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Samenvatting

In dit artikel wordt een analyse gegeven van de toepassingsmogelijkheden van het Life Cycle

Costing concept bij aanschaf- c.q. ontwerpbeslissingen van duurzame technische

productiemiddelen in een industriele omgeving. Ten behoeve van deze analyse wordt het

Life Cycle Costing concept vergeleken met de traditionele bedrijfseconomische

beslissingscalculaties. Bovendien wordt middels gestructureerde interviews van

bedrijfsfunctionarissen die (mede)verantwoordelijk zijn voor het aanschafbeleid in hun

ondememing een beeld gegeven van de praktische potenties van het concept. Vit de analyse

en de interviews blijkt dat meer waarde gehecht moet worden aan het ontwikkelen van

compensatiemogelijkheden, zoals modificatie en lease-constructies, bij eventuele onjuiste

inschattingen. Verder onderzoek in deze is wenselijk.

1 Inleiding

De problematiek rond het aanschaffen c.q. het ontwikkelen van duurzame technische

productiemiddelen is al geruime tijd onderwerp van wetenschappelijk onderzoek l
. Doorgaans

kan deze problematiek in een ondernemingsomgeving gekarakteriseerd worden als een

bedrijfseconomische beslissingscalculatie. Technische alternatieven worden tegen elkaar

afgewogen op grond van de geldstroom- consequenties van de eventuele aanschaf c.q.

ontwikkeling. Het potentiele gevaar bij deze investeringsbeslissingen ligt in de beperkte

tijdshorizon die bij de meeste gangbare investeringsselectie methoden gehanteerd wordt.

Reeds in het begin van de jaren 60 is in de VS de gedachte ontstaan om de aanschaf c.q.

ontwerpbeslissingen m.b.t. duurzame technische productiemiddelen niet alleen te baseren op

de prijs van aanschaf of ontwikkeling van het technische middel maar ook van de verwachte

financiele consequenties tijdens het gebruik en de afvoer daarvan. Deze benadering heeft

bekendheid gekregen als Life-cycle-costing (=LCC). In dit artikel zullen een aantal aspecten

t.a.v. het praktisch gebruik van LCC nader beschouwd worden.

Ben van de te behandelen aspecten is de problematiek van onzekerheid in het (kwantitatief)

voorspellen van de fmanciele consequenties van aanschaf, gebruik en afvoer van technische

middelen. Het is inmiddels bekend dat een belangrijk bezwaar tegen LCC bestaat uit de

onzekerheid bij het schatten van de toekomstige gebruiks- en instandhoudingsuitgaven. Met

Oit artikel is gebaseerd op de resultaten van het afstudeeronderzoek van W.C.L. Jonssen [I]
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name de inspanning voor het benodigde onderhoud is moeilijk van te voren in te schatten.

Tevens wordt LCC vanuit het perspectief van klanten en leveranciers van technische

middelen beschouwd. Klanten en leveranciers dienen als marktpartijen ieder hun eigen

belang in het onderhandelen en kunnen LCC toepassen maar met verschillende doelstellingen

en perspectieven. Een ander aspect dat in dit artikel nader wordt beschouwd is het verschil in

de toepassing van LCC bij standaardproducten en de klantspecifieke producten.

Allereerst zal in dit rapport het LCC-principe beknopt worden uitgelegd en in verband

worden gebracht met de onderzoeksvragen (hoofdstuk 2). Aansluitend zal een

bedrijfseconomische beschouwing van het LCC-concept (hoofdstuk 3) worden gegeven. Om

een indruk te krijgen van de praktische toepasbaarheid van de LCC-benadering zal in

hoofdstuk 4 verslag worden gedaan van een reeks interviews met verantwoordelijken uit het

bedrijfsleven m.b.t. hun ervaringen met LCC en de traditionele bedrijfseconomische

beslissingscalculatie. Tenslotte, zullen in hoofdstuk 5 conc1usies worden getrokken m.b.t. de

toepasbaarheid van LCC en zullen er aanbevelingen worden gedaan in welke richting verder

onderzoek nodig is.

2

2.J. Inleidin~

Het life-cycle-costing principe

Alvorens in te gaan op de interpretatie van de onderzoeksaspecten m.b.t. LCC is een

defmiering van het begrip "duurzame technische productiemiddelen" noodzakelijk. Onder

duurzame technische productiemiddelen worden objecten van technische ( dus met van

biologische of chemische) aard verstaan die een voor de gebruiker nuttige functie bezitten,

waarvan gedurende de levensduur meermalen gebruik kan worden gemaakt.

Deze defmitie betekent dus dat levende materie, zoals organismen, en ook chemische stoffen

en materialen buiten beschouwing blijven. Het meermalig gebruik van een object houdt

tevens in dat het object bij een eventuele storing als gevolg van het gebruik niet onmiddelijk

wordt afgevoerd. In economische termen kan men daarom technische middelen ook als

gebruiksgoederen betitelen.
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Tevens zuBen wij ervan uitgaan dat we met het begrip "life-cycle" (oflevenscyclus) de

periode zuBen aanduiden die ligt tussen ontwikkeling van een duurzame technische

productiemiddelen en zijn afvoer na gebruik. Bij lange levenscycli en/of duurzame

technische middelen met een hoge aanschafprijs bestaat de mogelijkheid dat er meerdere

volgtijdelijke eigenaren zijn. Wij zuBen de ingewikkelde problematiek van meerdere

eigenaren in deze publicatie zoveel als mogelijk buiten beschouwing laten. Een en ander

houdt onder meer in dat de tijdsduur van de life cycle overeenkomt met het begrip

"technische levensduur" en niet met het begrip "economische levensduur".

