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SAMENVAT'PING 

Deze studie behandelt het probleem van het opstellen 
van·budgetten in een vroeg stadium van het bouw
proces. 

Het probleem is beperkt tot de ontwikkeling van 
kantoorgebouwen. 
De ontwikkelde budgetteringsprocedure is opgebouwd 
uit een ruimtelijk budget, waarin de ruimtebehoeften 

warden va.stgelegd en een financieel budget waarin de 

tP maken kosten. word en begroot. 
Het ruimtelijk budget wordt.gebruikt bij het ma.ken 
van het schetsplan. Mede aan de hand van gegevens uit 
dit schetsplan wordt het financieel budget opgesteld. 

Bij het opstellen van een ruimtelijk en een financieel 

budget, wordt gebruik gernaakt van gegevens v~n ge
realiseerde projekten. Uit deze gegevens warden bouw
kengetallen en kostenkengetallen afgeleid, aan de hand 
waarva.n voor een nieuw, nog te realiseren projekt, 
bouwrichtgetallen en kostenrichtgetallen warden 

bepaald. 
Met de bouwrichtgetallen wordt een ruimtelijk budget 
opgesteld, met de kostenrichtgetallen een financieel 

budt~et. 

In deze studi.e ziJn indelingen aangegeven voor de 

beide budgetten. 

Voor het ruimtelijk budget is een indeling van opper
vlakten opgesteld, voor het financieel budget is het 
CI/SfB systeern tabel 1 gebruikt. 
De tabel is aangevuld en de omschrijvingen van de 
elementen zijn aangepast. 
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O. INLEIDING 

Het bouwproces* start btj een eerste idee om te bouwen 
en eindigt btj de sloop van een gebouw. 

Hierbtj is een aantal participanten betrokken die een 
btjdrage leveren in ontwerp en het tot stand brenp:en 
van een bouwprojekt*. 

Deze participanten kunnen ender andere z~n: architekt, 
(onder)aannemer, installateur en overheid. 

Een projektontwikkelingsmaatschapp~* (afgekort p.o.m.) 
kan de inbreng van de betrokken part~en koordineren. 
Ztj integreert deze inbreng tot een homogene operatie 
om een gebouw te realiseren, dat voldoet aan de eisen 
van de opdrachtgever (1). 

Door deze integratie wordt de noodzaak tot onderlinge 
afstemming van de informatie van de verschillende 
participanten in de verschillende fasen van het bouw
proces sterk gevoeld. 

De p.o.m. verricht deze koordinerende taak in de meeste 
gevallen als risikodragende ondernerner. 

Om deze reden zullen ook eisen gesteld worden aan de 
te verwachten projektwinst. 

Reeds in een vroeg stadium vr:n het bouwproces moet 
de p.o.m. de ekonomische levensvatbnarheid kunnen 
bepalen. 

* 
(1) 

zie begrippenltjst, btjlage I 
zie literatuuropgave, nummer 1. 

Deze manier van literatuurverwijzing zal in dit 
verslag worden gehandhaafd. 
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Uit gesprekken met medewerkers van een p.o.m. is 
gebleken dat dit bedrijf zoekt naar een begrotings
methode voor kantoorgebouwen. 
Deze methode zou moeten aangeven op welke ~ze aan 
de hand van gegevens van het schetsplan* de kosten 
van een bouwprojekt snel en betrouwbaar begroot 
kunnen warden. 
Daarnaast zou de kosteninformatie zodanig ingedeeld 
moeten warden dat deze kan aansluiten op andere 
fasen van het bouwproces. 

Het opstellen van zo'n begrotingsmethode is gekozen 
als onderwerp voor de eindstudie b:ij de groep 
Uitvoeringstechniek van de afdeling Bouwkunde en de 
vakgroep Operationele Hesearch van de afdelinr, 
Bedrijfskunde. 

* zie begrippenlijst 
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1 • FORMULERING VAN HEI' PROBLE.El"I 

Ter inleiding en verduidelijking van de probleem
stelling voor deze studie wordt een beschrijvinr: van 
de p.o.m. en haar werkwijze gegeven. 

1.1. Beschr\iving p.o.m. 
De p.o.m. waar deze studie is verricht, maakt deel 
uit van een bouwgroep die uit verschillende dochter
ondernemingen bestaat. 
De bouwgroep is als volr;t opgebouwd: 

, 
bouw-
1_"5roep 

I I I I 

"' 

I 

bouwbedrijf bet on- bet on- ins.tall a tie- bouwmaterialen-
p.o.m. 

fabriek 2 bedrijf fabriek 1 

\.._ 

figuur 1.1. schema opbouw bouwgroep 

De dochterbedr~ven z~n onafhankel~k van elkaar en 
ieder is verantwoordel~k voor de ei~en omzet. 

hand el 

In principe werken ze niet alleen voor elkaar, maar 
ook voor andere opdracht~evers. 
Jn de prakt~k bl~ken ze echter voor een belangr~ 
deel samen te werken. 
De p.o.m. bestond medio 1976 ruim 12 jaer en had toen 
acht personen in dienst. 
De omzet bedroeg toen ongeveer 50 miljoen gulden per 
jaar. 
Het aantal onderhanden projekten was 17. 

~ 
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1.2. Procedure p.o.m. 
Ter verduidel~jking van de do<1r de p.o.m. p.;evolp.;de 
procedure is deze scbematisch afp.;ebeeld in figuur 
1.2. 
Vervolgens wordt deze toegelicht. 

idee nakalkulatie 
(tip) gelijkwaardig .. projekt 

lpeiling marktbehoeftel 
I .. ... .. ... 

glob:grond- opstellen keuze 
Qnderzoek funktioneel architekt eisen 

. 

progr.v.e. en bestemmings-
door p.o.m. konstrukteur plan 

~ t y 

voorbereiden schetsplan -
grond- I verwerving 

• 1 t 
grond- - eventuele stichting;s -verwerving I - wijziging kosten 

----, ' uestemmings- over-
plan .zicht 

advies 
konstrukteur 
en derden 

t 
-definitief - -·'. 

" plan 

' t p 

hestek prijsvorming - opste1len 
~' ('t~ ri,;v~n derden - investerings-

begroting 

- definitieve .... 
opdracht .. 

uitvoering 
projekt .. 

nakalkulatie -·- budgetbegroting 
projekt nieuw projekt 

figuur 1 .2. schema procedure p.o.m. 

I 

I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
l 

_J 



-11-

Een p.o.m. kan op verschillende manieren met een 
projekt beginnen. 

- De p.o.m. neemt zelf het initiatief, wanneer blijkt 
dat er een marktbehoefte bestaat, die de realisering 
van een projekt rechtvaardigt. 

V66r, t~dens of na de bouw kan getracht worden een 
koper te vinden, opdat het r;eoouw niet.door de 
p.o.m. geexploiteerd hoeft te warden. 

Een opdracht~ever komt met zUn wensen naar een p.o.m. 
De p.o.m. zal deze wensen, al naar gelanr, de opdracht, 
beoordelen op realiseerbaarheid en vervolgens wel of 
niet uitwerken. 

Als opdrachtgevers kunnen genoemd worden: 
- een beleggingsmaatschapp~, 
- een gemeente, 
- f~en partikulier. 

Het bepalen of een projekt wel of niet realiseerbaar 
is, kan gebeuren op grond van vele kriteria, zeals: 
- een globale investeringsanalyse, 

- de marktbehoefte (wel of geen verzadiging), 
- de konsekwenties van bet bestemmingsplan. 

Wanneer gebleken is dat het projekt levensvatbaar is, 
worden de volgende punten afgehandeld: 

- een onderzoek naar de juridische verplichtingen die 
op de grand rusten, 

- het in optie nemen van de grond, 

- een globaal onderzoek naar de bodemgesteldheid, 
- de keuze van architekt en konstrukteur, 

- het opstellen van een funktioneel programma van eisen. 
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Er kan nu een schetsplan gemaakt worden. 
Uit dit schetsplan wordt een oppervlakte- en inhouds
analyse en een stichtingskostenoverzicht afgeleid. 
In een oppervlakte- en inhoudsanalyse worden onder 
andere oppervlakten berekend van: 
- het bouwterrein, 
- bet bebouwde terrein, 
- bet gebouw, onderverdeeld n'1ar verdiepingen en 

diverse ruimten. 
In een stichtingskostenoverzicht wordt een raming 
f,emaakt van de te verwachten kosten van realisering 
van bet projekt. 
Dit overzicht komt tot stand met behulp van nakal
kulatiec~fers en pr~sopgaven van leveranciers en 
onderaannemers. 
De p.o.m. kent geen vaste procedure volgens welke 
snel en nauwkeurig de sticbtingskosten kunnen worden 
geschat. 

Voldoet bet scbetsplan niet aan de eisen die bieraan 
gesteld worden, is een herziening van een of meerdere 
uitgangspunten noodzakel~k. 
Bl~kt uit het stichtingskostenoverzicbt de ekonomische 
haalbaarheid en gaat de opdracht~ever biermee akkoord, 
dan zal tot grondaankoop, grondonderzoek en bet maken 
van een definitief ontwerp worden overgegaan. 
De konstrukteur en andere adviseurs zullen hierbtj 
adviseren. 
Uit bet definitieve ontwerp en het bestek komt met 
de verschillende participanten een prijsvorming tot 
stand. 
De p.o.m. begroot zelf ook bet projekt en de pr~s
opgaven van derden worden biermee vergeleken. 
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Als de definitieve pr~s bekend is, kan de p.o.m. 
bear investeringsbegroting afronden. 
De investeringsbegroting wordt op~esteld aan de hand 
van offertes VE1n alle participanten van het projekt 
en v,eeft weer wat alle onderdelen ~aan kosten. 
Jn de investerin~sbegroting is tevens een verkoop
prLjsberekening opgenomen. 
Ook voor het maken van een investeringsbegroting kent 
de p.o.m. ~een vaste procedure. 
Een vergel~king tussen het.stichtingskostenoverzicht 
en de investeringsbegroting is moeiltjk te maken, 
doordat de kostenindelingen verschillen. 
Btj het begroten van projekten gebruikt de p.o.m. 
niet steeds dezelfde procedure om tot een pr~s te komen. 

Wanneer de investerinRsbeF,rotinr, gereed is, kan de 
definitieve opdracht worden verleend en worden r,e
start met de uitvoering. 
De investeringsbegroting krijgt dan bet karakter van 
een budget. 
Voor een doelmatige budgetbewaking is tevens een 
duidel~ke verdeling van de deelbudgetten* 1 gewenst. 

Samenvattend kleven aan de procedure van de p.o.m. 
de volgende bezwaren: 
1. Er bestaat geen vaste opzet volgens welke kosten 

van een projekt kunnen worden begroot. 
2. Er bestaat ~een onderlinge afstemming van het 

stichtingskostenoverzicht en de investerinF,sbegroting. 
3. Er is ~een eenduidige informatie-indeling aanwezig 

die direkt in andere fasen van het bouwproces is te 
f.;ebruiken. 

* zie begrippenl~st 
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1.3. Probleemstelling 

1. Het opstellen VAn een begrotingsmethode voor 
kantoorgebouwen, waarmee men met behulp van 

gegevens van het schetsplan tot een schatting 
van de investeringskosten kan komen. 

2. Het invoeren van een bepaalde informatie-indeling 
volgens welke de informatie uit deze begrotings
methode ook in de voorafgaande en opvolgende fasen 
kan worden gebruikt. 
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2. PROBLEEMUTTWERKING 

2.1. Budgetten 

Bij het opstellen van een begroting van de investerings
kosten z~n in grote l~nen twee soorten gegevens nodig. 

1. g~g~y~£~-2Y~E-f!£~£~!~1~-~2£~~~~~£~!~~ 
Deze gegevens worden verkregen uit nakalkulatie, 
informatie van derden of schattingen. 

Z~ geven aan wat het projekt per onderdeel ~aat 
kosten. 

Op basis van dit financiele plan wordt beslist over 
het wel of niet verdergaan met bet projekt. 

Dit plan wordt dan een budget en wordt financieel 
budget genoemd. 

Hieronder wordt verstaan: 

een plan uitgedrukt in financiele termen die 
de begrenzingen aangeven, waarbinnen een bepaald 
doel bereikt moet worden. (2) 

2. S~B~Y~£~_2Y~E-E~!~~~~~~2~f~~£ 
Om tot een ekonomisch verantwoorde opzet te komen, 
worden door de opdracbtr,ever eisen gesteld aan de 
verhoudingen tussen de verschillende ruimten. 

In bet programma van eisen wordt ondermeer omschreven 
hoe de ruimten in een gebouw moeten worden verdeeld. 
Zeals later wordt aangegeven heeft de grootte van de 
ruimtebehoeften invloed op de totale projektkosten. 
Teneinde deze projektkosten te kunnen beheersen, 
moet bet gewenste bouwvloume en de opbouw ervan 
duidel~k zi._in vastgelegd" (3). 

Dit wordt vastgelegd in een ruirntel~k budget. 
Hieronder wordt verstaan: 

een plan ui tgedrukt in ruimtelijke hoeveelheden 
die de bef;renzingen annp;even waarbinnen een be
paald doel bereikt moet worden. 
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2 .2. Opzet studie 

A1ler.eerst wordt in hoofdstuk 3 in grote lijnen de 
voorgestelde procedure aangeF,even. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 uiteengezet hoe het 

ruimteljjk budgetiJ. wordt opp;esteld en hoe de informatie 
ingedeeld wordt. 

De hoofdstukken 5, 6 en 7 gaan in op de financiele 
budgetstelling, waarbjj in hoofdstuk 5 een kosten

informatiesysteem wordt aangedragen, dat verder in 
deze studie gebruikt gaan worden. 

Hoe het ruimtelijk en het financieel budr;et worden 

samen~evoe~d tot een procedure wordt in hoofdstuk 8 
uiteengezet. 

De gebruiksaanwijzing van de ontwikkelde procedure 
is aangegeven in hoofdstuk 9. 
Tenslotte geeft hoofstuk 10 aan de hand van een 

voorbeeld met een gevoeligheidsanalyse van het 

ruimteljjk en financieel budget aan, hoe een fout in 

een schatting de grootte van een budget kan beinvloeden. 

2.3. Beperkingen 

1. De begrotingen zjjn opgesteld vanuit de situatie 
zoals deze zich bjj een p.o.m. voordoet. 

2. Het onderzoek beperkt zich tot de kate~orie 
kRntoorgebouwen. 

3. Er is gebruik gemaakt van de cjjfers van drie 
projekten. 

4. Bt dit onderzoek is gekozen voor een kosten
indeling volgens het CT/SfB-systeem, tabel 1 

(zie hoofdstuk 5). 

* zie begrippenljjst 
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3. VOORGESTELDE PROCEDURE 

3.1. Invloed van beslissingen op de kosten 

In het programma van eisen voor een gebouw wordt een 
aantal randvoorwaarden vastgelegd. 

Deze randvoorwaarden bepalen in grote mate de totale 
bouwkosten. 

B~voorbeeld de eis dat de oppervlakte 10.000 m2 moet 
zijn, leidt tot hogere bouwkosten dan een verlangde 
oppervlakte van 5000 m2 • 

Dergel~ke beslissingen hebben nog een zeer grote 
invloed op de bouwkosten*. 

Nadat de belangrijkste ui tgangspunten z~n vastgelegd, 
worden later in het bouwproces beslissingen p,enomen 
omtrent nadere uitwerkingen. 

Deze beslissingen z~n minder ingr~pend. 
De versch'illende beslissingen hebben bepaalde finan
ciele konsekwenties. 

De verschillen van deze konsekwenties zijn minder groot 
dan de verschillen van konsekwenties van eerder ge
nomen beslissingen. 

Ter illustratie is figuur 3.1. uit een publikatie 
van Philips (4) overgenomen. 

Hierin z~n c~fers opgenomen, afgeleid uit een analyse 
van kantoorgebouwen. 

Deze c~f ers geven het gekonstateerde verschil aan 
tussen de "duurste" en de "goedkoopste" uitwerking 
van een zelfde uitgangspunt, uitgedrukt in een per
centage van de kosten van de "duurste" oplossing. 

* zie ook (5) 
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programma van eisen 

on twerp 
bouwtechnische uitwerking 
aanbesteding 
uitvoering 

500,,b 

25% 
15% 
10% 

5% 

figuur. 3.1 .• mogelijke kostenverschillen bij verschil
lende uitwerkingen van eenzelfde uitgangspunt, uitge
drukt in procenten van de meest dure uitwerking 

Men kan bier dus uit afleiden dat een kritische 
formulering van de ui tgangspunten noodzakelijk is. 
Ten aanzien van bet vereiste bouwvolume en de 
verdeling van de ruimten, gescbiedt dit in een . 
ruimtelijk budget*. 
Door een ruimtelijke budgetstelling, voordat bet 
scbetsplan wordt opgesteld, kan men de later te maken 
kosten voor een groot deel voorzien. 

