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Voorwoord 
 

De Regering Santokhi-Brunswijk wil de agrarische potentie van ons land verder tot ontwikkeling 

brengen. Daartoe is het Ministerie van LVV gevraagd om, in samenspraak met het agrarisch 

ondernemersveld, een aantal direct uitvoerbare levensvatbare plannen/ projecten binnen de 

subsectoren landbouwgewassen, veeteelt en visserij voor te bereiden.  

 

Het directoraat Planning van het Ministerie is in de afgelopen jaren verwaarloosd en haar capaciteit 

om investeringsplannen te kunnen opstellen, doorrekenen en beoordelen is sterk verminderd. Dit is 

niet specifiek voor het Ministerie van LVV, maar geldt voor zowat de gehele overheid. Hierdoor 

geschiedt de selectie van investeringsprojecten van de overheid slechts op de technische 

uitvoerbaarheid en niet (meer) op basis van de financieel-economische haalbaarheid. 

 

Dit was voor overheidsprojecten mogelijk nog verdedigbaar ten tijde van ontwikkelingshulp, maar 

wanneer de investeringen met al dan niet rentedragende leningen gefinancierd moeten worden is de 

berekening van de rentabiliteit en terugbetaalcapaciteit van belang. 

 

Voor het Ministerie van LVV is het van belang om deze capaciteit op te voeren voor het kunnen 

bepalen en beoordelen van de financieel-economische haalbaarheid van investeringsplannen van 

zowel de overheid, landbouwers-organisaties als individuele boeren en agro-verwerkers. Daartoe is 

het van belang dat LVV-stafmedewerkers projectvoorstellen kunnen doorrekenen en vergelijken op 

efficiëntie, effectiviteit, winstgevendheid en duurzaamheid. 

 

Mede vanwege het feit dat het verschijnsel ontwikkelingshulp in de vorm van schenkingen tot het 

verleden behoord is van belang om de LVV-stafmedewerkers van de afdeling Planning en de 

afdelingen Landbouwgewassen, Veeteelt en Visserij te bekwamen in de technieken van Kosten-

Baten Analyse (KBA). 

 
Doel van de Training: 
 

Het doel van de training is om geselecteerde participanten van het Ministerie van LVV vertrouwd te 

maken met het doorrekenen en selectie van investeringsplannen/activiteiten. 

 

Verwachtte Resultaten: 
 

 15 stafleden goed getraind en ervaren in Kosten-Baten analyse van agrarische 

investeringsplannen; 

 5 investeringsplannen doorgerekend en beoordeeld. 

 

Wij wensen de deelnemers een leerrijke training toe. 

 

Winston Ramautarsing 
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1. INLEIDING 
 

1.1. Algemene planning 
 

De identificatie, formulering, beoordeling, implementatie en evaluatie van projecten is onderdeel van de 

nationale c.q. de overheidsplanning. Planning wordt hier in de meest ruime zin opgevat namelijk als het 

geheel van de gecoördineerde ontwikkelingspolitiek van de overheid.  

 

Planning is iets anders dan het opstellen van een lijst van wenselijkheden. Planning betekent het maken 

van keuzen, uitgaande van de wenselijkheden binnen het kader van de mogelijkheden, binnen een 

bepaalde overzienbare periode en tegen bepaalde offers. Hierbij bestaan de offers uit wat men van de 

ene wenselijkheid moet laten schieten om het andere te kunnen realiseren. 

 

Planning wordt vaak gezien als een activiteit van enkele economen in een ivoren toren op het 

Planbureau. Zo is planning ook niet gelijk aan het maken van een plan, maar een continue nationale 

activiteit. Planning wordt ook vaak ten onrechte gelijkgesteld aan planningstechnieken en is ook veel 

meer dan het maken van een wiskundig model. Het model vergemakkelijkt wel het logisch doordenken 

van de consequenties van bestaande relaties, maar blijft een hulpmiddel. De kwaliteit van de politieke, 

economische en sociale oordelen achter het model is belangrijker dan het model op zich.  

 

Het is de taak van de planner de schaarse hulpmiddelen zodanig te combineren dat zoveel mogelijk aan 

de verschillende expliciet geformuleerde doeleinden wordt voldaan. Naast een zo hoog mogelijke groei 

van het nationaal product heeft de samenleving ook andere doelen zoals: werkgelegenheid, persoonlijke 

vrijheid, nationale soevereiniteit etc. De planner heeft als technisch specialist in de uiteindelijke afweging 

van de verschillende doeleinden geen functie. Hij kiest en verwerpt wel, maar slechts in termen van 

efficiëntie, namelijk hoe de gegeven doelen tegen de minste offers te bereiken.  