U Stappen in een Lee analyse

Het uitvoeren van een Lee analyse verloopt volgens een aantal voorgedefmieerde stappen

die achtereenvolgens in deze paragraaf zuBen worden besproken. In deze paragraaf wordt

nader ingegaan op Lee zoals het qua methodiek in de literatuur wordt gepropageerd. De

kern van de aanpak is beschreven door Blanchard ([2],[3]) en zal mer grotendeels gevolgd

worden tenzij anders vermeld is.

2..lJ. Het definieren Van de systeemvereisten

De eerste stap in de levenscyc1us begint bij het bepalen van de operationele systeemvereisten

van het te ontwikkelen duurzame technische middel, de toegestane termijn waarbinnen een

ontwikkelingstraject zich dient te voltrekken, een programmaplan van de belangrijkste

levensduuractiviteiten en de verwachte technische levensduur. Tevens moeten de

(evaluatie)criteria voor een beoordeling van een levenscyclus (van te voren) gedefmieerd

worden. Evaluatiecriteria bepalen hoe alternatieven met elkaar vergeleken mogen worden.

De te gebruiken criteria zuBen in belangrijke mate afhangen van de detaillering van de

levenscyclus. Op een hoog aggregatieniveau zal men op totale levensduurkosten,

systeem-effectiviteit en gereedheid een levenscyclus evalueren. Op laag detailniveau

daarentegen zal men ook meer gedetailleerde criteria hanteren zoals b.v. standaardisatie van

de componenten, de voorraadkosten van onderdelen, beschikbare onderhoudscapaciteit, enz.
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2.2..2 Het bepalen van de uit~avenrubrieken

De volgende stap in LCC-analyse is de ontwikkeling van een uitgavenrubrieken ("cost break

down structure"). In dit artikel zuBen wij bewust uitgaan van het begrip uitgaven in

tegenstelling tot het begrip kosten, omdat wij LCC zuBen vergelijken met investerings

selectiemethoden in een bedrijfseconomische context. Deze methoden gaan evenals LCC uit

van beslissingsafhankelijke geldstromen en vormen zodoende een goede vergelijkingsbasis.

Ben ander bezwaar van het hanteren van "kosten" is dat het kostenbegrip gekoppeld is aan de

veronderstelling dat bepaalde uitgaven geheralloceerd mogen worden in de tijd, zoals

afschrijvingen van investeringen.

De uitgavenrubrieken geven een overzicht van de verschillende typen uitgaven en de

samenhang tussen de rubrieken. De rubrieken behoren de gemaakte doelstellingen en

activiteiten te koppelen aan de beschikbare bronnen en geven zodoende een verdeling van

aIle te verwachten uitgaven per projectfase en per rubriek.

Het opstellen van uitgavenrubrieken heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats dient een

rubriek voor allocatie van de geschatte uitgaven en in de tweede plaats kan de rubricering in

een later stadium gebruikt worden als een middel om uitgaven te beheersen.

Om verwarring te vermijden wordt vanuit praktisch oogpunt aanbevolen om de in het bedrijf

gangbare en door iedereen begrepen definities als uitgangspunt voor de rubricering te

gebruiken.

UJ. Het schatten Van de levensduur-uit~aven tijdens de ontwikkelin~-fase

Het schatten van levensduuruitgaven vindt plaats in het ontwikkeltraject, waar logischerwijs

nog weinig bekend is over de toekomstige uitgaven m.b.t. het te ontwikkelen duurzame

technische productiemiddel. Wellicht daarom dat het schatten van de uitgaven zelf, waarbij

men rekening moet houden met zeer veel toevalligheidsfactoren zoals b.v. inflatie en

eventuele leerkrommen, beschouwd mag worden als de meest ingewikkelde stap in een

LCC-analyse. Rekentechnisch kan men dit soort factoren bij voorkeur middels een voor

inflatie "geschoond" rentepercentage en een constant prijsniveau opvangen. In sommige

gevaIlen kan voor het schatten van uitgaven gebruik worden gemaakt van simpele vuistregels

en in andere gevallen is een meer formele benadering in de vorm van kostenmodellen

noodzakelijk. Blanchard maakt onderscheid in parametrische schattingsmethoden

("parametric costing") en statistische voorspellingstechnieken, eventueel via analogieen
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("analogous cost estimating"). De mate waarin de ontwikkelfase gevorderd is, is van groot

belang voor de invloed van onzekerheid. In het algemeen geldt, naarmate er meer

ontwerpspecificaties bekend zijn en als men weet hoe een klant het duurzame technische

middel wil gaan gebruiken, kunnen b.v. de onderhoudsinspanningen beter geschat worden.

2..2...4 Het maken Yan kostenprofielen en de evaluatie

Nadat voor aIle altematieven de uitgavenrubrieken en de verwachte uitgaven per rubriek

geschat zijn, kan voor ieder afzonderlijk altematief een grafiek gemaakt worden, waarin per

tijdseenheid de optelsom van de uitgavenrubrieken gemaakt wordt. Iedere uitgave dient

hierbij gedisconteerd te worden naar de datum waarop de evaluatie van altematieven

plaatsvindt.

Afhankelijk van de doelstelling van een LCC kunnen nu altematieven gekozen worden, of

kan men op bepaalde veronderstellingen terugkomen. Dit laatste is met name van belang als

men een "design-to-cost" doelstelling heeft. In dit geval betreffen andere altematieven met

reeds bestaande andere duurzame technische produktiemiddelen maar een nog te ontwikkelen

middel waarbij men een afweging maakt tussen systeemeffectiviteit en de consequenties voor

de levensduuruitgaven van diverse ontwerpalternatieven.