3 .2. Globale bescbrijving voorgestelde procedure 
Op de volgende bladz~de is de voorgestelde proce
dure afgebeeld in figuur 3.2. 
Daarna wordt een toelicbting bierop gegeven. 

* z i e begrippenljjst 

l, 
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programma 
van 

eisen 

ruimtelijk )( 
budget 

voorlopige 
schatting 

investerings
kosten 

doorgaan 

schetsplan 

mat en 

financieel 
budget 

schatting 
investerings

kosten 

verwachte 
projektwinst 

• . I 2 priJs1 m 

oorgaan met projekt 
astst. inv. bud et 

figuur· }.2. schema voorgestelde procedure 
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De in deze studie opgestelde procedure begint ~et 
een programma van eisen (p.v.e.). 
Vervolgens wordt bet ruimtel~k bud~et* opgesteld. 
Hieruit is de totale bruto buitenwerkse oppervlakte*• 
af te leiden. 
Wanneer deze oppervlakte wordt vermenigvuldigd met 
de pr~s per m2 , levert dit een voorlopige schatting 
van de investeringskosten op. 
Een toetsing aan bet programma van eisen moet duidel~jk 
maken of wel of niet zal warden doorgegaan. 
Tndien besloten wordt door te gaan, wordt met behulp 
van bet ruimtel1jk budget een scbetsplan* gemaakt. 
~et onder andere de maten uit het schetsplan wordt 
bet financieel budget* opgesteld. 
De totale investerin~skosten kunnen dan warden af
gelezen uit bet financieel budget. 
Door de totale investeringskosten af te trekken van de 
verkoopprijs wordt de verwachte projektwinst berekend. 
Jndien de verwachte projektwinst bevredigend is, wordt 
met het projekt doorgegaan. 
De schatting van de investeringskosten wordt nu een 
investeringsbudget. 
Wanneer de projektwinst niet bevredigend is, vindt 
een terugkoppeling plaats naar het programma ven eisen. 

* 
** 

zie begrippenlijst 
zie bijlage TV 
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4. RUIMTELIJK BUDGET 

4.1. Jnleiding 
NA de pro~rammafase zal de ruimtebehoefte gekwanti
ficeerd warden. 
Het resultaat hiervan is het ruimteltjk budget genoemd 
(zie bladztjde 15 ). 
Gegevens over de ruimte-indeling warden afgeleid 
uit ervaringsc~fers van gerealiseerde kantoorgebouwen. 
Daar deze gebouwen een vr~wel vaste verdiepingshoogte 
hebben, wordt volstaan met het uitdrukken van de 
ruimtebehoeften in m2 en niet in m3(6). 

4.2. Oppervlakte-indeling 
Gegevens over de ruimte-indeling van voltooide 
projekten die e:ebruikt warden voor de opstellinr; 
van een nieuw ruimel~k budget, moeten uniform 
r,erangschikt worden. 
Hiervoor is een oppervlakte-indeling voor kantoor
gebouwen opgezet*. 
In figuur 4.1., op de volgende bladzijde, is aan
gegeven hoe de totale oppervlakte van kantoorgebouwen 
schematisch kan worden ingedeeld. 

* zie ook (7), (8) en (9) 
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NINGEN 
OPPERVLAKTE ALGEl1ENE OVER!GE RUIMTEN (B.O.A.V.) 

TARRA BU ·IT ENVERKSE OPPEHVLAKTE (T.Bu.o.) 

figuur 4.1. oppervlakte-indeling kantoorgebouwen 

De verschillende oppervlakte-soorten ziJn omschreven 
. in bijlage IV:_terminologie oppervlakte-indeling. 

,,) 
J 
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4.3. Bouwkengetallen 

De verhoudine;en tussen de verschillende oppervlakten 
worden uitp;edrukt in verhoudingsp;etallen. 

Wanneer bovendien het aantal m2 van een opper·vlakte

soort bekend is, kan men, in kombinatie met de 
gevonden verhoudinf,sgetallen, de overif,e oppervlnkten 
bepalen. 

Deze verhoudingsgetallen worden bouwkengetallen 
genoemd. 
Het begrip bouwkengetal wordt als volgt omschreven: 

een bouwkenp;etal is een kwantitatief p-ep;even, 

dat informa tie bevat over de ruimtelijke situatie 
van een gerealiseerd projekt. 

De bouwkenp;etallen warden ~eintroduceerd om de 
verhoudingen tussen de verschillende oppervlakten 

in een F,erealiseerd gebouw vast te le~r,en. 
Deze bouwkengetallen z~n kenmerkend voor gereali
seerde oppervlakteverhoudinp;en die bet gebouw 
een bepaalde kwaliteit geven ten aanzien van het 

ruimtegebruik. 
Om nu de oppervlakten van een nieuw knntoorr,ebouw 
te bepalen, moet men zich uitspreken over die 
kwaliteit, die leidt tot een oppervlakte-indeling. 
Door de gewenste r-;rootte i,r..an de oppervlakte
verhoudings~etallen aan te geven, kiest.men voor 
een bepaalde·kwaliteit*. 

* zie ook (10) 
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4.4. Bouwrichtgetallen 
De gewenste grootte van de verhoudingsgetallen wordt 
aangegeven met behulp van bouwrichtgetallen. 
Dit begrip wordt als volgt omschreven: 

een bouwrichtgetal is de waarde die aangeeft hoe 
groot bet overeenkomstige verhoudingsgetal in de 
toekomst moet worden, of de waarden die aangeven 
w~artussen het overeenkomstige verhoudingsgetal 
moet komen te liggen. 

Met behulp van de bouwrichtgetallen wordt het ruimtel~k 
budget opgesteld. 
Om deze bouwrichtgetallen af te kunnen leiden uit de 
bouwkengetallen, moeten zowel de bouwrichtgetallen als 
de bouwkengetallen betrekking hebben op dezelfde 
oppervlakte-verhoudingen. 
Hiertoe is een zes-tal verhoudingsgetallen gefor
muleerd. 
Zij hebben betrekking op de dik omlijnde kaders in 
figuur 4.1. 

¥~~~~~2~~f?~~~gg1~~~ 

I. de kantoor-faktor 

* 

-----------------
netto verhuurbare kantooroppervlakte = N.V.K.O.* 
netto verh. oppervlakte hoofdfunktie N.V.O.H.* 

Dit getal geeft aan welk gedeelte van de oppervlakte 
van de hoofdfunktie wordt ingenomen door de ver
huurbare kantooroppervlakte. 
Het wordt be1nvloed door: 
- de opzet van het gebouw, 
- de aard van het te huisvesten bedr~f en de grootte 

en de aard van de funktiekategorieen, waarin de 
toekomstige gebruikers z~n ingedeeld, 

- de representativiteit van het gebouw. 

zie b~lage IV: terminologie opper'v'lakte-indeling 
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II. de hoofdkonstruktie-faktor 

netto verh. oppervlakte hoofdfunktie = N.V.O.H.* 
netto verhuurbare oppervlakte N.V.O.* 

Dit getal geeft het aandeel aan van de oppervlakte 
van de hoofdfunktie in de totale netto verhuurbare 
oppervlakte. 
Het wordt beinvloed door de aanwezigheid van: · 
- parkeergarages, 
- woninp;en, 

winkels en overige ruimten. 

N.B. Het verdient aanbeveling b~ een onderlinge 
vergel~king van kantoorgebouwen er op te letten 
of de nevenfunkties wel of niet in de analyse 
z~n opgenomen. 
Dit dient duidel~k b~ de ruimte-analyse vermeld 
te z~n(4). 

ITT. de verhuurbare konstruktie-faktor 

netto verhuurbare oppervlakte 
bruto verhuurbare oppervlakte 

= N. V.O.* 
B.V.O.* 

Deze faktor wordt beinvloed door de oppervlakte van 
de horizontale doorsneden over de (bouwkundige) 
konstrukties als ramen, deuren, (scheidinp;s)wanden, 
leidingen (kokers), per bouwlaag binnen de glas
vlakken van het gebouw. 

IV. ~~-~!~~~~£~-~2£E~i~£!£6~£=f~~!2E 

bruto verhuurbare oppervlakte 
netto buitenwerkse oppervlakte 

= 
B.V.O.* 

N.Bu.O.* 

* 

Dit getal geeft Ban welk gedeelte van de netto 
buitenwerkse oppervlakte verhuurd akn worden. 

zie b~lage JV: terminologie oppervlakte-indeling 
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Het wordt beinvloed door: 
- de opzet van het gebouw, 
- de representativiteit van het gebouw, 

de oppervlakte ingenomen door algemene voorzieningen. 

V. £~-6~~~!~2~~!E~!!~:f~~!2E 

netto buitenwerkse oppervlakte = N.Bu.0.* 
brute buitenwerkse oppervlakte B.Bu.O.* 

Deze faktor wordt in grote mate beinvloed door de 
vorm en de konstruktie van het·gebouw en van de 
gevel. 

Voor het gebruik door de p.o.m. is een zesde verhoudings
getal ope;enomen. 
Dit getal wordt al door de p.o.m. gehanteerd bjj de 
beoordeling van de effici~ntie van de 6pzet vart een 
kc'lntoorf,ebouw. 

VT. de efficientie-faktor 

bruto verhuurbare oppervlakte 
bruto buitenwerkse oppervlakte 

= B.V.O.* 
B.Bu.O.* 

de efficientie-faktor = al~emene voorzieningen-faktor 
* gevelkonstruktie-faktor 

Dit verhoudingsgetal geeft een indikatie van de 
ekonomische haalbaarheid van het projekt. 

zie bjjlage IV: terminologie oppervlakte-indeling. 



-27-

4.5. Analyse kantoorgebouwen 
Nu de verhoudingsgetallen geformuleerd z~n, is het 
mogel~k met behulp van de gegevens van de drie be
studeerde projekten* de bouwkengetallen te bepalen. 
Eerst warden de waarden van de oppervlakten die b~ 
de berekeningen z~n gebruikt vermeld in tabel 4.2 •• 
Daaruit warden de bouwkengetallen afgeleid die ver
volgens vermeld z~n in tabel 4.3 •• 

projekt N.V.K.O. N.V.O.H. N.V.O. B.V.O. N.Bu.o. 
1 5011 2 5011m 2 517om2 

5555m
2 m 

2 2004 m2 2122 m2 2122m2 2203m2 2402m2 

3 2L~65 m 2 2512 m2 2512m2 2797m
2 

3199m
2 

tabel 4.2. OEEervlakten van de drie Erojekten 

bouwken- (I) (II) (III) (IV) (V) 

B.Bu.O. 
5920 m2 

2523 2 m 

3413 2 m 

(VI) 
getallen N.V.K.O. N.V.O.H. N.V.O. B.V.O. N.Bu.o. B.V.O. 
projekt :r .N. V .O.H. N.V.O. B.V.O. N.BuO. B.Bu.O B.Bu.o. 

1 1,00 0,97 0,93 0,94 
2 0,97 1,00 0,96 0,92 0,95 

3 0,98 1,00 0,90 0,87 0,94 

tabel 4.3. bouwkengetallen van de drie :Qrojekten 

Het afleiden van bouwrichtgetallen uit deze bouw
kengetallen voor nieuwe kantoorgebouwen met eenzelfde 
opzet levert geen problemen op. 
De redenen hiervoor z~n: 
1. de bouwkengetallen voor ieder verhoudingsgetal 

vertonen kleine verschillen; 
2. de waarden van de bouwrichtgetallen z~n steeds 

vr~wel gel~k, als de projekten een zelfde opzet 
kennen. 

* omschrtjving projekten in b~lage VII 

0,87 
0,87 
0,82 
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4.6. Opstelling van het ruimtelijk budget 

Om aan te geven hoe men een ruimtelijk budget opstelt, 
wordt een voorbeeld gegeven van de ruimtelijke budget
stelling van een fiktief projekt. 
voorbeeld: 

Stel: projekt X kent eenzetfde opzet als de drie 
bestudeerde projekten. 

De gewenste netto verhuurbare kantooroppervlakte** 
2 (N.V.K.O.) bedraagt 5250 m • 

Berekening oppervlakten: 

- de netto verhuurbare oppervlakte hoofdfunktie** 
(N.V.O.H.) bedraagt: 

N.V.K.O. = 2,g2Q m2 = 5412 m2 
I* 0,97 

- de netto verhuurbare oppervlakte*(N.V.O.) bedraagt: 
N.V.O.H. = 5442m~ 5412 m2 

II* 1 

- de bruto verhuurbare oppervlakte*(B.V.O.) bedraagt: 
2 N.V.O. = 5412 m = 5580 m2 

III* 0,97 
** - de netto buitenwerkse oppervlakte (N.Bu.O.) bedraagt: 

2 B.V.O. = 5580 m = 6000 m2 
IV* 0, 93· 

** - de bruto buitenwerkse oppervlakte (B.Bu.O.) bedraagt: 
N.Bu.o. = 6000 m2 = 6383 m2. 

V* 0,94 

* zie tabel 4.3. 
** zie bjjlage IV 
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Volgens deze berekende bouwrichtgetallen vindt men 
een oppervlakte-indeling, zoals aangegeven in 
figuur 4.4. • 
Het is uiteraard ook mogelijk dat het ruimtelijk 
budget een andere ingang kent dan de netto verhuurbare 
kantooroppervlakte (N.V.K.O.). 
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figuur 4.4. oppervlakte-indeling projekt X 
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5. FINANCIEEL BUDGET, kosteninformatie 

5.1. Inleiding 
Bjj de beoordeling van de fi11<rtH;Lele konsekwenties 
die volgen uit het schetsplan*, heeft een p.o.m. 
informatie nodig. 
Wanneer, mede op grond van de kosteninformatie, 
wordt besloten het projekt verder uit te werken, 
kr)jgen de begrote kosten het karakter van budgetten. 
Het totaal aan begrote kosten krijgt nu.het karakter 
van een totaal budget, waarvoor het projekt gerealiseerd 
moet kunnen warden. 
Dit is het firiancieel budget* genoemd. 
Dit budget vormt een uitgangspunt voor het verder 
ontwikkelen en afwikkelen van een projekt. 
Het is belangrijk bijzondere aandacht te schenken aan 
de kostenindeling ten behoeve van de financiele 

-
budgetstelling, met het oog op het verdelen van het 
financieel budget in deelbudgetten*. 
Dit hoofdstuk gaat hier nader op in. 
~n de hoofdstukken 6 en 7 wordt de W'Sjze waarop het 
financieel budget wordt opgesteld beschreven. 

5.2. Opzet kostenindeling 
Om een kostenindeling op te zetten ten behoeve van het 
financieel budget, dient een aantal voorwaarden 
vastgelegd te worden, waaraan deze indeling moet voldoen. 
Deze voorwaarden zijn: 

1. de kosten dienen zodanig te zijn ingedeeld, dat 
hieruit deelbudgette.rf kunnen warden afgeleid; 

2. de kosteninformatie dient in zodanige delen te 

* 

zijn ondergebracht, dat binnen ieder informatiedeel 
alternatieven afgewogen kunnen worden; 

zie begrippenlijst 
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3. de indeling van de kosten moet eenduidig zjjn; 

4. de kostenindeling moet bruikbaar zijn als kosten
checklist, zodat geen kosten vergeten worden. 

Op grond van deze voorwaarden en naar aanleiding 
van de bevindingen van de studiekommissie A 10b 
van de Stichting Bouwresearch in het rapport 

"Bouwclassific:aties n·( 11), is tabel 1 van het CI/SfB
systeem gekozen. 

In het STAGG-rapport· (12) zijn de omschrijvingen van de 
elementen van deze tabel opgenomen. 

Aangezien deze versie onduideljjkheden en ongelukkige 
formuleringen bevat, zijn deze.omschrijvingen in deze 
studie geheel of gedeeltelijk herzien. 

Het CI/SfB-systeem~ en met name tabel 1 hiervan, is 
beschreven in bijlage III. 

Met betrekking tot het gekozen systeem, kan het volgende 
worden opgemerkt: 

1. de CI/SfB-tabel 1 voldoet aan de gestelde voor
waarden; 

2. het CI/SfB-systeem vindt steeds meer ingang in 

binnen en buitenland, en zal in Nederland in een 

aantHl gev.allen waarsc~nlijk dwingend voorgeschreven 
gaan worden als klassifikatie-systeem; 

3. de p.o.m. werkt in het algemeen in een groter 

samenwerkingsverband; bij gebruik van dit systeem 
door alle partners, verloopt de kommunikatie 
snel en ondubbelzinnig; 

4. de indexcijf ers van de af zonderlijke elementkosten van 
kantoorgebouwen zullen periodiek warden gepubliceerd 
vanaf begin 1977 '(.16) 

* zie (12), (13T, (14}" en (15) 
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5.3. Toepassing elementenmatrix 
De elementenmatrix, zoals omschreven in bijlage III.2, 
kan in zijn oorspronkelijke vorm informatie bevatten over: 
-kosten gebouw, 
-kosten terrein, 
-kosten vaste inrichting en losse inventaris van 

gebouw en terrein. 
Deze matrix laat de gebruiker, binnen de gebruikregels, 
bepaalde vrijheden. 