 

Bij de afweging van de verschillende doeleinden zijn waardeoordelen in het geding hetgeen is 

voorbehouden aan de beleidsbeslissers, de verantwoordelijke politici. Deze besluitvorming geschiedt op 

verschillende niveaus. Belangrijk is hierbij dat deze mekaar sterk beïnvloeden en daardoor ook in 

doorlopende wisselwerking in de informatiestromen kan zorgen voor de nodige coördinatie en planning 

van de verschillende niveaus. Deze wijze van planning wordt aangeduid als 'planning in stadia' (multi-

level planning).  

 

Voor de overzichtelijkheid worden drie verschillende niveaus onderscheiden: 

1) de macroplanning; hierbij worden de samenhangen tussen de verschillende regio’s en sectoren in 

de economie tegelijkertijd in beschouwing genomen. 

2) de sectorplanning en de regionale planning; deze beperkt zich tot een deel, zij het een vaak 

omvangrijk deel, van de economie. 

3) de projectplanning, welke zich bezighoudt met de kleinst mogelijke eenheden van activiteit. 

 

De vorm en inhoud van de ontwikkelingspolitiek van de overheid kan sterk variëren en is afhankelijk van 

het economisch systeem in dat land. In een centraal-geleide economie zijn de overheidsmaatregelen 

uiteraard talrijker en meeromvattend dan in een min of meer "laisser faire" situatie, waarin de rol van de 

overheid zich theoretisch dient te beperken tot het bevorderen van een situatie waarin de vrije 

marktkrachten zich ongehinderd zouden kunnen ontwikkelen. De West-Europese landen en de VS 

hebben een mengvorm ontwikkeld van beide uitersten terwijl zich in de Less Developed Countries 

(LOC's) een grote verscheidenheid voordoet. Een aantal van deze landen heeft zich laten inspireren 
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door het idee van centrale planning (Cuba, Algerije, Tanzania. Vietnam, China) terwijl anderen gekozen 

hebben voor een zo gering mogelijke overheidsinmenging in de economie (Singapore, Filipijnen, Marok-

ko, Cameroun). Het gros van de ontwikkelingslanden kenmerkt zich door een tussenvorm waarbij het 

verlangen om richting te geven aan de economische ontwikkeling om verschillende redenen veel sterker 

is dan bij de rijke landen. Anderzijds zijn de mogelijkheden om effectief te sturen voor arme landen 

aanzienlijk geringer. In de praktijk komt het er meestal op neer dat deze landen nauwelijks aan nationale 

planning toekomen. Veelal wordt er als uitvloeisel van de zogenaamde bilaterale of multilaterale 

hulpprogramma's, eerder vóór en nauwelijks dóór deze landen gepland. 

 

1.2. Planning en nationale ontwikkeling 
 

Goed voorbereide projecten en programma's zijn essentieel voor het sociaaleconomisch 

ontwikkelingsproces van elk land. Deugdelijke projectvoorbereiding dient mede een systematische 

beoordeling van alle relevante aspecten te omvatten om ervan verzekerd te kunnen zijn dat het project 

consistent is met het ontwikkelingsbeleid van het land en voldoende bijdraagt aan haar ontwik-

kelingsdoelen. 

 

Elk land heeft het basis economisch probleem van het optimaliseren van de beschikbare schaarse 

natuurlijke en menselijk hulpbronnen. Hierbij is het van belang om de juiste methoden te vinden die 

kunnen bijdragen tot het ontwerp en de selectie van die projecten welke, binnen het kader van de 

beschikbare middelen, optimaal bijdragen aan de ontwikkelingsdoelen. 

 

Het simpel bestaan van een uitgewerkt projectvoorstel mag geen beslissende factor zijn voor 

goedkeuring zeker bij afwezigheid van alternatieven. Vele projecten zijn in het verleden bedacht om 

ontwikkelingshulp of leningen los te krijgen vanuit de gedachte dat eenmaal in projectvorm het 

gemakkelijker te verkopen zou zijn. Zo zijn er diverse leuk uitziende projecten die nergens op gebaseerd 

zijn. Het uitvoeren van zogenaamde prestigeprojecten door een zittende regering, al dan niet met 

medewerking van buitenlandse financierders, kan alleen door een continu proces van systematische 

projectidentificatie en -selectie worden tegengegaan. 