U Voorwaarden yoor tOf;passinll van LCC

De toepasbaarheid van LCC-principe wordt door weinig auteurs ter discussie gesteld. In een

kritische beschouwing stellen Brown & Yanuck [4] dat het inventariseren van

levensduuruitgaven op zich al substantiele kosten met zich mee kan brengen. Zij stellen dat

er vier factoren zijn een zinvolle toepassing van LCC rechtvaardigen:

a) Energie-intensiteit

Het toepassen van LCC is zinvol als de voorziene uitgaven m.b.t. de benodigde energie

die een duurzaam technisch productiemiddelvoor het functioneren behoeft omvangrijk

ZlJn.

b) Levensduur verwachting

Brown &Yanuck verwachten dat naarmate de levensduur van een duurzaam technisch

middellanger wordt het belang van de uitgaven na de aanschaf relatief eveneens zal

toenemen. M.a.w. naarmate de levensduur van een duurzaam technisch middellanger is
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wordt LCC belangrijker. Echter, discontering van de toekomstige geldstromen zal het

belang van lange termijn uitgaven weer doen verminderen (zie 3.2).

c) Efficientie

LCC kan niet alleen gezien worden als een hulpmiddel t.b.v. het aanschaffen of

ontwikkelen van duurzame technische productiemiddelen maar ook als een manier om

reeds in een vroeg stadium inzicht te verkrijgen hoe belangrijk b.v. het later eventueel

noodzakelijke onderhoud zal zijn en hoe hier eventueel kosten bespaard kunnen worden.

d) Investering

In het algemeen geldt: hoe hoger de investeringsuitgaven die t.b.v. een duurzaam

technisch productiemiddel gedaan moeten worden hoe groter het fmanciele risico voor

een ondememing zal worden. Risico kan men proberen te verkleinen door m.b.v. LCC

een beter inzicht te verkrijgen in de latere financiele consequenties.

In het kader van dit artikel kan men bovendien stellen dat het toepassen van een LCC-analyse

alleen te rechtvaardigen als deze tot betere inzichten leidt dan de gangbare zuiver

bedrijfseconomische investeringsselectiemethoden.

2...4 LCC; een unverseel principe?

Het begrip LCC wordt in de literatuur niet verder verbijzonderd naar eventuele kenmerkende

bedrijfsomstandigheden. De indruk ontstaat dat LCC als beslissingsinstrument voor lange

termijn investeringen universeel toepasbaar is. Echter, het in dit onderzoek gemaakte

elementaire onderscheid in klanten en leveranciers enerzijds en standaardproducten en

maatwerk anderzijds geven aanleiding tot twijfel, zoals uit onderstaande discussie blijkt.

Standaardproducten versus klantspecifieke producten

Het onderscheid in standaard- en engineer-to-order producten leidt tot een aantal wezenlijke

consequenties m.b.t. hoe men LCC hanteert. In geval van standaardproducten kan men er niet

in alle gevallen van uitgaan dat de afnemer (en daarmee zijn individuele gebruikseisen) bij de

producent bekend is. Doorgaans moeten leveranciers van standaardproducten uitgaan van

anonieme klanten die aIleen in termen van doelgroep-kenmerken herkenbaar zijn. In geval

van klantspecifieke producten daarentegen is bekendheid met de individuele afnemer een

voorwaarde om "engineering-to-order" te kunnen toepassen. De consequentie van het op de
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markt brengen van standaard producten is dat er in beginsel sprake is van twee life-cycles

waar de producent mee rekening moet houden. Enerzijds zal de producent een sooTt

life-cycle van het type product of de productfamilie opstellen om de winstgevendheid van

vernieuwingen te kunnen inschatten. Anderzijds zal hij zijn doelgroep moeten analyseren en

een sooTt life-cycle opstellen van het aan te bieden product voor een min ofmeer fictieve

gemiddelde gebruiker ofk1ant, om na te kunnen gaan ofvoor een "LCC-bewuste" klant zijn

product ook aantrekkelijk is.

Afnemers versus fabrikanten

In de inleiding is reeds gesteld dat afnemers en fabrikanten doorgaans verschillende

marktpartijen zijn. Derhalve hebben afnemers en fabrikanten verschillende belangen en

kennen daarmee ieder een andere doelstelling toe aan LCC. Voor afuemers dient LCC als

middel om investerings- altematieven objectief op hun rentabiliteit te kunnen beoordelen en

onderling te vergelijken om de gunstigste te kunnen kiezen. Voor fabrikanten betekent LCC

mogelijk een belangrijk marketinginstrument, vooral m.b.t. die producten die in verhouding

tot concurrerende aanbieders een relatief hoge aanschafprijs hebben, zodat de fabrikant er

belang bij heeft om juist eventuele gunstige LCC als verkoopargument te gebruiken.

Een potentieel probleem bij de scheiding tussen afuemers en fabrikanten is dat voor het

schatten van LCC ervaringen van beide partijen gezamelijk nodig zijn. De afuemer heeft of

krijgt gebruikerservaring met het technische middel die de fabrikant meestal niet heeft en de

leverancier heeft primair ontwikkel- en fabricagedeskundigheid die de klant wederom niet

heeft.

3 Een bedrijfseconomische evaluatie van een LCC-analyse

II De bedrijfseconomische investerin~stheorie

Beslissingen t.a.v. het aanschaffen van duurzame technische produktiemiddelen op grond van

financiele overwegingen behoren tot het type dat in de bedrijfseconomie bekand staat als

investeringsbeslissingen.
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Uitgangspunt van de bedrijfseconomische investeringstheorie is dat een project op puur

economische gronden aIleen voor uitvoering in aanmerking komt als aannemelijk kan

worden gemaakt dat hierdoor de economische waarde van het bezit van de eigenaar van het

project toeneemt.