Ten behoeve van het gebruik door een p.o.m. moet de 
kosteninformatie in een ruimer kader warden geplaatst, 
dan aanvankelijk in de matrix is beschreven. 
Het is voor een p.o.m. niet alleen belangrijk te weten 
wat de bouwkosten bedragen, maar ook wat de kosten 
zijn om een projekt te starten, de bouw voor te 
bereiden en het projekt te voltooien. 
De inf ormatie over deze kosten wordt opgeslagen in de 
elementen (00) tot en met (08). 

De omschrijving van het begrip ''element", zoals die 
gegeven wordt in bijlage III, blijkt nu niet geheel 
te voldoen. 
Als ruimere omschrijving van dit begrip wordt gegeven: 

een element is een onderdeel dat in, aan of 
bij elk gebouw dezelfde funktie vervul t, of 
een onderdeel dat in ieder bouwproces dezelfde 
funktie vervult • 
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Aan het in bijlage III.2. beschreven systeem zijn de 
volgende elementen toegevoegd: 

(00) verwerving terrein, 
- (01) planvoorbereiding, 
- (02) uitvoering, 

- (03) oplevering, onderhoud, verhuur, verkoop, 
in gebruikname, 

- (04) 

- (07) 

- (08) 

financiering, 
overige informatie, 
winst en risiko. 

Deze en de overige elementen zijn omschreven in 
bijlage IJI.3 •• 

Elementengroep (09) bevat het totaal aan kosten van de 
elementen (01) tot en met (08). 

Element (0-) bevat de totale kosten van (00) en (09). 
In figuur 5.1. wordt de elementenmatrix afgebeeld, 
die in deze vorm voor het financieel budget wordt 
gebruikt. 

Daar element (--) de som is van alle elementkosten* 
in de matrix, met uitzondering van de elementkosten 
die zelf al een som zijn van andere elementkosten, 
is het totale bude;et gelijk aan de kosten van dit 
element. 

De kosten van de elementen kunnen als deelbudgetten* 
worden beschouwd. 

Samenvattend: 

1. het financieel budget is ingedeeld volgens de elementen
matrix van het CI/SfB-systeem; 

2. het financieel budget is opgebouwd uit deelbudgetten*; 
de kosten van de elementen vormen de deelbudgetten; 

3. ten behoeve van het gebruik van de elementenmatrix 
door een p.o.m., is de eerste kolom van de matrix 
ingevuld. 

* zie begrippenlijst 
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1rOO) (10) (20) (30) (40) (50) (60) (70) (BC) ~90) (-C) 
verwerving terrein- terrein- terrein- ,terrein- terrein- terrein- .vaste terr. losse terr. terrein 
terr~in onderbouw bovenbouw bovenbouw afwerkingen installaties installaties inrichting inventa:ri s 

( pri rr:. e] • ) (sec.el.) ( werktuir;k.) (el. techn.) 

~ J1) (11) :21) (31) 
. 

(41) (51) (61) (71) (81) (91) (-1) 
;~lan- V• >orz ienine;ez buiten- ramen, buitenwand- war:nte- el.centrale ivaste inr. lo.&se inv. 
voorbereijin1 bcuwput wand en bui tendeuren Rfwerkingen centrale energie- iverkeers- verkeers-

1Voorzienint: iruimte ruirr.te 

"C2) (12) (22) (32) (42) ( 52) (62) (72) (82; (' 2) c;2) 
uitvoerinp; ~ innen- binr•endeuren binnenwand- afvoer- kracht- vaste inr. losse inv. 

w:cinden e .d. afwerkine:en instllllaties instal}aties ~ebru~ kers-- gebr likers-
aktiviteit"n akti vi te;i ten 

Ko3) c~3) (23) (33) ( '~3) (53) (63) (73) (83) (03) ·. -3) 
opleverint;, vloeren op ·1loeren, uitneembare vloer- ikoud, warm lic:iti,.- ve.ste loss) 
ond erh•:'ud, grondslag f:aleri2en vloeren, afwerkingen en heet stallatie keuken- keuk·~n-
e .d. luiken twater inrichting inveYJ.taris 

~04) (14) ( .?4) (34) (44) ( 54) (64) (74) (84) (94) (-4) 
financiering trappen, balustrades trap- en gas, lkommunikatie- saniteir losse inv. 

hellingen helling- tperslucht D-nstallat.ie's sanitaire 
afwerkingen doeleinden 

C' 5) (15) (25) (35) (45) ( 55: (65) (75) (':5) (<;5) (-5) 
verlRagde plafond- truimtekoelin vaste losse inv. 
plafonds afwerkingen schoonm1rnk- c-c: 1;.or,nmR!"lk-

tapparatuur doelcinden 

I/ C6) ( 16) (26) (36) (46) (56) (66) (76) (86) ( '6) (-6) 
.funderings- rruirnte- transpcrt- ivaste losse inv. 
KonsJ-r11ktie iVerwarming install2ties ~pslap;- opber\-

D.nrichting c'oelEinden 

"c7) ( 17) ( 27) (3'7) (47) (57) ~67) (77) 07) ("7) (-7) 
overife pa al- daken dak- dak- iventilatie, 
informat: ifunderingen openingen afwerkingen [Lucht-

hehandelinii: 

~CS) (18) (28) (38) (48) (58) "68) (78) (38) (98) -8~ 
winst en Skelet peveiligings-
risiko linstallaties 

-

19) (29) (39) (49) (59) (69) (79) (89) ( 99) r ' 
r,r. °" ' 

, 
/ 

:-rebouw- gebouw- gebouw- gebouw- gebouw- ~ebouw- f,ebOUWVi'!Ste gebouwlosse 
onderbouw bovenbouw bovenbouw 3fwerkingen D-nstallaties ~nstallatjes inricht~ng inventaris 

'nrim.e1-) (~ec el.) WP'l"kf:i i o-1,.- ) P.1 tAr>hn ) 

~ . ..,_) ( ::'-) (3-) (4-) (5-) (6<' ( 7-) (8-) (9-) -- , ·_;-, 
;.c ·;jekt CJnderbouw bovenbouw bovenbouw afwerkingen im;tallaties installaties vas':e losse proje~:~ 

R. ~emeen (rrim. el.) (s<>c.el.) ( werktuigk. ) (el. techn.) inri.chting inventaris tot8a~ 

\... 

figuur 5.1. elementenmatrix CI/SfB-systt.~em, met toer:evoegde versie (00) tot en met (09) 

,, ; 
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6. FINANCIEEL BUDGET: kostenkengetallen 

6.1. Inleiding 

De elementenmatrix van het CI/SfB-systeem is gekozen 
als indeling van het financieel budget! 

Het financieel budget wordt verdeeld in verschillende 
deelbudgetten! 

Afhankelijk van de gewenste detaillering van het 
budget kunnen de kosterl van elementengroepen of 
van elementen*afzonderlijk worden beschouwd als deel
budget. 

In dit hoofdstuk en hoofdstuk 8 wordt aangegeven 
hoe het financieel budget opr;este1d wordt. 

Eerst warden de deelbudgetten opgesteld, door ieder 
element een hoeveelheid begrote kosten toe te wijzen. 
Deze hoeveelheid kosten per element wordt element
kosten genoemd. 

Hieronder v.ordt verstaan: 

de in geld uitgedrukte, aan dat element toe te 
rekenen, noodzl'lk:elijke offers, .om dat element 
.te realiseren. 

~.2. Meeteenheden 

Teneinde een goede schattinp: te ma.ken van de element
kosten (deelbudgetten) worden nakalkulatiegegevens 
van voltooide projekten gebruikt. 

Het is niet voldoende alleen de totale elementkosten 
te bepalen. 

Uiteraard moeten ook de hoeveelheden bekend zijn, 
die binnen een element voorkomen in een projekt. 

* zie begrippenl~st 
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Om elementkosten te relateren aan hoeveelheden z:ijn 
meeteenheden gekozen waarmee bepaald kan warden 
-in de schetsplanfase- de hoeveelheden die in een 
element voorkomen. 

Voor elk element is een relevante meeteenheid gekozen. 
Deze meeteenheden, die specifiek zijn voor bet gebruik 
in het stadium van het schetsplan, is beschreven in 
b:ijlage V. 

Deze z:ijn afgeleid van de meeteenheden uit het STAGG 
rapport (12) en aangepast voor het gebruik in de 
schetsplanfase. 

6.3. Kostenkengetallen 

Onder een kostenkengetal wordt verstaan: 

een kwantitatief gegeven, af~eleid uit de kosten
gegevens van een gerealiseerd projekt, dat 
bijzondere · informatiewaarde bevat over de kosten 
van een element. 

Met andere woorden:.de elementkosten gedeeld door het 
aantal meeteenheden behorende b:ij dat element, levert 
de kosten per meeteenheid op: het kostenkengetal. 
Dit kostenkengetal is kenmerkend voor de kosten van 
dat element, zeals het op dat moment in dat projekt 
is gerealiseerd. 
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6.4. Bepaling kostenkengetallen 

Het is nu mogelijk van de drie bestudeerde projekten 
te berekenen: 

a. de kosten van ieder gerealiseerd element: e, 
b. de bij ieder element behorende hoeveelheid: h, 
c. het kostenkengetal van ieder element: k(= ~). 

De berekende kostenkengetallen zijn vermeld in 
b~jlage vrr. 3 •• 

6.5. Verklaring verschillen berekende kostenkengetallen 
Een analyse van de verschillen van de berekende 
kQstenkengetallen biedt de mogelijkheid de kosten
kengetallen beter te interpreteren. 

De verschillen tussen de kostenken~etallen zijn 
in twee groepen te verdelen: 
1. verschillen die te voorkomen zijn; 
2. verschillen die niet te voorkomen zijn. 
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Y~E~£Q!11~g-~!~-~~-Y22E~2~~~-~!Jg 
Een aantal gesignaleerde verscbillen is te voorkomen 
door een uniforme registratie van (nakalkulatie) 
gegevens. 

Het op de juiste wijze interpreteren en verwerken 
van de informatie van de drie projekten heeft 
problemen opge1everd. 
Deze problemen zijn: 

1. De toepassing van de verschillende materialen 
is niet op de tekeningen aangegeven. 

2. De verstrekte tekeningen en begrotingen korres
ponderen niet met elkaar. 

3. De verstrekte begrotingen kennen elk een ver
schillende opzet, met name voor wat betreft de 
volgende informatie: 
a. van p.o.m. over: 

- grondprijs .en bouwterrein, 
- winst en risiko, 
- rente, 

- oplevering en onderhoud. 
b. van (onder)aannemer over: - elektrische installaties, 

- verwarmingsinstallatie, 
- vaste en losse 

gebouwinrichting, 
- toewijzing van materieel 

aan bouwaktiviteiten, 
- verdeling materiaal- en 

loonkosten voor bepaalde 
werkzaamheden. 
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~~E~£~!11~E_£!~_g!~!_!~-~22E~2~~g-~~g 
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in: 

A. verschillen ten gevolge van invloeden waarmee 
rekening is te houden; 

B. verschillen ten gevolge van invloeden waarmee 
geen rekening is te houden • 

.Q.£._!: Een verschil ten gevol~e van invloeden waarmee 
rekening is te houden is het ontbreken van een 
element in een gebouw. 

Een voorbeeld hiervan is element (13): vloeren 
op grondslag. 

Wanneer de laagstgelegen vloer, waarboven ge
bruiksruimten* aanwezig zijn, een vrijdragende 

vloer is, zal de informatie hierover opgenomen worden 
in element (23): vloeren en galerijen.· 
Ook is het mogelijk dat een element helemaal 
niet voorkomt. 

ad B: Verschillen ten ~evolge van invloeden wnarmee 
geen rekening is te houden, zijn: 

* 

1. Verschillen in kwaliteit. Het begrip kwaliteit 
is bier in ruime zin gebruikt. 

Hieronder vallen ondermeer materiaalverschillen, 
verschillen in toegepaste, al dan niet afge
werkte, elementen. 

2. Verschillen in produktieomstandigheden. 
Bij grotere bouwprojekten bijvoorbeeld, kunnen 
besparingen optreden doordat grotere hoeveel
heden verwerkt worden, waarbij de kosten minder 
dan evenredig met de verwerkte hoeveeJheden 
toenemen. 

zie begrippenl~st 
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6.6. Samenvatting: 

1. Het financieel budget wordt opgesteld als de som 
van deelbudfr,etten of elementkosten. 

2. Een kostenkengetal voor een element wordt berekend 
als quotient van de gemaakte elementkosten en de 
hoeveelheden die in een element voorkomen. 

3. De verschillen in de berekende kostenkengetallen 
z~n slechts voor een deel te ondervangen. 
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7. FIN.ANCIEEL BUDGFI': kostenrichtgetallen 

7.1. Inleiding 

Het doel van het bepalen van kostenkengetallen*van 

elementen van gerealiseerde projekten is het daaruit 

afleiden van verhoudingsgetallen van elementkosten* 

van nog te realiseren projekten. 

Het begrip kostenkengetal is in het vorife hoofd
stuk uitgebreid ter sprake gekomen. 

In dit hoofdstuk wordt beschreven met welke gegevens 
een gewenst verhoudingsgetal opgesteld kan worden 
en op welke wijze men hiervoor gegevens van gereali
seerde projekten kan opslaan. 

7.2. Kostenrichtgetallen 
B~ het ontwikkelen van een nieuw plan, kan men, naar 

analogie van het ruimtel~k budget~ uitspraken doen 
over de kwaliteit van de elementen die men wenst. 

Dit geschiedt door de wensen te kwantificeren; 
men geeft aan hoe groot bet gewenste verhoudingsgetal 
mag of moet worden. 
Zo'n gekwantificeerde wens wordt een kostenricht

getal genoemd. 
Onder een kostenrichtgetal wordt verstaan: 

* 

de waarde die aangeeft hoe groot bet overeenkomstige 

verhoudingsgetal in de toekomst moet worden, of de 
waarden die aangeven waartussen bet overeenkomstige 
verhoudingsgetal moet komen te liggen. 

zie begrippenl~st 
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Een kostenkengetal (k) geeft, vermenigvuldigd met de 
btbehorende hoeveelheid (h) van het element, de 
elementkosten (e) van een in het verleden gerealiseerd 

element (e = k *h). 

Een kostenrichtgetal (r) geeft, vermenigvuldigd met de 
bljbehorende hoeveelheid (h') van het element, de 
elementkosten·(e') van een in de toekomst te realiseren 

element (e' = r * h'). 

Het opstellen van een nieuwe befroting uit nakalkulatie
gegevens kan als volgt schematisch warden weergegeven: 

- -

nakalkulatie kengetallen 

projekt A1 
,___ berekenen -

projekt A, 

nakalkulatie kengetallen kengetallen richtgetallen begr•:>ting r--- ~....+ r-.-projekt A2 
berekenen ordenen bepahm . opstellen 

I 
projekt A;> 

• • • • 
nakalkulatie kengetallen 
projekt ~ ~ berekenen -

projekt ~ 

figuur 2.1. basisprincipe opstellen begroting 
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7.3. Bepaling van kostenricbtgetallen 
De p.;rootte van een kostenricbtgetal bangt van een 
aantal invloedsfaktoren af, die werkzaam zijn op de 
afzonderlijke elementkosten; zij bepalen ondermeer de 
baalbaarbeid van bet gewenste resultaat. 
Enkele belangrijke invloeden zijn bijvoorbeeld: 
- regionale invloeden; een verontreinigd milieu eist 

bijvoorbeeld een bogere weerstand van materialen 
aan de buitenzijde van bet gebouw tegen aggressieve 
stoffen; 

- bet bestemmingsplan; bierin kunnen b:ijvoorbeeld be
paalde eisen zijn vastgelegd ten aanzien van de 
minimale en maximale hoo~te van bet gebouw; 

- marktinvloeden; de vrirng bijvoorbeeld naar een hoog
waardige gebouwafwerking. 

Het afleiden van kostenrichtgetallen uit kostenken
getallen is niet zonder meer mogelijk. 
Er worden bier twee metboden aangegeven om kosten
richtgetallen te bepalen. 
De eerste methode die bekeken is, is volledif,beids
halve opgenomen. 
Deze methode wordt echter niet gebruikt en is niet 
verder uitgewerkt, daar deze nog te veel problemen 
oplevert en niet belemaal sluitend is. 
De tweede methode is uitgewerkt en wordt in deze 
procedure gebruikt voor bet afleiden van kostenricht
getallen. 