 

De mate waarin projecten bijdragen aan de verschillende ontwikkelingsdoelen - hierna genoemd baten 

(benefits) - en gebruik maken van schaarse middelen - hierna genoemd kosten (costs) - kan sterk 

verschillen. Deugdelijke projectvoorbereiding vereist normaliter een confrontatie van de verschillende 

kosten en baten betrokken bij de uitvoering van het project in de tijd. 

 

Voor de methoden van analyse en beoordeling van de relevante kosten en baten bestaan in de literatuur 

verschillende benamingen zoals "project appraisal", "cost-benefit analysis" en "project evaluation" 

(doorgaans bij de ex-post analyse gebruikt).  

 

De systematische planning geeft de verzekering dat alle voor het project relevante factoren in 

beschouwing zijn genomen. Wanneer deze consequent wordt toegepast op alle relevante projecten 

wordt de kans op falen van het ontwikkelingsprogramma van een land tot een minimum gereduceerd. 

Projecten die op het eerste gezicht aantrekkelijk lijken blijken vaak dat niet meer te zijn wanneer zij 

worden onderworpen aan een standaard project-toetsing. De projecten die de toets niet hebben gehaald 

dienen te worden bijgesteld, of waar bijstelling niet mogelijk is te worden afgewezen. 

 

1.3. Project beoordelingsstandpunten 
 

Projectbaten en kosten kunnen verschillend worden gewaardeerd, afhankelijk vanuit welk gezichtspunt 
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deze worden bekeken. Als eerste onderscheiden we het privaat-economisch gezichtspunt, zoals dat bv. 

gezien wordt door een bedrijf, een project autoriteit of een andere bij het project betrokken instantie. 

Wanneer het om een overheids- of parastataal bedrijf gaat kan zo'n instantie ook de overheid zijn. In 

zo'n geval wordt het project ook beoordeeld vanuit het standpunt van de staatskas welke ook wel de 

budgettaire analyse wordt genoemd. 

 

Projectbeoordeling vanuit een privaat-economisch gezichtspunt heeft als belangrijkste criterium de 

financiële- of commerciële winstgevendheid van het project tegen de geldende marktprijzen. Deze staat 

bekend als de financieel-economische analyse, kortweg de financiële analyse. 

 

In landen waar vrije marktprijzen verstoord worden door een protectionistische handelspolitiek, 

kapitaalskostensubsidies, arbeidsregulering etc., en dat zijn de meeste landen in de wereld, geeft de 

private winstgevendheid niet de gehele winstgevendheid voor het land als geheel weer. Vaak blijken de 

benodigde beleidsombuigingen om genoemde marktprijsverstoringen op te heffen vanwege gevestigde 

belangen met politieke ondersteuning niet realiseerbaar. Onder zulke omstandigheden dient project-

beoordeling op basis van schaduwprijzen in plaats van marktprijzen te geschieden voor een correcte 

inschatting van het nationaal voordeel. Projectbeoordeling vanuit een nationale optiek staat bekend als 

de nationaal-economische analyse kortweg de economische analyse. 

 

Een nadere verbijzondering van de nationaal-economische analyse welke is voortgevloeid uit de analyse 

van de projectbaten staat bekend als sociaaleconomische analyse kortweg de sociale analyse. In de 

economische analyse gaat het onder andere om de efficiëntie allocatie van hulpmiddelen (natuurlijke en 

menselijke) naar gelang de alternatieve mogelijkheden. Indien ook andere doelen meespelen zoals een 

meer rechtvaardige inkomensverdeling tussen sociale klassen en regio's etc. worden de genoemde 

inkomensverdelingseffecten mede in beschouwing genomen bij de beoordeling van projecten. 

 

Het feit dat belangrijke projecteffecten uitgedrukt kunnen worden in economische en sociale kosten en 

baten is een grote verbetering met de in het verleden gebruikelijke procedures. Bij deze procedures 

wordt geselecteerde "ontwikkelings" effecten van een project (werkgelegenheidscreatie, deviezenbespa-

ring, welvaartsverhoging van bepaalde specifieke groepen) toegevoegd bij, of soms geconfronteerd met, 

de resultaten van de financiële analyse. Vele vraagstukken, neem bijvoorbeeld het vraagstuk in hoeverre 

de werkgelegenheidscreatie van een project compenseert voor haar zwakke financiële 

levensvatbaarheid, kunnen alleen maar deugdelijk worden beoordeeld in de economische- en/of sociale 

analyse. 