Vervolgens wordt van de veronderstelling uitgegaan dat investeringsbeslissingen in beginsel

los kunnen worden gezien van de manier waarop een individueel project bij een individuele

onderneming wordt gefmancierd. Dat betekent natuurlijk niet dat er geen rekening wordt

gehouden met de kosten van het gebruik van vermogen: investeren is immers het aanwenden

van vermogen [5].

De economische waarde van een project wordt bepaald door de geldstromen die door de

uitvoering van het project worden veroorzaakt: de beslissingsafhankelijke geldstromen.

Bij de meting van deze toekomstige geldstromen doen zich een aantal problemen voor:

- de waarde van het geld is in de loop van de tijd aan verandering onderhevig;

- de omvang van de toekomstige geldstromen is onderhevig aan schommelingen die worden

veroorzaakt door buiten de onderneming gelegen factoren die zowel naar omvang als

tijdstip onvoorspelbaar zijn (systematisch risico);

- daarnaast wordt de omvang van de voor de eigenaar(s) beschikbare toekomstige

geldstromen mede bepaald door risicofactoren die specifiek zijn voor de individuele

onderneming: huidige en toekomstige vermogenstructuur, kwaliteit van de leiding,

brancherisico e.d. (onsystematisch risico);

- investeren van geld in een project betekent altijd het onttrekken van geld aan een

altematieve aanwendingsmogelijkheid;

Bij de meer geavanceerde methoden voor investeringsselektie wordt met deze problemen

rekening gehouden door de beslissingsafhankelijke operationele geldstromen te disconteren.

De financiele geldstromen die aan het project dienen te worden toegerekend op basis van de

gedachte dat het aanwenden van vermogen kosten met zich meebrengt komen tot uiting in de

disconteringsfactor waarmee de operationele geldstromen contant worden gemaakt. Deze

methoden staan bekend onder de naam "Discounted Cash Flow" (DCF)-methoden.

De algemeen gebruikelijke manier is dan om in-en uitgaande geldstromen te salderen en het

saldo vervolgens naar het beslismoment te disconteren op basis van een voor het gehele

project geldende uniforme disconteringsfactor.
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.l.2 LCC als instrument t.b.v. een investerin~sbeslissin~?

Wanneer we LCC en de DCF-methoden met elkaar vergelijken in het licht van hun

bruikbaarheid voor het ondersteunen van investeringsbeslissingen kunnen we de volgende

verschillen constateren:

1) DCF gebruikt alle beslissingsafhankelijke operationele geldstromen, LCC beperkt zich

tot de uitgaande operationele geldstromen die direkt aan de totstandkoming, het gebruik

en de afvoer van het duurzaam technisch productiemiddel kunnen worden toegerekend.

2) LCC richt zich op alle uitgaande geldstromen gedurende de gehele levensduur van een

technisch systeem. Bij DCF-calculaties worden alleen de geldstromen gedurende de

economische levensduur in de beschouwing betrokken.

3) In samenhang met het onder punt 2. genoemde kan nog worden opgemerkt dat bij LCC

geen rekening wordt gehouden met het feit dat een technisch systeem gedurende zijn

bestaan meerdere malen van eigenaar kan veranderen. Dat betekent dat slechts een

beslisser rechtstreeks wordt geconfronteerd met alle resterende toekomstige (uitgaande)

geldstromen. Voor alle beslissingen waarbij het einde van de economische levensduur

niet samenvalt met het einde van de technische levensduur lijkt het zo te zijn dat niet alle

geldstromen van het technische systeem relevant zijn. Dat zou er toe kunnen leiden dat

op grond van rationele overwegingen beslissingen worden genomen waarbij de gedachte

"apres nous la deluge" een rol speelt. Het is echter waarschijnlijk dat dit in de

liquidatiewaarde van een project tot uiting zal moeten komen. Deze nogal complexe

materie zou een eigen onderzoek vergen en zal derhalve, zoals in 2.1 aangekondigd is,

niet in dit artikel verder besproken worden.

4) De LCC-analyse gaat ervan uit dat uitsluitend uitgaande geldstromen maatgevend zijn

voor een objectieve investeringsbeslissing. Een bedrijfseconomische

beslissingscalculatie daarentegen is vrij van deze beperking. In tegendeel,

binnenkomende geldstromen kunnen juist een wezenlijke invloed hebben op de

investeringsbeslissing in een marktgerichte en dus naar winstgevendheid strevende

organisatie. In bedrijfseconomische zin worden de binnenkomende en de uitgaande

geldstromen van elkaar afgetrokken alvorens het resulterende bedrag verdisconteerd

wordt, als voor beide geldstromen een zelfde rentevoet gehanteerd wordt. Deze

bedrijfseconomische aanpak bemst op de veronderstelling dat niet perse alle

altematieven eenzelfde binnenkomende geldstroom tot gevolg hebben, waardoor men
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zieh alleen tot de uitgaande geldstroom zou mogen beperken. Met andere woorden, in de

bedrijfseeonomisehe benadering kunnen technische altematieven vergeleken worden die

niet dezelfde technische functies hebben. Bedrijfseconomisch gezien is dus de

LCC-benadering ook aIleen maar toelaatbaar als altematieven, in de vonn van

verschillende duu.rzarne technische middelen, identieke technische functies hebben.