7 .3 .1 • 

• 

eerste methode 
Deze methode ma~kt gebruik van kostenkengetallen 
van twee 'referentie'-projekten A en B, waarvan de 
kostenkengetallen b~voorbeeld 40 en 90 gulden/m2 z~n. 
Een element X van het goedkoopste referentieprojekt 
A komt tot stand onder bepaalde omstandigheden. 
De invloedsfaktoren die op dit element van projekt 
A werken, zullen voor een groot deel oak werken op 
hetzelfde element van projekt B. 
De invloedsfoktoren die hier op element X werken, 
worden P, Q en R genoemd. 
De invloedsfaktoren P, Q en R van element X van 
projekt A kr~gen elk de waarde O. 
Van het duurdere projekt B worden aan de invloedsfaktoren 
van element X, al naar gelang hun belangr~kheid, 
waarden toegekend, b~voorbeeld: 

P = 10, Q = 15 en R = 6. 
Moet nu voor een nieuw projekt C voor element X een 
kostenrichtr,etal worden bepaald, dan worden aan de 
invloedsfaktoren P, Q en R waarden toer;ekend, 
b~voorbeeld: P = 7, Q = 13 en R = 8. 
Met behulp van deze waarden en de waarden van P, 
Q en R van de twee referentieprojekten, kan men op de 
volgende wijze tot een nieuw kostenrichtgetal komen 
voor element X van projekt C. 

----, toee;ekende waarde invloedsfaktoren~ 
invloeds~ projekt A projekt B projekt c 
f aktoren 

p 0 10 7 
Q 0 15 13 
R 0 6 8 

\.totaal 0 31 28 ~ 

tabel 7.2. toegekende waarden aan invloedsfaktoren 
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Kostenrichtgetal element X, projekt C: 
28 

40 + '31 * (90 - 40) = 85,15 gulden/m2 

ken-/richte;etal 

sorn invloeds
faktoren 

40 

0 

85 90 

28 31 

tabel 7.3. kombinatie kostenrichtgetallen-invl.faktoren 

£E~~E~!~g~~-~~-£~-~~E~!~-~~!g~Q~: 
1. onduideljjk is, hoe de invloedsfaktoren betrouwbaar 

kunnen worden gekwantificeerd, omdat hierbjj sub
jektieve waarderingen een rol spelen en omdat het 
afwegen van de verschillende invloedsfaktoren 
moeilijk is; 

2. per projekt moeten bjj alle invloedsfaktoren van alle 
elementen de omstandigeheden worden bi,ir;ehouden, 
onder welke d eze tot stand zjjn r;ekomen, wa.ardoor bet 
overzicht verloren kan ~nan; 

3. nieuwe invloedsfaktoren zijn moeilijk te verwelI'kP-n in 
de gegevens van de referenti.eprojekten; in veel 
gevallen is de invloed van deze nieuwe faktoren op 
de referentieprojekten niet mePr te achterhalen; 

4. twee referentieprojekten zjjn te weinig om tot een 
bruikbRar nieuw kostenrichtgetal te komen; 
gegevens van andere projekten zijn nodig als steun 
om tot een betere kwantificering van de invloeds
faktoren te komen. 
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tweede methode --------------
Deze tweede methode geeft aan hoe men de nakalkulatie
gegevens kan opslaan en de w:ijze waarop hieruit kosten
richtF,etallen kunnen worden aff,eleid. 

~E~!~~!!-Y~~-!!!!~~l!!~~i~ 
De kosteninformatie van p;erealiseerde elementen be
staat uit kostenkengetallen. 

Deze kosteninformatie kan worden uitgebreid door de 
kostenkengetallen op te splitsen in de posten: 
loon, materiaal en materieel. 

De huidige begrotingsmethode werkt al ten dele met deze 
splitsing en de ervaring die hiermee is opgedaan, 
kan hiervoor worden gebruikt. 

De kosten van de elementen uit kolom (00) tot en met 
(08) kunnen niet op deze ~jze worden gesplitst; 
zij Worden als een kostenkengetal opgenomen in de 
kosteninformatie. 

De grootte van de kosten van een element wordt be
pnald door invloedsfaktoren die op dat element werken. 
Tnzicht op de invloedsfaktoren die op een element werken 
is nodig tot een nieuw kostenrichtgetal te komen. 
Door b~ alle nakalkulatiegegevens deze invloeds
faktoren te vermelden, kan men hierin inzicht kr~gen. 
Een aantal van deze invlaedsfaktoren kan worden ge-
kwan tificeerd, b~voorbeeld: 

- de hoeveelheden van de belangr~kste materialen, 
- hoeveelheden materieel, 

- omvanr: van het element ( oppervlakte, inhoud, a~mtal). 
Andere invloedsfaktor:en kunnen niet worden gekwanti
ficeerd, zoals: 

- type konstruktie, 
- weersinvloeden, 

- belangr~kste tegenslagen en/of meevallers. 
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Een l~jst van faktoren die invloed ui toefenen op de 
elementkosten is opgenomen in b:ijlage VT. 
Een voorbeeld van een overzichtel:ijke weerRave van 
kos teninfornw tie' ink1us ief a e invloedsfaktoren' 
van de elementen (16) en (23) van drie projekten, 
is opgenomen op bladzijde 49 en 50 • 

£E~!~!!~g-~£~!~gE!£~!B~!~~~~g 
Van een nog te realiseren element kan men de in-
vloedsfaktoren bepalen. 
Op basis hiervan warden uit een reeks kostenkengetallen 
de kostenkengetallen gekozen die horen bij die elemen.ten 
van projekten die qua uitvoering en invloeden het meest 
lijken op die van het projekt wanrvan men het kosten
ricbtgetal wil bepalen. 
Uit kostenkengetallen kunnen dan voor materiaal, loon 
en rnaterieel afzonderl:ijke waarden worden gekozen. 
Deze leveren, opgeteld en vervolgens geindexeerd naar 
de peildatum, het kostenrichtgetal voor dat element 
in bet nieuwe projekt. 

r kostenken- kosten- kosten- " 
~etallen projekt A B c richtgetal richtgeta 
010176) D geindex. 

010576 
materiaal f 1,50 f 1,60 f 1,65 f 1,60 stel bijv. 
loon f 2 ,10 f 2,25 f 2,35 f 2,30 * 1,02 

materieel .p 0,50 f 0,50 f 0,50 f 0,50 
" +· + + + 

totaal f 4,10 f 4,35 f 4,50 f 4,40 f 4,49 
\... ~ 

tabel ?.4. voorbeeld bepaling kostenrichtgetal D 

I 
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De mate waarin de invloedsfaktoren verschillen, bepaalt 
ondermeer hoeveel de kostenrichtgetallen afwijken van 
de kostenkenf,etallen. 

Het zal duidelijk zijn dat inzicht in de kosten ook bij 
deze methode een vereiste is, bD het opstellen van 
kostenrichtgetallen. 

212~~!:~!~6~~-~:!j_~~-~~~~~~-~~!~2£~ 
1. voor het gebruik van deze methode moet de infor

matie over de kostenrichtgetallen uniform warden 
genoteerd.(zie fie;uur 7.5.a. en 7.5.b.); 

2. de gebruiker van deze methode dient zeer kritisch 
de'beschikbare gegevens te interpreteren. 

Zo zal hij bijvoorbeeld bekend moeten zijn met het 
soort materieel dat voor de realisatie van een 
element is e;ebruikt; 

3. n::leuwe inv1oedsfaktoren z1jn in reeds aanwezige 
informatie moeilijk te verwerken; 

4. de indexering van de kostenkengetallen vindt nu 
pl8nts vol~ens de indexcijfers van de totale ele
mentkosten .( 16). 

Een indexerinri van loon-, materiaal- en materieelkosten 
per element zou nog een betrouwbaarder beeld geven. 
Deze laatste indexcijfers zijn echter nog niet voor
handen. 
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, 
ELEM ENT (16) funderingskonstruktie ~ 

Projekt . 1 . 
Datum oplevering: 1 april 1977 
Getndexeerd tot . 1 f ebruari 1976 . 
Gerelateerd aan . bruto buitenwerkse oppervlakte . 

I 

begane grond 
Kengetal Belangrijkste invloedsfaktoren 
Materiaal . 'f 20,-/mc Soort fundering . m' heipalen . . 
Loon . f 19 ,-/m2 Bebouwde oppervlakte 1263 m 2 . : 

JV:aterieel : ~ 27,-/m2 Aantal verdiepingen : 4 J 

Totaal . + 66,-/m2 Brute buitenwerkse oppervlakte . .J 
verdiepingen: 1263' 1263' 1263 
en 830 m 2 

Projekt : 2 

Datum oplevering: 1 maart 1976 
Geindexeerd tot . 1 f ebruari 1976 . 
Gerelateerd aan : bruto buitenwerkse oppervlakte 

begane grond 
Kengetal Belangrtjkste invloedsfaktoren 
Materiaal. . f 20,-/mc Soort f'lindering . m' heipalen . . 
Loon . f 19,-/m2 Bebouwde oppervlakte . 1216 m 2 . . 
Materieel : f 23,-/m2 Aantal verdiepingen . 2 . 
Totaal 2 Bruto buitenwerkse oppervlakte : f 62,-/m 2 verdiepingen: 631 en 631 m 

Projekt . 3 . • 
Datum oplevering: 1 oktober .1976 ct! 

• 
Geindexeerd tot : 1 f ebruari 1976 
Gerelateerd aan . Bruto buitenwerkse oppervlakte . 

ber;ane grond 
Kengetal Belangrijkste invloedsf aktoren -
MRteriaal . f 20,-/mi:: Soort fundering . m' heipalen . . 
Loon . f 18,-/m2 Bebouwde oppervlakte: 669 m 2 . 
Materieel . f 27,-/m2 Aantal verdiepingen . 4 . . 
Tota.al : f 65,-/m2 Brute buitenwerkse oppervlakte 

verdiepingen: 669, 669, 669, 669 m2 
~ ~ 
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r 
ELEM ENT (23) vloeren, " galerijen 

Projekt . 1 . 
Datum oplevering: 1 april 1977 
Ge1ndexeerd tot . 1 februari 1976 . 
Gerelateerd aan . brute buitenwerkse oppervlakte vloeren . 

exklusief oppervlakte (13) 
Kengetal Belangrijkste invloedsfaktoren 
Materiaal . f 93,-/mc vloeren: 4364 m2 prefab TT-elementen . 
Loon . f 42 ,-/m2 2 sys teem . m 
Materieel . m2 ter plaatse gestort . 

f135,-/m2 Aantal 2 opgenomen bij C-:3): 1191 Totaal . m . 

Frojekt . 2 . 
Dritum oplcverinp;: 1 maart 1976 
Ge1ndexeerd tot : 1 f ebru.Rri 1976 
Gerelateerd aan : bruto buitenwerkse oppervlakte vloeren 

exklusjef oppervlakte (13) 
Kengetal Belangrijkste invloedsfaktoren 
1'1ateriaal . f107 ,-/me'. vloeren: 988 m2 pref ab TT-elementen . 
Loon f 48,-/m2 2 . m systeem . 
:Materieel : f 5,-/m 2 2 m ter plaatse gestort 

2 Aantal 2 opgenomen bij ( 13): 1414 Totaal m : f160,-/m 

Projekt : 3 
Datum oplevering: 1 oktober 1976 . 
Ge!ndexeerd tot . 1 f ebruari 1976 . 
Gerelateerd aan : brute buitenwerkse oppervlakte vloeren 

exklusief oppervalkte (13) 
Rengetal Belangrijkste invloedsfaktoren 
l"iateriaal . f 29,-/m2 vloeren: me prefab TT-elementen . 
Loon f 24,-/m2 628 2 . m systeem . 
:Materieel . f 47 ,-/m2 2570 m2 ter plaatse gestort . 

2 A~mtal 2 opgenomen bij (13): Tota al m -. f100,-/m . 

\.. ~ 
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8. HET TOTALE SYSTEEM: DE BUDGETSTELLINGSPROCEDURE 

8.1. Inleiding 

In eerste instantie wordt hier het totale schema 
van de budgetstellingsprocedure gegeven, waarna 
vervolgens deze procedure wordt beschreven. 
(zie figuur 8.1. budgetstellingsprocedure op 
pagina 59 , schema is ui t'klapbaar) 

In de voorgaande hoofdstukken zijn onder andere 
het ruimtelijk en het financieel budget behandeld. 
Deze onderdelen zijn de bouwstenen van deze budget
stellingsprocedure die in hoofdstuk 3 al summier 
is behandeld. 
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8 .2. Toelichting schema budgetstel1 ingsprocedure.* 

A. ~~~~~~~~~=x~~=~i~~~ 
Hier in wordt een aantal doelstellingen en uit-
gangspunten vastgelegd, onderverdeeld naar: 
A1. eisen gesteld door de gebruiker; 
A2. eisen gesteld door. de p.o.m.; 
A3. eisen gesteld door de belegger. 

A1. ~!~~g_g~~~~!£_£22£_£~-g~££~!~~~ 
Deze eisen hebben betrekkinv, op: 
1. de te huisvesten gebruikersaktiviteiten** en bun 

onderlinge relaties; 
2. de ruimtelj.jke en materi~le behoefte per fe-

bruikersaktiviteit; 
3. de kwaliteit van het g~bouw en de inrichting; 
4. de toelaatbare exploitatiekosten per jnar; 
5. specifieke wensen; 
6. de huurprijs. 

Het is mogelj.jk da.t een projekt gestart wordt zonder 
dat de gebruiker bekend is. 
Het hangt af .van het moment waarop de opdracbt
gever/gebruiker in bet bouwproces wordt betrokken 
en van bet overleg tussen hem en de p.o.m., in 
hoeverre zj.jn programma van eisen verwezenlj.jkt wordt. 

A2. ~!~~g_g~~~~!£_£QQ£_£~~~!.2!.~~~:v::· 

* 
** 

De p.o.m. formuleert een aRntal eisen voor het ont-
wikkelen van een projekt. 
De mate waarin deze eisen verwezenlj.jkt zullen worden 
han~t af van het risiko dat de p.o.m. wil en kan lopen. 
De eisen die de p.o.m. stelt zj.jn enerzj.jds geba-
seerd op doelstellingen van het eigen bedrj.jf 
en ander.zj.jds op de technische en ekonomische hRal
baarheid van het projekt. 

zie pagina 

zie begrippenlj.jst 
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Tot de eisen van de p.o.m. kan men de vol~ende punten 
rekenen: 
1. de aanwezigheid van een markt -op het moment zelf, 

of in de nabije toekomst- voor het te ontwikkelen 
projekt; 

2. een projektrisiko dat drarigbaar is voor de p.o.m.; 
3. het projekt moet in het bestemmingsplan passen; 
4. indien mogelijk worden de (beton)produkten van de 

eigen bedr~ven verwerkt; 
5. een grote flexibiliteit met betrekking tot de 

gebouwinrichting; 
6. lage toekomstige onderhoudskosten; 
7. bet vereiste brute rendement*moet haalbaar z~n; 
8. het maximaal aantal bouwlagen*te realiseren dat het 

bestemmingsplan toelaat om het projekt ekonomisch 
verantwoord te maken. 
Er bestaat namel~k een nauwe relatie tussen de hoogte 
van de grondprijs, de maximaal toelaatbare bouwhoogte 
en de geografische liggin~ van de grond; 

9. gewenst is een stramien* van 4,8 meter, afgeleid 
uit funktionele, technische en ekonomische 
overwegingen; 

10. de lengte en de breedte van de kantoorvleugels 
worden respektieveiijk bepaald door de brandweer
eisen en toelaatbare diepten van de kantoorruimten. 

A3. ~~~~g_g~~!~1£_£22E_£~-2~1~gg~E 
Deze eisen hebben betrekking op: 
1. maximaal toelaatbare investeringskosten; 
2. het vereis~e brutorendement*; 
3. verhuurbaarheid. 

* zie begrippenlijst 
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B1. E~!~!~!hl~-2~~g~! 
Hieronder ·. wordt verstaan een plan uitgedrukt in 
ruimtelijke hoeveelheden die de begrenzingen aan
geven, waarbinnen een bepaald doel bereikt maet 
warden. 
Dit budget kent meerdere invalshoeken, o.a.: 
1. uit een uitgebreide funktieanalyse volgt het 

2 aantal m netto verhuurbare kantooroppervlakte; 
2. er wardt een aanname gedaan over bet aantal 

2 m bruta verhuurbare kantaoroppervlakte; 
dit is met name het geval wanneer de gebruiker 
nog anbekend is. 

B2. 22~~£!£~!5~!~!!~~ 
Met de ontwikkelde bouwrichtgetallen*kunnen stap 
voar stap de verschillende appervlakten worden 
vastgelegd. 
Uit bet aantal m2 netto verhuurbare kantoor
oppervlakte kan de bruta buitenwerkse oppervlakte 
warden afgeleid (zie hoofdstuk 4: ruimtelijk 
budget). 