 

1.4. Overige aspecten 
 

In die gevallen waar belangrijke projecteffecten niet goed vooraf kunnen worden gespecificeerd of in 

termen van kosten en baten kunnen worden gekwantificeerd, is de uitkomst van de analyse van beperkte 

waarde die daarom met de nodige voorzichtigheid moet worden benaderd. Indien mogelijk moet de orde 

van grootte of de relatieve belangrijkheid van zulke effecten worden aangegeven, dit in verhouding tot 

de reeds in de analyse opgenomen effecten. Op die manier worden aan alle relevante effecten aparte 

gewichten toegedeeld in het besluitvormingsproces. Deze effecten komen vaak voor bij projecten m.b.t.: 
 

a) het milieu (vervuiling, ecologische verstoringen); 

b) sociale groepen met een zwakke politieke ondersteuning (gedwongen migratie); 

c) geheel nieuwe activiteiten (introductie nieuwe technologieën). 
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1.5. De Sectorale Benadering 
 

Internationaal wordt steeds vaker en steeds duidelijker de vraag gesteld naar de effectiviteit van de 

projectbenadering. De evaluaties en studies van diverse financieringsinstellingen leert dat de 

optelsom van individuele projecten die ieder voor zich de armoedetoets kunnen doorstaan, zeker niet 

"automatisch" leidt tot een substantiële en duurzame verbetering. Niet alleen ontbreekt voldoende 

samenhang tussen de projecten, ook het relatieve isolement van de projecten ten opzichte van het 

nationale niveau speelt daarbij een rol. Deze studies bepleiten meer concentratie en samenhang van 

activiteiten, b.v. in één sector. Studies als die van David Dollar (Assessing Aid, 1998 WB) tonen aan 

dat in landen waar geen goed sociaal en economisch beleid gevoerd wordt en waar geen sprake is 

van goed bestuur, de financiële hulpstromen - hoe omvangrijk ook - nauwelijks effect hebben 

gesorteerd. En daar waar beleid en bestuur wel van voldoende niveau waren, blijkt hulp aantoonbaar 

positieve effecten te hebben gehad. 

 

Uit die studie wordt duidelijk dat de bepalende factoren voor succes zijn: de aanwezigheid van "good 

governance" in het land, een goed macro- en sociaaleconomisch beleid en committering aan de 

implementatie van het project. 

 

Op basis hiervan hebben vele landen besloten om bij de opzet en aanpak van de 

samenwerkingsprogramma's te kiezen voor een sectorale benadering (SB). In essentie richt de 

sectorale benadering zich op een verschuiving van aandacht voor projecten naar een aanpak gericht 

op de ondersteuning van een sector als geheel. Bij deze benadering verplicht de 

financieringsinstanties zich tot een langdurige programmatische samenwerking en inbedding van de 

“hulp” in een door de ontvangende overheid opgesteld beleidskader voor deze sector. Een vraag 

gestuurde benadering is hierbij het leidend beginsel. 

 

"Sector" wordt hier gedefinieerd als: "een coherente set van activiteiten op zowel macro-, meso- als 

microniveau, in afgebakende institutionele en budgettaire kaders waarvoor de overheid beleid heeft 

geformuleerd". 

 

De sectorale benadering (SB) is geen doelstelling op zich, maar vooral een procesmatige manier van 

(samen)werken. Zoals gezegd wijst jarenlange ervaring met ontwikkelingsprojecten naar de 

noodzaak van een bredere, en meer in het beleid van het ontvangende land geïntegreerde 

benadering. Op die manier worden niet alleen structuren en knelpunten beter zichtbaar maar ontstaat 

er tevens perspectief op het daadwerkelijk oplossen van fundamentele problemen. Het land zit in 

deze benadering in de "driver's seat" ook waar het de hulp betreft. De SB ondersteunt de vorming, 

operationalisering en uitvoering van het gekozen sectorbeleid van het ontvangende land. Uiteindelijke 

doel is om op termijn de doelstellingen met betrekking tot armoedebestrijding en ontwikkeling te 

bereiken. Het beleid moet gestalte krijgen via een door de overheid geleide dialoog en toewerken 

naar gezamenlijke afspraken en overeenkomsten tussen de overheid en de (nationale en 

internationale) financierders. SB is een weerbarstig, dynamisch en vaak ook tijdrovend proces dat 

regelmatig aan veranderingen en aanpassingen onderhevig is. Meestal is er een reeds lopend proces 

van hervormingen in een sector aan de gang en kan worden aangesloten bij initiatieven die 

kenmerken van de SB vertonen of waarin sprake is van ownership, delegatie, coördinatie en 

samenwerking, of van (beperkte) sectorale begrotingssteun. 