Een voorbeeld moge dit verduidelijken:

Een baggerondememing kan bij de beslissing om een nieuwe baggennolen aan te

sehaffen kiezen uit twee typen baggennolens. Het ene type baggennolen (type 1) heeft

meer vennogen en een grotere shovel dan het andere type baggennolen (type 2). Door

toepassing van betere materialen en een uitgekiende motoren- en

overbrengingsconstructie bij baggermolentype 1 moet welliswaar een hogere

aanschafprijs dan bij baggermolentype 2 betaald worden, echter voor beide

baggermolentypen geldt dat bij een normaal gebruik de onderhouds- en energiekosten,

als belangrijkste levensduurkosten, nauwelijks van elkaar verschillen. De

baggerondememing heeft d.m.v. een marktanalyse ontdekt dat meer baggercapaciteit tot

meer omzet zou kunnen leiden. Met baggermolentype 1 }(an bij een praktisch

gelijkblijvend energie- en onderhoudsuitgavenprofiel meer omzet gerealiseerd worden.

Op grond van het LCC concept komt baggermolentype 2 altijd als winnaar naar voren.

Bij een zuiver bedrijfseconomische beslissingcalculatie kan echter baggermolentype 1 de

voorkeur krijgen als de verwachte toename in omzet (=een grotere ingaande geldstroom)

de hogere aanschafprijs kan compenseren.

Op grond van bovenstaande verschillen lijkt de conclusie gewettigd dat de LCC benadering

in zijn huidige vorm geen altematiefbiedt voor de investeringsbeoordeling met behulp van

de traditionele (bedrijseconomische) DCF-methoden.

Echter, onafhankelijk van de gehanteerde methode zijn er beperkingen waarmee men bij een

beslissingscalculatie rekening moet houden zoals uit onderstaande punten blijkt.

Het disconteringsefJect op lange termijn

Een bekend verschijnsel bij het disconteren is, dat geldstromen die ver in de toekomst liggen

en gedisconteerd worden naar het (huidige) beslissingsmoment zo'n geringe bijdrage in de

netto geldstroom leveren dat zij niet meer significant voor de te nemen beslissing zijn. Zo

kan bij de beslissing om een kemcentrale te bouwen waarbij aIle benodigde technische
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rniddelen aangeschaft moeten worden, de uitgaven die voor de ontmanteling later bij

opheffmg van de insta11atie verwaarloosbaar blijken ofschoon zij, ongedisconteerd,

substantieel zijn2
• Figuur 3.1 toont het disconteringseffect voor verschillende

discontopercentages over een periode van 10 jaar. Een geldstroom over 10 jaar heeft nu

slechts iets meer dan 16% van zijn nominale waarde bij een discontopercentage van 20%!

Vanuit de bedrijfseconornische optiek moet dus de discontovoet zorgvuldig worden gekozen.

10011"::"""---------------,......"..,,....--------,
Discontopercentages:

-I=S%

- ·1=10%

-1=20%
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80 ----'-,---: .. ------------, "- ,

.......
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Figuur 3.1 De relatieve geldstroomontwaarding alsfunctie van de tijd t.g.v.

discontering

Als men grote risico's verwacht, b.v. wanneer er geen duidelijk beeld is over de te

verwachten geldstromen, zal men geneigd zijn om een relatiefhoge rentevoet te hanteren;

tenminste bij de positieve geldstromen. De negatieve geldstromen zal men juist met een laag

discontopercentage willen disconteren.

Zowel bij de bedrijfseconornische beslissingscalculatie als bij de LCC benadering treedt dit

effect op. Het moge nu duidelijk zijn dat de consequentie van het verschuiven van het

beslissingsmoment c.q. het wijzigen van de lengte van de levensduur een belangrijke invloed

heeft op de investeringsbeslissing.

N.B.: Van dit disconteringeffect kan een baathebbende van een bepaald altematiefhandig gebruik
maken bij het verbergen van een ongunstige lange termijn uitgave door een langere levensduur van het
technische middel in kwestie voor te staan.
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De toepasbaarheid van een uniforme discontovoet

Bij DCF-caIculaties worden de tijdswaarde en het risico van de toekomstige geldstromen

meegenomen d.m.v. het disconteren ervan. Daarbij wordt geen rekening gehouden met het

feit dat niet aIle toekomstige geldstromen even onzeker zijn. AIle in- en uitgaande

geldstromen behorend tot eenzelfde periode worden gesaldeerd en vervolgens met behulp

van een uniforme disconteringsfactor contant gemaakt naar het beslissingsmoment. Dat houdt

dus in dat alle in- en uitgaande operationele geldstromen geacht worden onderhevig te zijn

aan eenzelfde risico. Dat nu behoeft geenszins het gevaI te zijn. Slechts een deel van de

geldstromen wordt immers bei'nvloed door onzekerheden die veroorzaakt worden op de

toeleverings- en/of afzetmarkten van de ondememing. Een ander deel wordt veel meer

bepaald door factoren van bij voorbeeld technische en/of institutionele aard. Juist aan de

uitgavenkant van het geldstroomspectrum komt men dergelijke geldstromen tegen. Wanneer

er inderdaad sprake zou zijn van geldstromen die qua onzekerheid duidelijk van elkaar

verschillen, kan niet anders dan geconcludeerd worden dat het hanteren van een uniforme

disconteringsvoet aan deze verschillen geen recht doet. In navolging van Myers [5] zou om

die reden gepleit kunnen worden voor het hanteren van een disconteringsfactor die per

risico-categorie is gedifferentieerd. In dat verband zou LCe een nuttige bijdrage kunnen

leveren door de systematische wijze waarop de levensduuruitgaven van een duurzaam

technisch productiemiddel in kaart worden gebracht en in de tijd worden gealloceerd.