B3. QE~!2_Q~!!~g~~E~~~-2EE~E~!~~!~-~~~~~~Q~)** 

* 
** 

De bruto buitenwerkse appervlakte geeft aan hoe 
groot de som van de oppervlakten van de verschillende 
ruimten mag z~n. 
Gerelateerd aan de pr~s per m2 bruto buitenwerkse 
oppervlakte (B.Bu.O.), levert deze grootheid een 
voorlopige schatting van de investeringskosten op. 

zie begrippenl~st 
zie bijlage IV 
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B4. l2E~~-l2~E-~~-EE1!~2-~l!!~~!!!!~E!f~~-2l2l2~E~1~~!:~(B.Bu.O.)* 
Deze prijs per m wordt verkregen uit gegevens van 
reeds uitgevoerde projekten. 
Elk projekt is echter anders. 
Deze pr:ijs zal beter geschat worden, naarmate de 

kalkulator meer ervaring heeft. 
Faktoren die ondermeer invloed uitoefenen op deze 
prijs zi,jn: 

1. de kwaliteit van het gebouw; 

2. de omvang van het projekt, aantal bouwlagen 
en B.Bu.O. per bouwlaag; 

3. het bouwterrein; 
4. de situatie op de bouwmarkt; 
5. specifieke eisen die voor dit projekt gelden. 

c. ~~~~1~~~=~~~~~=~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~£~~~~·· 

* 
** 

omschrijving bruto rendement in het algemeen: 

het bruto rendement is het quotient van jaar
opbrengst en ekonomische waarde, waarbij de onder
houdskosten die voor rekening van de eigenaar 

komen, niet in mindering zijn gebracht op de 
jaaropbrengst, vermenigvuldigd met honderd procent. 

In het schema worden gebruikt: 
- bruto rendement investeringskosten, 
- vereist. bruto rendement. 

Omschrijving 11 bruto rendement investeringskosten": 
dit is het quotient van huuropbrengst per jaar en de 
voorlopige schatting investeringskosten, vermenig
vuldigd met honderd procent. -

Omschr)jving "vereist bruto rendement": 
dit is een mar~tgegeven dat beleggers gebruiken 

ter beoordeling van de verkooppr:ijs. 

zie bijlage IV 
zie begrippenlijst 
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C1. ~9~E!~E~~~-~£~~~~~~s_!~~~~~~E!~s~~9§!~~ 
Deze schatting ontstaat als resultaat van het 
produkt van: 
1. de brute buitenwerkse oppervlakte (B.Bu.O), 
2. de prijs per m2 bruto buitenwerkse oppervlakte. 

C2. £~~E9E~E~~S~!-E~£_j~~E 
De huuropbrengst per jaar ontstaat als produkt van: 

2 . 
1. het aantal m brute verhuurbare kantooroppervlakte; 
2. de marldwaarde van de brute verhuurbare opper

vlakte (B.V.O.) per m2 • 
Deze huurprijs wordt bepaald door: 
1. vraag en aanbod op de gebouwenmarkt, 
2. regionale invloeden, 
3. de uitvoering en situering van het aangeboden 

projekt; 
4. de toekomstige onderhoudskosten van het gebouw. 

Het is belangrijk bij de beoordeling van de huur die 
men moet betalen ook de onderhoudskosten te betrekken. 
Het gevaar bestaat namelijk dat gebouwen voor een 
schijnbaar lage huurprijs _worden aangeboden, die 
echter.hogere onderhoudskosten vragen. 
Een vergelijking met de huren voor gebouwen met 
betrekkelijk lage onderhoudskosten is dan moeilijk 
te maken. 
Deze p.o.m. bouwt zodanig dat lage onderhouds
kosten te verwachten zijn. 

het "vereiste bruto rendement" 
Het brute rendement investeringskosten ontstaat 
als quotient van: 
1. de huuropbrengst per jaar (vermenigvuldigd met 

100 om procenten te krijgen); 
2. de voorlopige schatting van de investeringskosten. 
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.Wanneer het berekende bruto rendement investering,-:
kos tt"n *groter of gelijk is aan het vereiste bruto 

rendementt wordt verder gegaan naar het schetsplan*. 
Anders zal een terugkoppeling naar de uitgangs
punten noodzakeltjk ztjn. 

D1. !!£~2!~~1_2~~s~~ 
Hieronder wordt verstaan: 

een plan uitgedrukt in financiele termen, 
die de begrenzingen aangeven, waarbinnen een 
bepaald doel bereikt moet worden. 

Het financieel budget sluit aan op het ruimteltjk 
budget, doordat dit budget voor een deel bepaald 
wordt door het ruimteltjk budget. 

D2. ~,2g~!~E1~ 
Dit plan wordt ondermeer bepaald door: 
1. het programma van eisen; 
2. het bestemmingsplan; 

3. het vereiste bruto rendement van het projekt; 
4. de situering 

Uit het schetsplan worden maten en hoeveelheden 
afgeleid waarmee de kostenrichtgetallen worden 
vermenigvuldigd. 

D3. ~Eg~!!i£S_!£~~~!~E!£S~~~~!~£ 

De schatting van de investeringskosten ontstaat 
als produkt van de maten en hoeveelheden uit het 
schetsplan en de btjbehorende kostenrichtgetallen. 
De schatting van de investeringskosten geeft de 
grootte aan van het financieel budget. 

* zie begrippenltjst 
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Het financieel budget krtjgt ztjn uiteindel~ke vorm 
in de elementenmatrix, of liever, de element
kostenmatrix. 

De begrote elementkosten vormen afzonderlijke deel
budgetten binnen welke de kosten van deelaktiviteiten 
van het bouwproces moeten bltjven. 

E. £~~~~~~~=¥~~~~~~~~=R~~~~~~~~~~~ 
De verwachte projektwinst is het verschil tussen 

de verkooppr~s en de schatting van de investerings
kosten. 

E1. Y~E~22EEE~~ 
De verkoopprtjs van het projekt is gelijk aan het 
quotient van de huuropbrengst per jaar en het 
vereiste bruto rendement. Dit quotient wordt 
verrnenigvuldigd met 100. 

E2. !~E~~2h~~-EE2J~~~~!~~~ 
Na vaststelling van de verwachte projektwinst, 
bestaat opnieuw de mogeltjkheid tot terugkoppeling 
naar eerder genomen beslissingen. 

Is de verwachte projektwinst niet bevredigend, dan 
dienen het schetsplan of de eerder gef ormuleerde 
uitgangspunten, of beiden, te worden herzien. 
Wanneer geen terugkoppeling nodig is, zal het plan 
verder ontwikkeld worden. 

De schatting van de investeringskosten zal op dat 
moment een investeringsbudget worden. 

Na deze beschr~ving van de budgetstellingsprocedure 
wordt aangegeven hoe deze procedure past in het gehele 
bouwproces. 
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8.3. Het bouwproces 
In het hele bouwproces neemt de kostenbeheersing een 
belangrijke plaats in. 
De opgestelde methode voor het opstellen van een voor
lopige schatting van de investeringskosten, moet aan
slui ten b:ij methoden die in.andere fasen van het bouw
proces worden gebruikt. 
Alleen op deze wjjze kan een ge1ntee;reerd systeem van 
kostenbeheersing ontstaan. 
Aan de hand van figuur 8.·2·., word en de delen van het 
bouwproces beschreven waaruit het kostenbeheersings
proces kan bestaan. c zie bladzjjde 64 ) • 
In alle fasen van het bouwproces dient het gebruik 
van het CI/SfB-systeem, tabel 1 als basis. 

Y22E12E!f5_~l!£g~~ 
Het idee of ini tiatief om de mogeljj~heden te bekijken 
voor bet realiseren van een bouw:projekt* kan komen 
van de toekomstige gebruiker, van de toekomstige 
eigenaar of van derden (b:ijvoorbeeld van een p.o.m.). 
Jn eerste instantie zal een voorstudie worden gemaakt. 
Een onderdeel hiervan kan een marktonderzoek z:ijn, om 
een indruk te krijgen van de vraag naar ruimten met de 
mogel:ijkbeden die de initiatiefnemer in gedachten heeft. 
Het resultaat van de voorstudie is een voorlopige 
beschrijving van het projekt. 
Vrijwel tegelijk met de voorstudie wordt een voorlopig 
budget opgesteld. 
Dit budget geeft een eerste bovengrens voor de in
vesteringskosten aan en berust in de meeste gevallen 
op verwachtingen ten aanzien van toekomstige koste.ii. 

··en ·bat en bij de·-~ex_ploi tatfe. 

* zie begrippenl:ijst 
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Y22E!2E!6~-~£~~!!!gs_!gy~~!~E!gg~~2~!~g 
Na de voorstudie en bet voorlapige budget worden bet 
funktionele programma van eisen, de ruimtelj.1ke budp;et
stelling en het bauwkundig programma van eisen apgesteld. 
Aan de hand hiervan wordt een vaarlopige schatting 
van de investerinr,skosten gemaakt. 

B:ij gebruik van het CI/SfB-systeem kan deze scbatting 
gesplitst warden in de elementengraepen: 
- (90): kosten terrein; 
- (99): kosten gebauw; 

-_ (~-~: kasten prajekt algemeen (inklusief eventuele 
"' 

grandkasten. 

B:ij bet '.3Cbatten van deze kosten ka.n gebruik warden 
gemaakt van geindexeerde gegevens uit nakalkulaties 
van gerealiseerde projekten. 

~£h~!!!ge_!gy~~!~E!gg~~2~!~g 
Met de gegevens uit bet programma vAn eisen wordt het 
schetsplan gemaakt. 

Uit het schetsplan kan, met bebulp van de bier uit
gewerkte niethod.~, een schatting van de investe:rings
kosten warden gemaakt. 

Hiervoor wordt eerst een oppervlakte- en inhouds
analyse gemaakt. 

Vervolgens wordt het financieel budget opgesteld met de 
kostenrichtgetallen op· basis van de.elementenmatrix 
van het CI/SfB-systeem. 
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!g~£~E~~!gg~2~SE2!!gg 
Nadat het schetsplan goedgekeurd is, wardt bet 
definitieve antwerp vastgelegd in het bestek en in 
de bestektekeningen. 
Door d.e aannemer, anderaannemers en installateurs 
word en dan inschrjjvingsbegrotingen apgesteld. 
Indien ook ztj gebruik maken van bet CI/SfB-systeem, 
kunnen de gegevens uit de inschr:ijvingsbegroting(en) 
direkt worden vergeleken met het financieel budget 
dat opgesteld is aan de hand van bet schetsplan. 
Door een goede keuze van de subelementen is het 
mogel:ijk rekening te hauden met de kostenbewaking 
tijdens de ui tvoering. 
Dan wordt vaorkomen dat er een ingrijpende omwerking 
nodig is van· d·e inschrijvingsbegroting naar de 
werkbegroting. 

!'.!~E~2~5E~!!gs 
Na de g1Anning wordt een werkbegroting opgesteld. 
Jndien het CI/SfB-systeem aok bier wardt taegepast, 
zal bet apstellen van de werkbegroting bestaan uit 
bet detailleren en bet op bauw-valgarde zetten van 
de elementkasten* 

~2~!~!.!£~~~~!gg 
T:ijdens de uitvaering warden de kosten bewaakt aan de 
hand van de werkbegrating. 
Hierb:ij warden de werkel:ijk gemaakte kosten vergeleken 
met de begrote kosten. 
Verschillen tussen werkel:ijk gemaakte kosten en de 
begroting warden ten behoeve van de direktie ge
signaleerd. 

* zie begrippenUjst 
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nakalkulatie ------------
Uit de gegevens van de werkel~k gemaakte kosten wordt 
de nakalkulatie opgesteld. 

Tndien oak de nakalkulatie is ingedeeld volgens het 
CJ/SfB-systeem, kunnen de gegevens hiervan weer warden 
gebruikt om kostenkengetallen uit af te leiden. 

~et deze kostenkengetallen kunnen dan kostenrichtgetallen 
voor nieuwe projekten warden opgesteld. 
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GEBRUIKSAANWIJZTNG BUDGE.rSTELLTNGS-:METHCDE 

Inleid:ing 
De ontwikkelde budgetstellingsmethode zal bier aan 
de hand van enige voorbeelden worden toep;elicbt. 
Jnr,egnan wordt op de verwerki.ng en de opslag van 
historische informatie en op bet gebruik van deze 
informatie. 
Tot slot wordt kort uan~egeven w8t binnen bet bedr~f 
kan veranderen, indien deze budgetstellingsmetbode 
wordt toegepast. 

Verwerking en opslag van bjstorische informatie 
Nadat een projekt gerealiseerd is, warden een 
nauwkeurige oppervlakteanalyse en_een nakelkulatie 
van de kosten opgesteld. 
Uit deze gegevens worden de kos~enkenp;etallen berekend. 
Van ieder projekt warden de berekende kostenkengetallen 
vastgelegd (btjvoorbeeld in een kaartsysteem). 
Daarb~ worden tevens de omstandigheden vermeld, 
die deze kengetallen hebben beinvloed, zoals op-
zet van bet gebouw en specifieke omstandigheden. 
Bij nakalkulatiegegevens is het belangrijk een peil
datum te vermelden, zodat de kostengegevens later 
geindexeerd kunnen worden. 
In de nakalkulatie worden de kostengegevens per 
element gesplit5t naar materiaal, loon en materieel, 
behalve btj de elementen (00), (01), ••• ,(08). 
Om de kostengegevens van verschillende projekten 
vergelijkbaar te maken, zullen deze geindexeerd moeten 
warden naar dezelfde datum. 
Het aantal projekten, waarvan de gegevens in het 
gegevensbestand mo-eten warden opgenomen, om een 
goede begroting op te stellen, is nu nog moeilijk 
vast te stellen. 
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Wel zijn omstandigheden aan te geven die de omvang 
van het bestand van kostengegevens beinvloeden. 
1. Wegens onder andere de voortdurende technologische 

ontwikkelingen moet men met het indexeren van kosten
gegevens over een lange periode erg voorzichtig zijn. 

2. Van ieder element moeten voldoende kostengegevens 
aanwezig zijn om alternatieven te kunnen beoordelen. 

3. Een groot aantal kostengegevens hoeft geen duidelijk
heid te betekenen en maakt het voor de kalkulator 
.moeilijk een goed overzicht te houden over de aan
wezige cijfers. 

Voorbeelden van een oppervlakte- en inhoudsanalyse 
staan in bijlage VT. 
Voorbeelden van de w:ijze waarop kos~enkengetallen v~ 

elementen kunnen worden vastgelegd staan in hoofd
stuk ?. 

Ret opstellen van het ruimtel~k en financieel budget 

9 .. 3 ~1~- !!~!-E1!!1.!!!~!~~-~1!£g~! 
Het ruimtelijk budget .-~ent twee. invalsho-ek-eii ·van waarui t 

. ~ouwrichtgetai.fen-worden-~-opges-teld: 
A. berekening van de bruto buitenwerkse oppervlakte 

(B.Bu.O.) uit: 
1. de netto verhuurbare kantooroppervlakte (N.V.K.O.), 
2. de bruto verhuurbare oppervlakte (B.V.O •• 

B. berekening van: 
1. de netto verhuurbare kantooroppervlakte (N.V.K.O~), 
2. de bruto verhuurbare oppervlakte (B.V.O.), 
uit de bruto buitenwerkse oppervlakte (B.Bu.O.). 
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ad A: 

Berekening van de bruto buitenwerkse oppervlakte. 
(Voor de duidel~ikheid z:ijn hier dezelfde c~ifers gebruikt 
als in hoofdstuk 4). 

. 2 ~ . 
Stel: N.V.K.O. = 5250 m ; RT= 0,97; RI!= 1,00 

RIII = 0,97; RIV = 0,93; RV = 0,94; 

RVI = RIV * RV = 0 , 9 3 * 0 , 94 = 0 , 8 7·. 

A.1. dan is: 
B.Bu.0.= N.V.K.O. 

RI * RII * RITT * RIV * RV 

B.Bu.0.= 

A.2. Stel B.V.O. 2 
= 5580 m , dan is met dezelfde 

richtgetallen: 
B.V.O. 

B.Bu.0.= = 5580 = 6383 m2 
RVI 0,87 

ad B: 

Berekening van de netto verhuurbare kantooroppervlakte 
en de bruto verhuurbare oppervlakte uit de bruto 
buitenwerkse oppervlakte: 

B.1. N.V.K.O. =RI* RII * RIII *RIV* RV* B.Bu.O. 

N.V.K.O. = 0,97*1,00*0,97*0,93*0,94*6383 = 5250 m2 

B.2. B.V.O. =RIV* B.Bu.O. ~ B.V.o. = 

0,87 * 6383 = 5580 m2 • 

, 
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~~~-f !~~~£!~~1-~~~g~~ 
Het opstellen van een financieel budget zal eveneens 
worden toegelicht aan de hand van een voorbeeld. 
Hi~~oor worden de ctjfers gebruik van element (16) 
van projekt 3.(zie figuur 9.i. volgende bladziJde). 