 

Uitgangspunt is dat de overheid van het ontvangende land verantwoordelijk is voor het opstellen van 

het sectorbeleid en het plan voor de uitvoering ervan. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar de praktijk leert 
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dat in het verleden donoren vaak bepaalden wat het beleid moest zijn. Desgewenst kan de overheid 

voor het formuleren van het beleid expertise inhuren. De eindverantwoordelijkheid blijft echter bij de 

overheid. 
 

Ownership is breder dan de overheid. De overheid bepaalt op nationaal niveau en per sector de 

beleidskaders, de prioriteiten en plannen van aanpak. Dit betekent niet dat het "ownership" uitsluitend 

bij de overheid ligt. Voor het realiseren van beleid is, naast politieke wil, vooral een maatschappelijk 

middenveld (maatschappelijke/ particuliere organisaties, private sector, politici, deskundigen, de 

onderzoekwereld en andere sleutel-instellingen en -figuren) nodig. Deze zijn dan integraal onderdeel 

van het beleidsproces. Niet alleen tijdens de beleidsformulering, maar ook bij de operationalisering 

en de implementatie. Daarbij dienen de andere relevante actoren in de sector, waaronder particuliere 

instellingen en maatschappelijke organisaties, (mede)zeggenschap over het beleid te hebben. Een 

sectorale benadering die beperkt blijft tot het hoofdstedelijke niveau, of tot overheidsactoren, biedt 

weinig uitzicht op duurzame resultaten. 
 

Ten aanzien van de eventuele inzet van NGO's bij het uitvoeren van het beleid zijn afspraken met de 

overheid van belang. Minimaal is gedoogsteun van de overheid nodig voor ondersteuning van 

activiteiten van NGO's. Mocht deze bereidheid langdurig niet aanwezig zijn dan doet zich de vraag 

voor of de SB op deze wijze te realiseren valt. 
 

Meerjarig perspectief 

De overheid legt het op basis van consultatie geformuleerde (sub)sectorbeleid vast in een meerjaren 

beleidsplan. Hierin zijn de strategie en het plan van aanpak voor de uitvoering van het beleid en de 

financiering ervan voor meerdere (bijvoorbeeld 5) jaren opgenomen. Naast de beleidsmatige 

doelstellingen en prioriteiten bevat het beleidsplan prestatie-indicatoren en ijkpunten op 

technisch/inhoudelijk gebied. De overheid geeft in dit plan tevens aan wat de eigen middelen en taken 

zijn voor de uitvoering en wat van anderen -particuliere sector, maatschappelijke organisaties, 

donoren- wordt verwacht. Maar ook andersoortige steun - kennisoverdracht, capaciteitsopbouw - is 

mogelijk. Bovendien krijgen de mechanismen van controle en verantwoording en de wijze van 

monitoring en evaluatie een plaats in het beleidsplan. 
 

Dit beleidsplan komt tot stand na een uitvoerige dialoog met de bij de uitvoering betrokken partners, 

op basis van een onder verantwoordelijkheid van de overheid uitgevoerde sectoranalyse. De overheid 

leidt deze dialoog. Het meerjarig beleidsplan is het document waaraan de overheid, de politiek, 

maatschappelijke organisaties, de donoren en andere partners in de uitvoering zich voor een 

afgesproken periode committeren. De concrete uitvoering van het beleid wordt doorgaans jaarlijks 

vastgelegd in een uitvoeringsplan of jaarplan. Dit gebeurt aan de hand van de afspraken met de 

partners op basis van de gesignaleerde ontwikkelingen. 
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2. HET PROJECT 
 

2.1. Definiëring en afbakening 
 

De meest praktische definitie van een project is: een zo klein mogelijke, logisch afgeronde en op 

middellange termijn uitvoerbare activiteit waarin verschillende hulpbronnen worden aangewend teneinde 

één of meer economische doelen na te streven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is duidelijk dat een project niet te veelomvattend mag zijn. Zo zal de "ontwikkeling van de veeteelt" 

geen project genoemd kunnen worden, hooguit een verzameling van projecten. Anderzijds is het kopen 

en opzetten van een fietsband ook geen project te noemen.  