Immateriele beslissingsafhankelijkefactoren

Naast zuiver fmanciele factoren kunnen zowel aan de opbrengst als aan de uitgaven zijde

immateriele factoren van grote invloed zijn bij een aanschafbeslissing. Aan de opbrengsten

zijde komen immateriele factoren aan de orde doordat technische functies geeist worden die

verder niet ter discussie worden gesteld. Een dergelijke situatie voorkomen als b.v.:

- de technische produktiemiddelen een secundaire of ondersteunende functie in de

bedrijfsvoering hebben, waardoor een direct verband met de bedrijfsornzet moeilijk te

leggen is (b.v. bij kopieermachines in een bankfiliaal);

- de functies die een technisch middel moet vervullen welliswaar als waardevol worden

gezien maar geen binnenkomende geldstroom tot gevolg hebben (b.v. bij legervoertuigen

voor defensie).
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Aan uitgaven zijde treft men vaak menselijke factoren aan die aan het gebruik van bepaalde

duurzame technische productiemidelen verbonden zijn, zoals lichaamlijke gevaren bij de

bediening en ook een breed scala aspecten die in de categorie "ongemakken" thuishoren.

Zowel LCC als ook de bedrijfseconomische beslissingscalculaties zijn met bedoeld om

immateriele factoren bij een aanschafbeslissing mee te laten wegen.

De "/evensduur" vanluncties

De LCC benadering neemt een vaste levensduur voor een duurzaam technisch middel als

uitgangspunt. Een gebruiker stelt van te voren vast, eventueel in overleg met de ontwikkelaar

van welke levensduur (lees: levenscyclus) uit moet worden gegaan. In een "sophisticated"

bedrijfseconomische beslissingscalculatie staat de (economische) levensduur met a priori

vast, maar is juist afhankelijk van wanneer en voor hoe lang er een positieve netto

geldstroom wordt verwacht die m.b.v. het technische middel kan worden bereikt.

Beide benaderingen gaan er in principe van uit dat duurzame technische middelen als

ondeelbare entiteiten worden opgevat. Echter, veelal hebben duurzame technische middelen

in meerdere of mindere mate een modulaire structuur, waarbij iedere module een

deelverzameling van het totale gewenste functiepakket bezit. In de praktijk kan blijken dat de

wenselijkheid om over een bepaalde technische functie te kunnen beschikken na verloop van

tijd kan veranderen voor iedere functie in het totale pakket. De complexiteit van een

beslissingscalculatie neemt sterk toe naannate men meer met een onderling verschillend

tempo waarin de wenselijkheid van functies verandert rekening moet houden. In dat geval

zou men ook moeten voorzien wanneer partiele herontwerpen (=modificaties) gewenst zijn.

Moment van bes/issing

Zowel de LCC- als ook de zuiver bedrijfseconomische benadering veronderstellen een zekere

geldigheidsduur van technische functies die het duurzame technische middel moet vervullen.

In de LCC benadering is het moment waarop beslissingen worden genomen m.b.t. wanneer

een vooronderzoek over gaat in het ontwikkelingstraject enigzins onduidelijk.

Vooronderzoek kan men eveneens als een ontwerpactiviteit beschouwen en is daarmee met

alleen een kostenveroorzaker maar ook een bestanddeel van de levenscyclus. De zekerheid

m.b.t. de uitgavenconsequenties zijn doorgaans duidelijker naarmate het vooronderzoek c.q.
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ontwerp verder gevorderd is, zodat om onzekerheden te minimaliseren de feitelijke beslissing

om door te gaan met de resterende levenscyc1us zoveel mogelijk moet worden uitgesteld.

Uitstel betekent echter ook dat levenscyc1usuitgaven toenemen.

Bij de bedrijfseconornische benadering kan op elk willekeurig moment in de levenscyclus

een investeringsbeslissing worden genomen met de dan aanwezige informatie. In principe

hoeft bier een investeringsbeslissing m.b.t. een technisch rniddel ook geen eenmalige kwestie

te zijn. Het zeer weI denkbaar dat (netto) geldstromen regelmatig geevalueerd worden om na

te kunnen gaan of (partieel) herontwerp oftewel modificatie gewenst is.

Een en ander samenvattend lijkt de LCC benadering als investeringsselectie-instrument

ongescbikt. WeI kan LCC bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de bestaande

DCF-methoden.

4

ti Inleidin~

LCC in de praktijk

Om een indruk te krijgen of en hoe het LCC concept in een industriele omgeving toegepast

wordt is er kontakt gezocht met bedrijfsfunctionarissen die ofweI in hun functie als inkoper

(afnemer) danwel ontwikkelaar (fabrikant) van standaard- c.q. maatwerkproducten

regelmatig met investeringsbeslissingen in aanraking komen.

Er is bewust bij dit praktijkonderzoek niet gekozen voor een schriftelijke enquete, aangezien

bier het gevaar groot is dat er slechts een samenvatting van opninies gegeven kan worden en

principiele aspecten onbeantwoord blijven. Om de beoogde diepgang te krijgen is gekozen

voor het houden van interviews, welliswaar met een gestructureerde vragenlijst ter

ondersteuning, met een beperkt aantal bedrij fsfunctionarissen (19 interviews bij 16

verscbillende bedrijven). In tabel 4.1 zijn de diverse bedrijven gerubriceerd naar

onderzoeksaspect.
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Afnemer Fabrikant

Maatwerkproducten

Standaardproducten AT&T, Campina Melkunie, AT&T, DAF, Oce

DAF, DSM, Heiniken,

Nedloyd, Philips, Shell

Boskalis Westminster, CSM, AT&T, DAF, Hydraudyne,

Nedloyd, Shell, UVG Vanderlande, WEMO

Tabel 4.1. De aan het interview deelnemende bedrijven.

~ Resultaten interviews

De belangrijkste bevindingen uit de interviews kunnen gerubriceerd worden naar de volgende

aspecten:

1) de onzekerheid bij het voorspellen;

2) het begrip levensduur;

3) het afwegen van uitgaven en opbrengsten;

4) leasen als alternatiefvoor kopen;

5) "teamwork" bij aanschafbeslissingen;

6) methoden van beslissingscalculatie.