~. (1) geRevens van de werkelijk.gemaakte kosten voor 
element (16): f~ndering, 

:. b.. ( 2) en ( 3) 
:"" .. indexeren 

Het prtjsindexctjfer van element (16) voor 
maart 1974 is 94 
februari 1976 is 115 
( z ie figuur ;-g .2 ) 1 

De geindexeerde kosten worden berekend door de 
werkelijk gemaakte kosten in maart 1974 te ver
menigvuldigen met 115/95 = 1,21 • 

. G.~--·· ·: (4) en ( 5) 

kostenkengetallen bepalen 

Element (16), fundering, is gerelateerd aan de 
brute vloeroppervlakte van de begane grond (669 m2). 
Door de geindexeerde kosten te delen door deze 
oppervlakte wordt het kengetal berekend. 
Btj de gegevens van de kengetallen worden ook de 
belangrtjkste invloedsfaktoren vermeld (zie hoofd
stuk 7). 

d. ~~·~{6/-:ICos-fe~ri ch tge~ al 1 en b ep a 1 en 

Stel dat in het nieuwe projekt, gezien de daar
voor geldende invloedsfaktoren, de richtgetallen 
ztjn ala vermeld ender punt 6 • 

. e • . (?) hoeveelhei~ nim1we protiekt 
Stel dat in het nieuwe projekt de bruto vloer
oppervlakte van de begane grond 830 m2 is. 



,. 
1 2 3 4 5 6 7 8 "' werkelijke index geindex. hoeveelh. ken- richt- hoeveelh. begrote kosten 

kosten 115/95 kosten t.b.v. get al get al t:~.v. nieuw projekt 
ma art '74 febr. '76 kengetal · :.ci·cntgeta1 prjjspeil febr. '76 

materiaal 10.945 * 1,21 =13.234 /669 =20 20 * 830 16.600 

loon 10.135 * 1,21 =12.263 /669 =18 18 * 830 14.940 

materieel 14.730 * 1,21 =17.823 /669 =27 26 Jf 830 21.580 

\..totaal 35.810 * 1,21 =43.329 /669 =65 .64 * 830 53 .120 
~ 

figuur 9.1. berekening van de elementkosten van element (16) 

I 

: 

! 

I 
CJ) 

'° I 
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t. --(8) berekening van de begrote k-osteii-

De begrote kosten van element (16) in het nieuwe 
projekt z~n gel~k aan het produkt van richtgetal 
en hoeveelheid. 

g. Op dezelfde ~ze worden de elementkosten van de 

elementen (10),(11), ••• ,(18), (20),(21), ••• ,(28), 
••• , ( 80) , ( 81), ••• , ( 88) berekend. 

h• Elementkosten van (19), (29), ••• , (89) worden 
bepaald door optellingvan respektievel~k de 
elementkosten van (11) tot en met (18), (21) tot 
en met (28), ••• , (81) tot en met (88). 

i. De elementkosten van (1-), (2-), ••• ,(8-) worden 
bepaald door optelling van de elementkosten van 
(10) en (19), (20) en (29), ••• , (80) en (89). 

j. Door optelling van de elementkosten (19), (29), 
••• , (89) worden de elementkosten van (99) be
rekend. 

k. De elementkosten van element (03) worden berekend 
met het richtgetal van (03) en de netto ver
huurbare oppervlakte. 

1. Met behulp van de elementkosten van element (99) 
en de richtgetallen van de elementen (01), (02) 
en (O?) worden de elementkosten van (01), (02) 
en (O?) berekend. 

m. De elementkosten van element (08) worden berekend 
met de som van de elementkosten van (99) en (02) 
en met het richtgetal van (08). 

n. De elementkosten van element (00) worden berekend 
met het richtgetal van element (00) en de opper
vlakte van het bouwterrein. 

Indien b~ het opstellen van de begroting de 
kosten van de grondverwerving bekend z~n, worden 
deze direkt hierin opgenomen. 
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o. De elementkosten van element (04) worden berekend 
met het richtgetal van element (04) en de som van 
de elementkosten van (99),

1 

(00), (01), (02), (07) 

en ( 08). 
p. De elementkosten van (09) worden berekend door 

optelling van de elementkosten (01) tot en met (08). 
q. De elementkosten van (0-) worden bepaald door 

optelling van de elementkosten (00) en (09). 
r. Tot slot worden de totale projektkosten (--) 

berekend door optelling van de elementkosten van 
(0-), (1~), (2-), ••• , (8-). 

9.4. Veranderingen in gegevensverwerking 
Tndien overgegaan wordt op de hier beschreven methode, 
zal een aantal werkzaamheden binnen het bedr~f ver
anderen. 
De belangr~kste hiervan zijn: 
1. De indeling van de kostengegevens. 

Per projekt worden deze ingedeeld volgens de elementen 
van de CI/SfB-elementenmatrix. 

2. De bewerkingen die de kostengegevens ondergaan 
alvorens ze worden opgeslagen. 
De kosten worden geindexeerd naar een bepaalde datum 
en de kengetallen worden daaruit:.berekend. 

3. De opslag van kostengegevens. 
Deze gegevens worden gegroepeerd per ele~ent van 
de elementenmatrix, zodat deze direkt gebruikt 
kunnen worden voor het afleiden van richtgetallen. 

4. De indeling van de begrotingen. 
De begrotingen worden ingedeeld volgens de elementen 
van de CI/SfB-elementenmatrix. 

De invoering van deze methode binnen het bedrijf zal 
slechts geleidelijk kunnen gebeuren. 
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Als eerste kan 

de indeling worden ingevoerd van oppervlakten en 
kosten. In een later stadium kunnen dan ook andere 
onderdelen van de beschreven methode worden gebruikt 
( invoering ken- en richtgetallen ). 



elementen volgens Cl/Sfa 

omschrijving 

, 
( 11} grondwerk 
(16) funderingen 
(19j onderbouw gebouw 

(21) 
{22) 
(23) 
(24) 
(27) 
(29) 

(41) 
(42) 
(43} 

buitenwanden 
binnenwanden 
vloeren 
trap pen 
daken 
primaire elem. gebouw 

---------------~--~ 

100 1,2 97 98 98 99 99 100 102 103 103 103 103 104 109 I 111 111 111 112 112 , 116 l 116 122 li 122 11122 l 12~ 
100 fil 93 95 95 9.8 98 100 101 102 102 102 103 104 ~~ 106 107 107 107 107 t11 1111 114 115 115 ,. 1H 
100 9,3 93 95 96 98 98 100 101 102 102 102 103 104 -f65- 107 107 107 108 108. 112 112 115 116 I 116 117 

I 
100 25,2 92 93 95 96 99 100 101 101 100 101 100 102 104 106 106 106 107 107 110 110 1151· 116 116 ! 117 
100 12,5 94 96 96 98 98 100 101 102 102 103 103 1

10
0

5
5 ~ 0061,. 109 109 109 110 110 113 113 115 116 116 I 117 

100 7,0 94 95 95 98 98 100 101 102 103 104 104 107 109 110 110 1110 112 112_ 120 I 121 121 J 121 
100 2,4 91 99 99 100 100 100 100 100 100 101 101 101 104 105 105 105 1051105 105 105 117j117,1181118 
100 -1.& 96 97 97 100 100 100 100 101 101 103 103 103 103 103 104 104) 105 105 107 105 105 ! 105 106 107 
100 54,9 93 95 96 98 99 100 101 101 101 102 i02 103 104 106 107 107 108 108 110 110 115 i 115 115 '116 

; I 

1974 lndexclJfers 1974 lndexcijfers 1975 1976 

% van 1 2 3 4 5 6 7 · 8 9 1 O 11 12 1 2 3 4 5 6 j
1 

7 
/ 

8 1 I 2 
1 

3 I 4 

index· • totale -, I I 
cijfers elementen ,. I 

gebouw jan. febr. mrt. april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dee. jan. febr. mrt april mei juni juli aug. jan. • fe'b. 1 mrt apr 

100 1,3 94 95 95 97 98 100 101 102 103 103 103 105 106 109 109 109 110 110 114 114 122 I 123 123 124 
100 9,5 93 94 95 97 98 100 101 102 103 103 104 105 106 110 110 110 112 112 116 116 119 119 119 120 
100 2,3 93 94 94 97 98 100 101 102 102 103 103 104 106 109 109 109:· 110 110 113 113 116 116 116, 11? 
100 0,6 98 98 99 100 100 100 100 100 ·100 100 100 100 98 99 99 9g.P 103 103 106 106 109 111 114 114 
100 1,9 94 95 95 98 98 100 101 103 103 103 104 106 108 111 111 111 114 114 119 119 123 123 11231124 
100 JUL 95 95 97 99 99 100 100 101 101 101 101 102 104 105 105 105 106 106 101 107 109 109

1
110 110 

100 16,4 94 95 95 97 98 100 101 102 102 103 103 105 106 109 109 109 111 111 115 115 118 119 119 120 

(52) rioloring 100 1,5 88 94 96 98 99 100 100 102 105 105 107 107 108 111 111 111 112 112 114 109 113 114 ! 114 114 
i53) warm en koud water 100 1,2 86 92 95 101 101 100 101 101 93 89 89 90 83 84 84 84 85 85 79 79 81 I 82 86 89 
(54) gas 100 0,5 94 96 96 98 99 100 101 104 104 104 106 108 108 110 110 110 110 110 107 107 110 ! 111 1115 116 

I (44) 
(45) 
(48} 
(49} 

buitenwandafwerking 
binnenwandafwerking 
vloerafwerking 
trapafwerking 
plafondafwerking 
hang- en sluitwerk 
afwerking gebouw 

(56) ruimteverwarmrng 100 7,1 95 96 96 96 99 100 100 101 101 98 99 100 104 105 105 105 105 105 107 108 109 ! 109 110 110 
, (57) ventilatie 100 0

1
4 94 94 94 99 99 100 100 101 107 107 110 111 112 120 120 120 118 118 120 120 122 j 133 j 133 1 134 

t

i (59) insta!latiesgebouw 100 10,7 93 I 95 96 97 99 100 100 101 101 99 100 101 103 104 104 104 105 105' 105 105 107 ! 107

1

109 '110 

(53} verlichtingsinstallatie 100 2,7 92 94 94 98 98 100 101 101 101 101 102 104 104 107 107 107 107 107 111 ! 111 1141117 117 118 
, (64) communicatie 100 Q.2 93 94 1 94 96 97 100 101 102 102 103 103 105 106 109 109 109 109 109 11~ 1113 114 114 116 116 

I
, (6~) installatiesgebouw 100 2,9 92 94 94 98 98 100 101 101 101 102 102 ·104 104 107 107 1071107 107 111 j 111 114 117 ·111 118 

(73) vastekeukeninrichting 100 1,2 89 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 105 105 105 105 106 106 106 l1os 101I110 1161116 

I 
(74) sanitair 100 2,1 94 96 97 98 98 100 100 101 102 103 103 103 101 102 102 102 103 103 103 1 103 106 ) 105 1 105 

1
106 

(76) vnsteopslaginrichting 100 .&£_ 89 99 99 100 100 100 109 109 109 109 109 109 117 117 117 117 118 118 118 I 118 119 l 119, 129 129 I (79) vasteinrichtinggebouw 100 5,8 91 98 98 99 99 100 104 104 105 105 105 105 109 109 109 109 110 110 110 I HO 111; 112 118 j 118 

jH}9) 1'-taalelementengeb;uw 100 100 93 95 96 98 99 100 101 102 102 102 102 103 105 107 107 107 108 10811111110 114 :11s1
1

116J116 

1(0-)algemeen(incl.BTW) 100 42,6 93 95 96 98 99 100 101 102 102 102 102 103 105 107 107 107 108 1081!111
1

111 1141115!116!117 

l (--) tctaalproiecl(inclBTW) 100 142,8 93 95 96 98 99 100 101 102 102 102 102, 103 105 107 107 107 108 108 111i111 114 '115: 116 i 116 ..._ ___ ..... _.. _____ ..... ___ ..._ ___ ..._ _____ .._ ____________ ..__ .... __ .___ ..... __ ~ ...... ----.i_ _ _.L. __ ;__.....1. __ .L. _ __!. __ .J.l __ .._ _ _J:..:__:__;,.:..;__., ___ _ 

figuur 9~2. indexcijfers elementkosten(16) lndexcijfers ejcmcntkos. tc 
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GEVOELIGHEIDSANALYSE 

Inleiding 
Bij het opstellen van het ruimtelijk en financieel budget 
wordt een aantal schattingen gemaakt. 
De schattingen die moeten worden gemaakt, z~n: 

1. voor het ruimielijk budget*:a. de bouwrichtgetallen, 
b. de oppervl•kte,-die dient 

als basis voor de ruimte
lijke budgetstelling; 

· 2. voor het financieel budget*: 
a. de kostenrichtgetallen, 
b. de hoeveelheden, waarmee de 

kostenrichtgetallen worden 
vermenigvuldigd. 

Bij het maken van deelschattingen kunnen afwijkingen 
ten opzichte van de ui teindelijk gerealiseerde waarden 
optreden door: 
1. wjjzigingen in de uitgangspunten, met betrekking tot 

de gewenste oppervlakten, 
2. wjjzigingen in de opzet van het gebouw, 
3. een veranderde uitvoeringswjjze, 
4. e.en andere materiaalkeuze dan aanvankelijk voorzien 

was, 
5. meetfouten bij de bepaling van de oppervlakten, 
6. fouten bij het schatten van de bouw- en kostenricht

getallen. 

Jn de ontwikkelde methode voor het opstellen van een 
financieel budget zijn relaties ingebouwd tussen sommige 
elementkosten *. 
Hierdoor oefenen fouteii in deelschattingeri.1nvloed uit 
op ae ·kosten' van versohillende elementen. -

* zie begrippenlijst 
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Zo worden b~voorbe~ld meerdere kostenrichtgetallen ver
menigvuldigd met een te schatten hoeveelheid. 

Om het effekt van de schattingsfouten op de totale 

grootte van het ruimtel~k en financieel budget te 
bepalen, is een gevoeligheidsanalyse opgesteld van de 

ontwikkeld~ berekeningsmethode. 

Doel gevoeligheidsanalyse 

Het doel van de gevoeligheidsanalyse is door het 

bepalen van eff ekten van schattingsf outen op het 
totale resultaat: 
1. van de schattingen aangeven, welke b~zondere aandacht 

vragen bij het opstellen van een begroting, omdat 
deze een grote invloed hebben op het totaal; 

2. de financiele konsekwenties aangeven van alternatieve 
oplossingen voor de elementen. 

Beperkingen 

Voor het opstellen van deze gevoeligheidaanalyse 
z~n de volgende beperkingen ingevoerd: 
1. gegevens van slechts een projekt warden gebruikt; 

2. gegevens over het v66rkomen van afw~kingen in schattingen 
in de prakt~k z~ niet gebruikt; deze ztjn onbekend; 

3. gegevens over subjektieve fouten in schattingen z~n 
niet gebruikt; indien deze bekend z~n kunnen eventuele 
relaties die daardoor tus~en bepaalde schattingen 
ontstaan, warden opgenomen in de gevoeligheidsanalyse 
en daardoor tot een meer betrouwbaar resultaat leiden. 

4. afzonderl~ke af~ingen van schattingen op het 
totaal warden besproken; kombinaties van deze 
af~kingen warden niet gemaakt. 

Om aan te geven hoe een gevoeligheidsanalyse wordt uit
gevoerd, is een voorbeeld hiervan uitgewerkt aan de hand 

van de gegevens van een projekt, namel~k projekt 3. 
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Algemeen geldende konklusies kunnen hieruit dan ook 
niet worden getrokken. 

