek- Privat e Sam enwerking)
const ruct ies.
Overigens is bij huidige PPC analyses één van de kost envoordelen gebaseerd op de
m ogelij kheid van een privat e part ij om kost envoordelen uit een LCC aanpak t e
behalen. Doordat RWS nu ook LCC analyses t oepast , vervalt dat voordeel, het geen
de uit kom st van de PPC kan beïnvloeden.
Ke u ze fin a n cie r in gscon st r u ct ie : n om in a le discon t ovoe t
Conform het huidig gebruik wordt geadviseerd bij analyse van
financieringsconst ruct ies gebruik t e m aken van de geldende en voorgeschrev en
nom inale discont ovoet , ook bij t oepassing van de LCC- benadering.
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