De onzekerheid bij het voorspellen

In iedere onderneming is men zich bewust van de risico's bij onjuiste schattingen van de

financiele consequenties bij aanschaf c.q. verkoop van een duurzaam technisch

productiemiddel. Het opnemen van (uitgebreide) garantie- en aansprakelijkheids- bepalingen

worden door afuemers als een belangrijke uitweg gezien voor het compenseren van

onverwachte negatieve gevolgen van een aanschaf.

Fabrikanten van standaardproducten zijn vaak initiatiefnemer bij het inschatten van

levensduuruitgaven bij de introduktie van een nieuwe familie producten. Gunstige levensduur

uitgaven worden door marketingafdelingen als een belangrijk verkoopargument naar de

professionele klanten gezien. Sommige afuemers daarentegen hechten maar weinig waarde

aan levensduur uitgavenschattingen van fabrikanten, aangezien men ervan overtuigd is dat

die uit commerciele overwegingen meestal te laag zijn.

Opvallend is dat vrijwel niemand van de gei'nterviewden substantieel aandacht besteed aan de
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evaluatie van aanschafbeslissingen. De houding overheerst dat achterafvanzelfblijkt dat als

de lasten zeer tegenvallen men gaat nadenken over hoe men deze ongwenste situatie kan

corrigeren.

Het begrip levensduur

Afnemers van zeer duurzame technische productiemiddelen, d.w.z. productiemiddelen met

een hoge aanschafprijs en een relatiefkorte economische levensduur t.O.V. de technische

levensduur, gaan niet bij voorbaat uit van een gelimiteerde levensduur. Indien de situatie dat

vereist zal men het gebruik van het productiemiddel wijzigen (b.v. niet gebruiken bij een

rcessie) of overgaan tot modificatie, m.a.w. geleidelijke aanpassingen aan nieuwe

gebruikerswensen Lp.v het corrigeren van ontwerpfouten.

Een enkele afnemer merkte op dat levensduur wellicht beter in termen van gebruikseenheden

uitgedrukt kan worden dan in tijd, aangezien fabrikanten de neiging hebben om bij

tegenvallende levensduuruitgaven een te grote gebruiksintensiteit van de afnemer te

veronderstellen in een poging om zich zodoende aan contractuele verplichtingen te

ontrekken.

Het afwegen van uitgaven en opbrengsten

Het merendeel van de afnemers is van mening dat er welliswaar een afweging bij aanschaf

dient plaats te vinden tussen de gewenste functies en de fmanciele consequenties. Echter,

primair blijven de gewenste functies in combinatie met een hoge betrouwbaarheid bij de

afweging, zodat hier weinig ruimte voor financiele concessies is. Tevens onderkend men

moeite te hebben met de irnmateriele lasten en baten.

Dit beeld wordt door de fabrikanten bevestigd. Klanten geven prioriteit aan de technische

functies, waarbij vaak enkele technische specificaties doorslaggevend zijn. Daarnaast zijn

afhankelijk van de branche de potenties tot vermindering van levensduuruitgaven belangrijk,

zoals b.v. het brandstofverbruik bij een vrachtwagen.

Leasen als altematie!voor kopen

Mede ter compensatie van het onder punt I) genoemde risico van onjuiste schattingen, biedt

het lease-concept zowel voor afnemers als fabrikanten een aantrekkelijk alternatief.

Afgezien van eventuele belastingtechnische- en financieringsvoordelen die hiermee te

behalen zijn, geeft leasing de afnemer de mogelijkheid om afstand te nemen van vrijwel alle
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levensduuroverwegingen en risico's. Afnemers redeneren hierbij als voIgt: "lk wens over een

aantal (technische) functies te beschikken en ik heb daar maximaal een bedrag X voor over".

In essentie wordt het fmanciele risico geheel aan de fabrikant c.q. een externe fmancier

overgeheveld.

Voor fabrikanten kan het lease-concept ook een aantal voordelen inhouden. Genoemd

worden ondermeer de mogelijkheid om bij het leasen ook tegelijk onderhoud en modificaties

aan te bieden in een financieel aantrekkelijke vonn. Het risico dat een fabrikant levensduur

uitgaven verkeerd inschat en zich aan een voor hem ongunstig lease-contract verplicht kan

enigzins verlicht worden doordat d.m.v. de door hem zelfmeegeleverde diensten meer

inzicht onstaat in de feitelijke levensduur uitgaven.

"Teamwork" bij aanschafbeslissingen

Opva11end is dat met name bij standaardproducten afnemers een voorkeur uitspreken voor het

rninirnaliseren van bindingen met de fabrikant, met als motivatie dat men zodoende verwacht

een sterkere onderhandelingspositie t.o.v. de fabrikanten te krijgen. Ingeval van de

klant-speciefieke duurzame technische productiemiddelen geven enke1e afnemers aan een

voorkeur te hebben voor z.g.n. preferred suppliers. Deze leveranciers genieten welliswaar het

voorrecht om altijd te mogen offereren, echter ook zij zuBen rege1matig geevalueerd worden.

Het in de LCC-benadering gepropageerde multi-discplinaire team bestaande uit ontwerpers,

gebruikers, onderhouders, financiers, etc. blijkt in de praktijk moeilijk realiseerbaar te zijn.

Concurrentie-overwegingen van zowel de afnemers- als ook de fabrikantzijde leiden tot grote

gereserveerdheid m.b.t. de openheid waarmee gegevens worden uitgewisseld.