Opzet gevoeligheidsanalyse 
De gevoeligheidsanalyse valt in twee delen uiteen: 
I. gevoeligheidsanalyse van het ruimteltjk budget; 

II. gevoeligheidsanalyse van het financieel budget. 

Deze punten ztjn weer als volgt ingedeeld: 
1. de afleiding van de vergelijkingen waarnee res

pektievelijk het ruimtelijk en het financieel budget 
warden berekend; 

2. het berekenen van de invloeden op het ruimtelijk 
en het financieel budget van afwtjkingen in: 
a. het richtgetal, 
b. de hoeveelheid; 

3. bespreking van de resultaten. 
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Geveeligheidsanalyse van het ruimteHjk budget 

~~E~~~g!gg_2EE~E~!~~!~~ 
Met richtgetal I (• RI) en de gewenste netto ver-
huurbare kantooroppervlakte (N.V.K.O.), werdt de netto 
verhuurbare oppervlalte van de hoofdfunktie berekend 
(zie pag. 28 ): 

N.V.O.H. = N.V.K.O. 
RI 

Op analoge wjjze worden de nette verhuurbare oppervlakte 
(N.V.O.), de brute verhuurbare oppervlakte (B.V.O.), 
de nette buitenwekse oppervlakte (N.Bu.O.) en de 
bruto buitenwerkse oppervlakte (B.Bu.O) berekend: 

N.V.O. = N.V.O.H.; B.V.O. = N.V.O. 
RII RIII 

N.Bu.o. = B.V.O.; B.Bu.o. = N.Bu.o •• 
RIV RV 

De netto verhuurbare oppervlakte kan rechtstreeks uit 
de netto verhuurbare kantooroppervlakte worden be
rekend: 

N.V.O.H. = N.V.K.O. 
RI 

1 ineevuld in: .~ N. V. O. == N. V. K. 0. M-

N.V.O. = N.V.O.H. 
RI RII 

RII 
De bruto buitenwerkse eppervlakte kan ook uit de netto 
verhuurbare kantooroppervlakte worden berekend: 

1 B.Bu.o. = * N.V.K.O. 
""'R._I,..._M_...,,.R .. II.....-*-..R"""'I ... I""'I_*_R'""'!""v-*--n"""v 

Ook kan de brute buitenwerkse eppervlakte uit de 
brute verhuurbare eppervlakte worden berekend: 

B.Bu.O. = B.V.O. 
RIV RV 

omdat RIV 

B.Bu.O. = 

* RV = 
B.V.O. 

R VI 

RVI 

(1) 

(2) 
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2~E~~££igg_y~£_£~_i£Y12~£~£-Y~£-Y~E~££~~~£5££_2E 

h~!:-~~!~!:~!~~-2~9.~~! 

a. x~~g~~~~!~~=~~=~~g=~!~~g~~g~1 
Stel cl = fraktie, waarmee het richtgetal verandert. 
Indien RI verandert met c, * RI, verandert 

N.V.O.H. = N.V.K.O. in: N.V.G.H.'= N.V.K.O. 
RI (1+c) RI 

StelAN.V.O.H. = N.V.O.H.' - N.V.O.H., dan is: 

AN.V.O.H. = N.V.K.O. N.V.K.O. ~ 
(1+~) RI RI 

~N. V .O.H. = C-1-1-c- - .1) * N. V .K.O. 
I RT 

omdat N.V.K.O. = N.V.O.H. en omdat 
RI 

(-1- - 1) = _.::51_ 
1+c, 1+c, 

4N.V.O.H. = ( 1 :c~) * N.V.O.H. 

Dezelfde afleiding kan worden opgesteld bij ver
anderingen van andere richtgetallen. 
Zo wordt: 
AB.Bu.a. = ( -c; )B.Bu.o., volgens (1) of (2), 

1 + Ca. 
indien een van de richtgetallen verandert. 
Als voorbeeld wordt berekend de verandering van de 
brute buitenwerkse oppervlakte indien RIV verandert 
met 5,00% (dan is C3 = 0,0500). 

aB.Bu.o. = <1:~: )B.Bu.o. ===:5> AB.Bu.a. = <1:8:8~)B.Bu.O 

=====S>A B.Bu.o. = - 0 ,0476 B.Bu.o. 

Dus B.Bu.O verandert met-4,76%. 
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Waarschuwing 

Indien de bruto buitenwerkse oppervlakte rechtstreeks 
uit de netto verhuurbare kantooroppervlakte wordt 
berekend volgens (1), moet men wel erop bedacht zijn 
dat een ver~dering van alle richtgetallen met 
bijvoorbeeld fraktie +0 ,05., een grote fout introdu
ceert, namelijk: 

1 
B.Bu.O= RIMRIIiRIII*RIViRV. * N.V.K.O. 

RI verandert met~* RI 
RII verandert met.cs* RII 
RIII verandert met ~ * RIII 
RIV verandert met ~ * RIV 
RV verandert met C,* RV 

~ = 6 = c = c = c = 0,05 ~ 5 6 7 K 

1 
B.Bu.O.'-c1+q)'iRI*RIIiRIII~IV~V * N.V.K.O. 

1 
1:,. B.Bu.0.-( 1+c,)S * B.Bu.0.- B.Bu.O •. 1 > 

6B.Bu.o.=[c1:c,)<- ~ " B.Bu.o. > 

6B.Bu.o.=[c 1 +6,o 5)~- - ~ * B.Bu.o. :;: -0,21:65 * B.Bu.o. 

dus B.Bu.O. verandert met -21,65% indien alle 
richtgetallen 5% te hoog zijn geschatl 
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b. ¥~~~~~~~i~~=¥~~=~~=~~~¥~~1~~*~ 
Indien de netto verhuurbare kantooroppervlakte 
(N.V.K.O.) verandert met~* N.V.K.O. verandert de 
netto verhuurbare oppervlakte hoofdfunktie als 
volgt: 

N V 0 H N. V.K.O. dt N V O H , (1+g.)1E N. V.K.O. • • • • = wor • • • • • 
RI RI 

Dan is: ~N.V.O.H. = (1+g,)* N. V.K.O. 
RI 

N.V.K.O. ==9-
RI 

4N.V.O.H. = c.9 * N.V.K.O. ~ NVOH NVOH ===_..,....A • • • • = ~ * • • • • 
RI 

Hetzelfde geldt weer voor.de andere berekeningen. 
Dus b~ een verandering van N.V.K.O. met b~voor
beeld + 1,0090 verandert ook N. V.O.H. met + 1,00%. 
Indien de bruto buitenwerkse oppervlakte (B.Bu.O.) 
direkt uit de N.V.K.O. wordt berekend, volgens (1), 

geeft een verandering van N.V.K.O. met + 5,00%, 
ook een verandering van de B.Bu.O. met + 5,00%. 

2~~E~~ti~g_y~g-~~-~~~~!!~!~g 
Indien het richtgetal met een klein percentage wijzigt, 
verandert de bruto buitenwerkse oppervlakte met een 
vrijwel gel~k percentage. 
ve·~~deren echter alle richtgetallen met• een klein percen
-u·~~·e·, dan verandert de bruto buftenwerkse opperv1akte . 

. inet een veel grater percen.t·age. 
~-·~en -w:ijziging van de gewenste oppervlakte, waarvan wordt 
uitgegaan, met-·een bepaald percentage~_v.e_:ra:µdert de bruto 
buitenwerkse appervlakte met-faetzelfde percentage. 

De bruto buitenwerkse oppervlakte bedraagt in de bestudeerde 
- -- -·· - - 2 

projekten een groot aantal m • 
De ~onkfusle is dat-zowel het richtgetal, als de 

-- gewe-:ns-Fe oppervlakte' waa.rvan wordt-'"uitgegaan, ·. zeer 

nauwkeurig moeten warden bepaald. 
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Gevoeligheidsanalyse van het financieel budget 

E~£~~~~!~5_!~~-~~-E£2J~~!~2~!~~ 
Stel: 

p = projektkosten, 
ex = kosten element (x), 

rx a richtgetal, behorend bij element (x), 
hx = hoeveelheid, behorend bij element (x). 

De opbouw van de projektkosten in de elementenmatrix 
van het CI/SfB-systeem, is als volBt: 

projektkosten = kosten terrein + kosten gebouw + 

kosteri.projekt algemeen 
p ::: 9 90 + e99 + eo-

kosten terrein: 8 90 = 8 10 + 8 20 + e30 + e40 + e50 + 

+ e60 + 8 70 + 880; 
kosten gebouw : e99 = e19 + e

29 
+ e

39 
+ e

49 
+ e

59 
+ 

+ 8 69 + e79 + e89; 
waarin: e19 = e11 + e12 + ••• + e

18
; 

e29 * e21 + e22 + ••• + e28; 
• . 
• 

kosten projekt 

algemeen: eo- = eoo + e01 + e02 + e03 + e04 + 

+ 8 05 + e06 + e07 + eos· 

Voor ieder element waarvan de elementkosten*niet be
staan uit de som van een aantal andere elementkosten, 
geldt dat de elementkosten gelijk zijn aan het produkt 
vRn bet richtgetal en de hoeveelheid, die bij dat 
element horen: 

,.,.. zie begrippenlijst 



-82-

Ieder kostenrichtgetal rx behoort b~ slechts een 
element. 

Een hoeveelheid kan echter wel b~ meerdere elementen 
horen. 

Bjjvoorbeeld de hoeveelheid behorende b~ de elementen 
(2'1) en (41), is de oppervlakte van de binnenwanden. 
Hier is dus h21 = h41 • 
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De bij projekt 3 gebruikte hoeveelheden (=my) en de 
daaraan gerelateerde elementen z~n: 

= oppervlakte bouwterrein, exklusief 
oppervlakte gebouw 

= bruto vloeroppervlakte beg. grond 
( 10) ' u~o) ' ( 50 ) 
(11),(13),(16),(17) 

= oppervlakte buitenwanden, exklusief 
oppervlakte openingen (21),(41) 

m5 
m6 
ID7 
ms 
m9 

= oppervlakte binnenwanden, exklusief 
oppervlakte openingen 

= netto buitenwerkse vloeroppervlakte 
= oppervlakte trappen/hellingen 
= oppervlakte daken 
= lengte hartl~n kolommen 

= oppervlakte openingen buitenwanden 
m10 = oppervlakte openingen binnenwanden 

= oppervlakte luiken en dergelijke 
lengte balustrades 

netto buitenwerkse oppervlakte 

= aantal sanitaire toestellen m14 
m15 = 
m16 = 
m17 = 
m18 = 
m19 = 
m20 = 

netto buitenwerkse inhoud 
aantal liften 
oppervlakte bouwterrein 
netto verhuurbare oppervlakte 

+ 8 02 

+ 8 00 + 8 02 + e07 + 8 08 

(22),(42) 
(23) ,(43) 
(24) 
(27),(47) 
(28) 
(3·1) 

(32) 
(33) 

(34) 
(35),(45),(54), 
.C 62) ' ( 63) ' ( 68) 
( 52) ' ( 53) ' ( 74) 
(56),(57) 
(66) 
(00) 

( 03) ' ( 64) 
( 01) ' ( 02) ' ( 07) 
(08) 
(04). 
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In projekt 3 is: 

e20' e30' e60' e70' eBO = 0 ~ 
kosten terrein: e90 = e10 + 8 40 + e50 
elementkosten : 8 10 = r10 * h10 

8 40 = r40 * h40 
8 50 = r50 * h50 

h10 = h40 = h50 = m1 

(3) 

Op dezelfde wljze kan de formule voor de gebouwkosten, e
99

, 
worden afgeleid: 

e99 = Cr11+r13+r15+r17)m2 + Cr21+r44)m3 + Cr22+r42)m4 + 

Cr23+r43)m5 + r24m6 + Cr27+r47)m7 + r28m8 + 

r31m9 + r32m10 + r33m11 + r34m12 + 

Cr52+r53+r74)m14 + 

Afleiding van Cle formule voor de kosten projekt 
algemeen (e0_): 

eo- = eoo + e01 + e02 + e03 + e04 + 8 07 + e08 

kosten grondverwerving : eoo = room17 

kosten planvoorbereiding: e01 = ro1m19l 

m19 = e99 j ~ e01=ro1 6 99 

kosten uitvoering: 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

. e02 =ro2m19j 

m19 = e99 __J~ 
9 02=ro29 99 (8) 

oplevering,onderhoud, etc.: eb3 = ro3m1s (9) 
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overige' kosten: 

kosten winst en risiko: 

l 

\ 
) 

e08 = r08m20 

(10) 

m20 = 0 99+eo2 ~ 0 oe=rose99+rosro2e99 

(8):e02 = ro2e99 (11) 

kosten financiering: 

e04 = r04m;i ~ 
m21 = 0 99+9 oo+eo1+0 02+eo7+eoJ 

9 04 = ro4Ce99+0 oo+0 01+eo2+eo7+eo8) -i 
substitutie van (6),(7),(8),(10) en (11~ ~ 

e04 = r04e99 + ro4room17 + ro4ro1°99 + ro4ro2°99 + 

+ r04r079 99 + ro4rose99 + ro4rose99 + r08r02 6 99 (12) 

Substitutie van (6), (7), (8), (9), (10), (11) en (12) 
in (5) geeft: 

kosten projekt algemeen: 

eo- = (room17 + ro1e99 + r029 99 + ro3m1s + ro4e99 + 

rooro4m17 + r01r04 9 99 + ro2ro4e99 + ro4ro7e99 + 

r04rose99 + ro2ro4roge99 + ro79 99 + rose99 + 

ro2ro86 99 ~ 

0 o- = Croo+rooro4)m17 + ro3m1s + Cro1+ro2+ro4+ro2ro4+ 

ro4ro7+ro4ros+ro2ro4ro8+ro7+ros+ro2ro8)e99 (13) 

De kosten van het projekt totaal warden gevonden door 
substitutie van (3) ;· (4) e-:ri (13) in: 

P = 9 90 + 9 99 + 0 o-· 
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P = Cr1o+r4o+r5o)m1 + 

(roo+rooro4)m17 + 

r03m18 + 

(ro1 +ro2+r0lf +ro1r04-+ro2ro4-+r04-ro7+r04-roe+ro2r04-ro8~ D 

ro7+roe+ro2roe+1) * __J 
~r11+r13+r15+r17)m2 + . , 

Cr21+r41)m3 + 

Cr22+r42)m4 + 

Cr23+r43)m5 + 

Cr24)m6 + 

Cr27+r47)m7 + 

Cr28 )m8 + 

Cr31 )m9 + 

Cr32)m10 + 

Cr33)m11 + 

Cr34)m12 + 

Cr35+r45+r54+r52+r53+r68)m13 + 

Cr52+r53+r7L~)m14 + 

Cr55+r57)m15 + 

(r66)m16 + 

Cr54)m18 + 

e73 ] 

D = ro1+ro2+ro4+ro1ro4+ro2ro4+ro4ro7+ro4ro8+r02r04r08+ 

ro7+ros+ro2ros+1 

(14) 
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E~E~~~g!gg_!~_!g!!2~~~g_!~g_!~E~g£~E!gg~g_2£_~~~ 
f !g~~i~~1-~~~g~~ 

a. X~~g~~~~!~~=Xg~=~~~"'~!~~~~~!g~ 
Indian een richtgetal verandert, veranderen de totale 
projektkosten. 

Stel: Ci= fraktie waarrnee het richtgetal verandert; 
r~ = (1+c~rx = het veranderde richtgetal; 
p' = de totale projektkosten, berekend met r~; 

AP = p'-p = de verandering van de totale 
projektkosten. 

Het begrip kwantitatieve gevoeligheidsfaktor van 

:~.~-~tgeta!_~x, ~~- wordt ingevoerd. 

De kwantitatieve gevoeligheidsfaktor K~, is de faktor 
waarmee men het produkt van de totale projektkosten 
en fraktie cimoet vermenigvuldigen om de verandering 
van de totale projektkosten te berekenen, indien 
richtgetal rx van element x verandert met ci* rx 
In formule: j . .o. p = K~ .* ci * P / 

De berekeningen van de Kr-waarden van K~0 , K~0 , 
r r x 

K01 en K11 zullen hier met de gegevens van 
projekt 3 worden uitgewerkt. 

De andere Kr-waarden zijn op analoge wjjze berekend. 
De resultaten van die berekeningen z~n opgenomen 
in tabel 10.1. 
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-berekening K~0 
Indien r 10 verandert met c10 * r 10 , verandert in de 
formule van de projektkosten (14), alleen de term 

Cr1o+r4o+r5o)m1· 
Btj het berekenen vanAp = p'-p, vallen alle andere 
termen tegen elkaar weg. 

AP =((1+~)r10 + r40 + r50)m1 - Cr1o+r4o+r5o)m1 ~ 
bp = c,o * r 10 * m1 ~ 

Ap = CAI* r10 * m1 * p 
p ~ Kr = r10 * m1 omdat: 10 

r 
.A p = qo * K10 * p p 

met de gegevens van projekt 3 

-berekening K~0 
Indien r 00 verandert met c,, * r 00 , verandert de term 

Croo+rooro4)m17· 

AP = IT1+q,)roo + C 1 +q)rooro~ m17 - Croo+rooro4)m17 ~ 
AP = Cq,roo+srooro4)m17 ~ 
Ap = ~ *Croo+rooro4)m17 J 

. p * ~Kr 
r -----::r 00 

omd at A p = q, * K00 * p 
=Croo+rooro4)m17 

p 

met de gegevens van projekt 3 r 
~ K00 = 0,1927 
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-berekening K~1 
Indien r 01 verandert met c,L * r 01 , verandert de term 
Cro1+ro1ro4)e99· 

ap = [C 1+c,)ro1 + ('1+92)ro1ro4]e99 -

AP = Csto1+<tF01ro4+ro1+ro1ro1~)e99-

= ~~ro1+ro1ro4)e99 ===5> AP 

.AP = C,~* Cro1+ro1ro4)e99 

p 

Cro1+ro1ro4)e99 ~ 

Cro1+ro1ro1~)e99 ~ 

uit de gegevens van projekt 3 volgt daarbij: 

r K01 • 0,0409 

-berekening K~1 
Indien r 11 verandert met C,l* r 11 , verandert de term 
D(r11m2) 

Ap = D (1+q)r11m2 - D(r11m2) ~ 

AP = c,l* D(r11m2) + D(r11m2) - D(r11m
2

) 

.AP = c,J * D(r11m2) 

p 
r 

A p = ql * K11 * p 

]£ p 
~ K~1 = D(r11m2) 

p 

samen met de gegevens van projekt 3 volgt: 
r K11 = 0,0024 

Als voorbeeld wordt berekend de verandering van de 
projektkosten ten gevolge van een verandering van een 
richtgetal met 5% (cl'o,05; qf0,05; qf0,05). 
Voor dit voorbeeld z~n de drie richtgetallen met de 
grootste K~-waarden gekozen. 
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V " • t 501 - eranaer1ng van r 00 me /o: 
r 

AP= c,~* KOO* p ~Ap = 0,05 * 0,1927 * p ~ 

ap = 0,0096 * p, dus een verandering van p met 0,96%. 