Methoden van beslissingscalculatie

Vooral de afnemers besteden enige aandacht aan economische beslissingscalculaties, waarbij

een grote varieteit aan methoden, soms verschillende methoden tezamen voor een enkele

aanschaffmg, worden gebruikt. Genoemd werden: terugverdientijd, earnings before interest

and taxes, DCF (=discounted cashflow), interne rentabiliteit, bij de afnemers. Een fabrikant

van standaardproducten zei een schatting te maken over de winstpotentie van nieuwe op de

markt te brengen producten via EVA (=economic value added).

De LCC-benadering is vrijwel nergens bekend, hoewel men na uitleg te kennen geeft dat de

benadering veel overeenkomsten vertoont met de kapitaalwaarde methode. De

LCC-benadering werd dan ook bij geen enkele gei'nterviewde toegepast.
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5 Conc1usies

Het aanschaffen van duurzame technische productiemiddelen krijgt, gezien het grote

bedrijfsbelang, grote aandacht in de geinterviewde ondernemingen. Hierbij gaat de

belangstelling primair uit naar de gewenste c.q. de te leveren technische functies tegen

aanvaardbare financiele consequenties. De toepasbaarheid van zowel de zuiver

bedrijfseconomische beslissingscalculatiebenadering alsook de vanuit de engineering onstane

LCC benadering wordt onderkend. Toegepast worden deze benaderingen echter meestal

alleen voor de algehele onderbouwing van investeringsvoorstellen naar het hogere

management. Verscheidene bedrijfseconomische calculatietechnieken, vee1al in combinatie,

worden hiervoor gehanteerd door de financiele afdelingen. De LCC benadering op zich

wordt niet toegepast vanwege zijn geringe bekendheid en omdat men weinig meerwaarde

hieraan toekent ten opzichte van de traditionele bedrijfseconomische benaderingen. De

uitgavencategorien zoals die in de LCC-benadering genoemd worden zijn bij de betrokkenen

reeds bekend en worden gehanteerd in combinatie met de traditionele bedrijfseconomische

beslissingscalculaties.

Het voor het schatten van de levensduur uitgaven veronderstelde teamwork blijkt vrijwel niet

realiseerbaar te zijn vanwege de sterke concurrentievrees in de branches waarin men

opereert. Aileen in sommige situaties waarin het klanten-specifieke systemen betreft is een

zekere vorm van openheid mogelijk.

Naast de bezwaren die in de theoretische beschouwing uit het vorige hoofdstuk naar voren

komen t.a.v. de toepassingsmogelijkheden van (geavanceerde) calculatiemethoden

verwachten ook de geinterviewden vanuit meer praktische overwegingen niet dat meer

geavanceerde calculatiemethoden zuBen bijdragen tot verbeterde aanschafbeslissingen. Van

veel groter be1ang acht men het ontwikkelen van mogelijkheden ter compensatie van de

risico's t.g.v. onjuiste toekomstverwachtingen. Momenteel worden al naar gelang de branche

en de aard van de duurzame technische productiemiddelen gebruik gemaakt van twee

benaderingen, het lease-concept en het toepassen van modificaties.

Bij het leasen wordt in beginsel het risico door de afnemer "afgeschoven" naar een financier

(in de meeste gevallen is dat de fabrikant), die in contractvorm vaak ook productgebonden

additione1e dienstverlening zoals onderhoud kan opnemen. Bij deze benadering is er dus geen

sprake meer van een traditionele aanschafbeslissing op basis van een lange termijn afweging
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tussen uitgaven en baten, maar op basis van re1atief korte termijn garanties dat een fabrikant

een technische functie kan leveren.

De mogelijkheid om (duurzame) technische midde1en te modificeren als de technische

functievervulling niet volgens verwachting blijkt, is reeds geruime tijd bekend. Ben

belangrijke voorwaarde voor de toepasbaarheid van modificatie is de mate waarin reeds bij

het ontwerp en de fabricage van een duurzaam technisch productierniddel rekening wordt

gehouden met toekomstige aanpassingen. Het belangrijke effect van de mogelijkheid voor

modificatie ligt in het verdelen van een langere moeilijk ovezienbare periode waarover een

totale aanschaf gerechtvaardigd moet worden in kleinere meer overzienbare tijdsintervallen.

Het is echter de vraag of men voor de beslissing om al dan niet te modificeren gebruik kan

maken van de reeds bekende bedrijfseconomische calculatietechnieken, ofschoon men nu

over meer betrouwbare gegevens kan beschikken. Immers, het gaat nu niet aIleen om de

beoordeling van een modificatie-optie op zich, maar ook om de omvang van een modificatie

(welke functies hebben een hoge prioriteit voor aanpassing en welke kunnen nog uitgeste1d

worden) en het meest gunstige tijdstip waarop dit uitgevoerd kan worden. Verder onderzoek

m.b.t. deze problematiek is gewenst.

Als hoofdconclusie uit het onderzoek naar de toepasbaarheid van LCC in een industriele

omgeving geldt dat verder theoretisch onderzoek naar nieuwe beslissingscalculatie

benaderingen, zowel de traditionele als ook LCC, weinig zinvol zal zijn als deze beschouwd

worden in het kader van een eenmalige aanschafbeslissing.

Van groot belang echter zijn de tot nu toe nog grotendeels onduidelijke redenaties hoe lease

contracten tot stand komen. Er is nog weinig theoretische basis beschikbaar hoe een fabrikant

kan nagaan hoe ogenschijnlijk eenvoudige garanties die door de afnemers geeist worden,

operationeel en dus ook fmancieel gerealiseerd moeten worden. B.v. wat mag een gereedheid

van 96% kosten? Het opstellen van lease-contracten is met name voor de fabrikanten van

duurzame technische productiemiddelen op grond van allerlei aansprakelijkheidsclausules

een riskante zaak. Verder onderzoek naar het formuleren en operationaliseren van

leasecontracten is wenselijk.
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