-Verandering van r 23 met 5%: 

A.p = c~ * K~3 1E p ~ AP = 0, 0 5 * 0, 1061 1E p ~ 
A.p ~ 0,0053 * p, dus -0en verandering van p met 0,53%. 

-Verandering van r
07 

met 5%: 

ap = c,4 ie'K~7 1E p ~ Ap = 0,05 JE 0,0837 * p ~ 
t:. p = 0 ,001+2 JE p, dus een verandering van p met 0 ,42%. 



( ' (10) (20) (30) (40) (50) (60) (70) " 00) 

0.1927 0,0015 0,0004 0,0001 

(01) (11) (21) (31) (41) (51) (61) (71) 
C,0409 0,0024 0,0685 0,0390 0,0103 

(02) (12) (22) (32) (42) (52) (62) (72) 
0,0226 0.0730 0,0224 0,0183 0,0085 0-,0155 

(03) (13) (23) (33) (43) (53) (63) (73) 
0,0114 C,0024 0. 1061 0,0001 0,0294 0,0073 0.0710 0,0009 

(04) (14) (24) (34) ( L~4) (54) . 
(64) (74) 

~,0184 0,0311 0,0067 0,0020 0,0003 0,0055 

( C5) (15) (25) (35) (45) (55) (65) (75) 
0,0256 0,0012 

(06) (16) (26) (36) (46) (56) (66) (76) 
C,0182 0.0740 0,0202 

(07) ( 17) (27) (37) (47) ( 57) (67) (77) 
G .Off3? 0,0312 0,0145 0,0252 0,0124 
( f"'C) \. \..;~· (18) (28) (38) (48) (58) (68) (78) 
~,0276 0,0461 0,0034 ~ 

tobel 10.~. K~-waarden, berekend met gegevens van projekt 3 



'coo) (10) (20) (30) (40) (50) (60) 
0'1892 0,0015 0,0004 0,0001 

(01) (11) (21) (31) (41) ( 51) (61) 
0,0402 0,0018 0,0526 0,0299 0,0079 

(02) (12) (22) (32) (42) (52) (62) 
0,02'11 0,0560 0,0172 0,0140 0,0065 0,0119 

(03) (13) (23) (33) (43) (53) (63) 
0,0114 0,0018 0,0814 0,0001 0,0226 0,0056 0,0545 

(04) (14) (24) (34) (44) ( 54) (64) 
0,0187 0,0239 0,0051 0,0015 0,0002 

(05) ( 15) (25) (35) (45) ( 55) (65) 
0,0197 0,0009 

(06) (16) (26) (36) (46) (56) (66) 
0,0139 0,0568 0,0155 

(07) ( 17) (27) (37) (47) (57) (67) 
0,0823 0,0239 0;0111 0,0'193 0,0095 

(08) (18) (28) (38) (48) (58) (68) 

\.0,0271 C,OC?6 

tabel 10.2. elementkosten als percentage.van de totale projektkosten 

(70) 

(71) 

(72) 

(73) 
0,0007 

(74) 
0 ,001+2 

(75) 

(76) 

(77) 

(78) 

""" 

~ 

I 

'° I\) 
I 
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b. x~~~~~~~i~~=Xg~=~~=~~~x~~~~~!~ 
Indien een hoeveelheid verandert, veranderen de 
totale projektkosten. 

Stel: Ci= fraktie waarmee hoeveelheid veran:lert, 

my. -· ( 1 +c)my = de veranderde hoeveelheid my, 
p' = de totale projektkosten berekend met m', 

y 
A p = p' - p = de verandering van de totale 

projektkosten. 

De kwantitatieve gevoeligheidsfaktor K;, is de 

faktor waarmee men het produkt va11 de totale projekt
kosten en fraktie cimoet vermenigvuldigen om de 

verandering van de totale projektkosten te berekenen, 
indien hoeveelheid m verandert met ci* my. 

In formule: Y1~P · K; * C;*=1'J 

De berekening van de K;-waarden van K~, K~7 , K~8 
en K~ zal hier als voorbeeld worden uitgewerkt. 
De andere K;-waarden ztjR op analoge ~ze berekend. 
De uitkomsten van die berekeningen ztjn opDenomen in 
tabel 10.3. 

m 
-berekening K

1 
Indien m1 verandert met ~1 * m

1
, verandert in de 

formule (14) de term Cr10+r
40

+r
50

)m
1

• 

Ap = Cr1o+r4o+r50)(1+~)m1 - Cr1o+r4o+r5o)m1 ~ 
Ap = c,, * Cr1o+r4o+r5o)m1 ====§> 

Ap = c?" (r1o+r4~+r5o)m1 "l rn 

~K1 = 
A p = CJ'.l J£' Km1 lf p ) 

., Cr1o+r4o+r5o)m1 
~ 

p 
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Km = r4om1 + r40m1 + r50m1 =9 1 
p p p 

ym r r r \1 = K10 + K,J.Q + Kc;o ,, 

Met gegevens uit tab el 10.1: Kr = 0,0015 '10 
r 

K40 = 0,0004 ~ 
r 

K50 = 0,0001 m 
K1 

-berekening K~7 
Indien m17 verandert met q9 * m

17
, verandert in 

formule (14) de term Cr00+r
00

r
04

)m
17

• 

Ap = p'-p ~ Ap = Croo+rooro4)C 1 +9~m17 -

Croo+rooro4)m17 ~ 
A p = q8 * Croo+roorOL1.)m17 * p ~ 

p 

ap 

Ap * P r m 

= 0,0020 

* PJ ===9> K~'7 = K~O 
~K17 = o, 1927 

gegevens tabel 10.1. 

-berekening K~8 
Indien m18 verandert met c~* m18 , verandert in de 
formule ( 14) de term r 03m18 + D * Cr6l~m18 ) • 

AP = P' - P ~ 

Ap = r03 (1+~)m18 + D * Cr64 (1+q)m18) - ro3m18 -

D * (r64m18) ~ 
AP = c,_, * r03m18 + c!7 * D *' (r64m18) 

AP = c,, "/!03m1s + D * (r64m1s] 
p * p 

AP = c!! * (K~3 + K~4 ) "j m Kr r Km ~ K18 = + K64 Ap = C~lf 18 * p 03 
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Semen met de gegevens van tabel 10.1. fAeft <lit: 
r K03 = 0,0114 
r K64 = 0,0003 

Dus: K~8 = 0,0117 

-berekening K~ 
c:.. 

Indien m2 verandert met c~* m2 , verandert in de 
formule (14) de term D * (r11 +r

13
+r

16
+r

17
)m

2 
Ap = p'-.·p ~ Ap = D * (r11+r13+r16+r17)(1+9)m2 -

D * Cr11+r13+r16+r17)m2 =9 
Ap 

AP 

r 
K11 

r 
K13 

r 
K16 

r 
K17 

Cr11+r13+r16+r17)m2 

= cio * _n_*_C r.._.;..11_+_r_1...::3;;...+_r_1....;6;;..+_r_1..J.7.J.)_~~2 * p 
p 

= 0 ,002L~ 

= 0,0024 
Km ~ = 0,0542 2 = 0,0182 

::: 0,0312 

> 
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Als voorbeeld wordt berekend ('le vernnderinp; van de 

projektkosten ten gevolge VRn een verandering van 
de hoeveelheid met 5% (c1,= 0,05; c

2
1 0,05; C

0
= 0,05). 

Voor dit vonrbeeld z~n de drie hoeveelheden gekozen 
m0t de grootste K;-wnnrden. 

-Verandering van m
17 

met 5% 

.t.p = C21 :te K~7 * p ~Ap = 0,05 * 0,1927 * p ~ 
.ap = 0,0096 * p, dus een verandering met 0,96%. 

-Verandering van m5 met 5% 

A :P = C2t * K5 * p ==--Y A p = 0 , 0 5 * 0, 13 5 5 * p ~ 
AP = 0,0068 * p, dus een veronderin~ met 0,68%. 

-Verandering van m
13 

met 5% 
. m 

AP = q3 * K 13 * p ~ ~ p = 0, 05 * 0, 1187 * p ~ 

A p = 0,0059 * p, dus een verandering met 0,59%. 



m5 

m6 

m7 

mg 

m9 

m10 

m11 

m12 

m13 

m14 

m15 

m16 

oppervlakte bouwterrein, exkl. gebouwopp. 

bruto vloeroppervlakte begane grond 

oppervlakte buitenwanden, exkl.openingen 

oppervlakte binnenwanden, exkl.openingen 

bruto binnenwerkse vloeroppervlakte 

oppervlakte trappen en hellingen 

oppervlakte daken 

lengte hartlijn kolommen 

oppervlakte openingen buitenwanden 

oppervlakte openingen binnenwanden 

oppervlakte luiken 

lengte balustrades 

netto buitenwerkse oppervlakte 

aantal sanitaire toestellen 

brute binnenwerkse inhoud 

aantal liften 

m17 ·oppervlakte bouwterrein 

m18 netto verhuurbare opperv1akte 

ym 
'-A 

I 
= 

Km 
2 = 
m 

Y.:3 = 

ym 
'-4 = 

K5 = 

m 
K6 = 

Km 
7 = 

Km 
Q = .._, 

m 
Ka = 

,I 

Km 10= 
m 

r:~ /l = 
I I 

m 
K12= 

m 
K13= 

m 
K.-ri:1 = ... 
Km 
~,., r::= 

; ./ 

Trfil 
!\.'16 = 

m 
K17= 

Km = 
18 

T.-r Kr Kr 
L"]Q+ '-40+ 50 
Kr Kr Kr Kr . 11+ 13+ '-16+ 17 
Kr yr 

21+'"41 
r r 

K22+K42 
r r 

K23+K43 
r 

K24 
r r 

K27+K47 
r 

K28 
r 

K31 
yr 
'-32 
r 

K33 
Trr 
L.34 

r r r rr r r 
K35+K45+K54 +}._62+K 63+K68 

r r r 
K52+K~3+K74 
... :-r +K 
.r.56 57 
~,r 

.t .. 66 
,."r 
1\_no 

'-' J 

,.,.r r 
.t.03+K54 

tabel 10.3. Km-waarden berekend met de gegevens van projekt 3 

"'I .. O,CC20 

"" C,0542 

=Io, c7ssl 

=lc,09131 

=l~,13551 
= C,0311 

= 0,0397 I 

'° 0,0461 --.:I = I 

= c,0390 

= C,C224 

= c,cco1 

= C,CC67 

=lc2 1 1s7I . 
= C.02..,,3-. 
= le ,C864} 

= C,C21:;2 

- le ~a;-;] 
- ' - ,I' ,-

= C:,C"'-'1~ 
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BD do interpretatie vnn de Kr- en Km-waarden, dient 

men met het volgende rekening te houJen: 
1. de cjjfers berusten op de e;egevens van een projekt; 

2. in de door ons ontwikkelde begrotingsmethode zijn onder

linge relaties ingebouwd, om tot schattingen van 

kosten te komen; deze relaties beinvloeden de uit
komsten van de gevoeligheidsanalyse; 

3. afw.ijkingen, die in de praktijk voorkomen, · tussen 

kostenschattingen en gerealiseerde kosten, zjjn niet 
verwerkt aangezien deze niet bekend zjjn. 

De vermelde resul tat en geven alleen aan, hoe verande.
ringen van zowel kostenrichtgetallen als hoeveelheden, 
doorwerken in de totale projektkosten, zoals deze met 
de voorgestelde methade worden berekend. 

De cjjfers kunnen wel een indikatie geven, welke ver
anderingen oak in de praktjjk een grote invlaed uit 

kunnen oefenen op de totale projektkosten. 
Als zodanig kunnen ze warden gebruikt om de finan

ciele konsekwenties van alternatieve oplossingen van 
elementen te bekjjken. 

Volgens de gevonden cjjfers ontstaan relatief grate 

veranderingen door w\jziging van r 00 , r 07 , r 22 , r 56 
en r 63 ; verder van m3 , m4 , m

5
, m13 , m15 , en m17 , deze zjjn 

allen grater dan 0,0700. 
Met r 00 en m17 warden de grondkosten bepaald, 
met r 22 en m4 de kosten van de binnenwanden, 
met r

56 
en m.15 de kosten. van de ruimteverwarming, 

met r
63 

en m13 de kasten van de lichtinstallatie. 
In tabel 10.1 en 10.3 zjjn de waarden die groter zjjn dan 

0,0700 omljjnd met een dik kader. 
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11. KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN 

11.1 Konklusies 

1. Net de ontwikkclde begrotingsmethode voor kantoor
gebouwen, blijkt het mogelijk te zijn met gegevens 
uit het schetsplan tot een schatting van de 
investeringskosten te komen. 

2. Om een goede schatting te kunnen maken van de 
investeringskosten is het wenselijk eerst een 
ruimtelijk budget en daarna et-'n financieel budget 
op te stellen. 

3. Het is mogelijk: - een ruimtelijk budget op te.stellen 
met behulp v8.p. bouwken- en bouw~ 

ricJ:.tgetallen., 
- een financieel budget op te stellen 

met behulp van kostenken- en 
kost~nric:tltgetallen. 

4. De informatie-indeling volgens het CI/SfB systeem 
tabel 1. blijkt voor een kostenindeling in deze 
begrotingsmethode bruikbaar. 

5. Om vergelijkbare bouwkengetallen en vergelijkbare 
kostenkengetallen te krijgen, meet de meetmethode 
eenduidig zijn. 

6. De elementenmatrix van het CI/SfB systeem blijkt 
eigenlijk geen matrix te zijn en het indelen van 
informatie volgens deze elementen blijkt niet altijd 

logisch te, zijn, zodat dit 'ianleiding geeft tot 
misverstanden. 
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7. Voor het opstellen van kostenrichtgetallen aan de 

hand van gegevens van het schetsplan blijft het kosten
inz,icht van de kalkulator onontbeerlijk. 

8. Het berekenen van oppervlakten binnen het ruimtelijk~ 
budget met behulp van meerd<:?re bouwrichtg(~talle:i, 
kan aanleiding geven tot grote fouten, wanneer meerdere 
bouwrichtgetallen afwijken. 



! 11.2". 
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Aanbevelingen 

Tijdens het onderzoek is een aantal probleemgebieden 
naar voren gekomen, waarvan een nadere bestudering 
wenselijk is. 

Voor wat betreft het CI/SfB-systeem zijn dit: 

1. onderzoek naar mogelijkheden om een standaard

bestek te ontwikkelen, dat berust op de indeling 
van de CI/SfB-elementenmatrix; 

2. onderzoek naar de meest relevante meeteenheid, in 

iedere fase van het bouwproces, voor de elementen 
van de CI/SfB-elementenmatrix; 

3. onderzoek naar de invloedsfaktoren per element 

van de CI/SfB-elementenmatrix, die prijsbepalend 
zijn voor dat element. 

Andere aanbevelingen z:ijn: 

4. onderzoek naar de relatie investeringskosten
exploi tatiekosten; 

5. onderzoek naar de afw~jkingen tussen richtgetallen 
en de daaruit voortvloeiende kengetallen; 

6. onderzoek naar de mogelijkheden om de gegevens
verwerking in het kader van de in deze studie 

opgezette begrotingsprocedure te automatiseren; 
7. onderzoek naar de mogelijkheden om met behulp 

van de waarJen van de gevoeligheidsf~ktoren 
alternatieven te evalueren~ 

8. het is noodzakel:ijk tot uniforme afspraken te komen 
omtrent een oppervlakteklassifikatie; 

9. de invoering van een klassifikatiesysteem, zoals 
het CJ/SfB-systeem, maakt het voor het bedrijf 
mogelijk informatie eenduidig op te slaan. 