 

Het is niet altijd direct duidelijk wat een logisch afgeronde eenheid is. Zo zal een project dat de verbouw 

van suikerriet beoogt eveneens een suikerfabriek moeten omvatten. Dit terwijl een project dat 

sinaasappelteelt beoogt geen sappenfabriek behoeft te omvatten. Het verschil wordt verklaard uit het feit 

dat suikerriet in het algemeen niet wordt verhandeld terwijl dit met sinaasappels wel het geval is. In het 

algemeen kan gesteld worden dat wanneer projecten zo nauw met elkaar verbonden zijn dat zij niet 

zinvol gescheiden kunnen opereren dat ze als één project worden geanalyseerd. Een ander kenmerk is 

dat zijn uitvoering een begrenzing in de tijd kent. Afhankelijk van het type project varieert dit doorgaans 

tussen 2 en 20 jaar. 

 

Opgemerkt dient te worden dat "investering" hier niet als kenmerk van een project is genoemd. Hoewel 

de vermelde activiteit in het algemeen leidt tot een investering, te definiëren als het creëren van een 

kapitaalgoed waarmee de baten over een periode van meer dan één jaar worden gegenereerd, beperkt 

een project zich voor wat betreft de kostenkant niet daartoe. Er vinden namelijk ook lopende uitgaven 

plaats. Overigens verschilt de plaats van de investering in het kostenbeeld van het ene project sterk van 

dat van het andere. Het project dat de aanleg van een brug over een rivier beoogt bestaat voornamelijk 

uit een initiële investering met weinig lopende kosten. Voor het project dat de bevolking wil voorlichten 

over de gevaarlijke ziekte AIDS geldt precies het omgekeerde. 

 

Een project staat niet op zich maar past doorgaans in een bepaald nationaal planningskader waarin 

meestal een (meerjaren) ontwikkelingsplan centraal staat. Deze is afgeleid uit de stand van de 

beschikbare natuurlijke hulpbronnen, de stand van de techniek, de financiële situatie, de 

sociaaleconomische situatie, de politieke en de geopolitieke situatie.  

 

Uit zo'n Nationaal Plan vloeien meestal deelprogramma's voort zoals sector- of subsector programma's, 

stimuleringsprogramma's voor geselecteerde bedrijfskolommen en/of bedrijfstakken etc. Deze 

programma's omvatten enerzijds een stel van beleidsmaatregelen en anderzijds een stel van projecten 

door middel waarvan men tot de productie van meer en betere goederen en diensten wil komen. 

 

Bestaande  

“ongewenste” 

situatie 
PROJECT 

 

Toekomstige 

“gewenste” 

situatie 



Trainingsmap Kosten-Baten Analyse Agrarische Projecten                  © 2021                                                             10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals schematisch aangegeven is er een nauwe interrelatie tussen de beleidsmaatregelen en de 

projecten. Indien bijvoorbeeld de overheid de verhoging van de vleesproductie in haar beleid heeft 

opgenomen dan kan zij dat verwezenlijken zowel door een project ter uitbreiding van de veestapel als 

door een beleidsmaatregel op het gebied van de gegarandeerde verkoopprijs af-boerderij of door een 

combinatie van beide. 

 

Afbakening 

Het is van bijzonder groot belang om het project correct af te bakenen. Enerzijds dient men niet te veel 

of te weinig positieve effecten aan een project toe te rekenen. Het bij het project betrekken van een niet 

noodzakelijke component zoals de eerdergenoemde sappenfabriek is daar een voorbeeld van. Indien 

deze componenten relatief ongunstig zouden zijn, zou dit tot een onderwaardering van de wel nood-

zakelijke componenten kunnen leiden. Het gemiddelde beeld wordt immers door het ongunstige niet 

noodzakelijk component naar beneden getrokken. Een te ruime afbakening anderzijds zou ertoe kunnen 

leiden dat men niet opmerkt dat bepaalde niet essentiële onderdelen geen of een te geringe bijdrage 

leveren aan het geheel.  

 

With-Without versus Before-After 

Voor het bepalen van de projecteffecten is het 

noodzakelijk een vergelijking te maken tussen de situatie 

zoals die bij projectuitvoering ontstaat (With) en de situatie 

die zou zijn ontstaan zonder (Without) de uitvoering van 

het project. Hierbij dient te worden benadrukt dat dit niet 

hetzelfde is als het vergelijken van de situatie na (After) 

projectuitvoering met die van voor (Before) uitvoering. De 

without-situatie van een project slaat op de situatie die 

men redelijkerwijs kan verwachten te ontstaan bij 

afwezigheid van het project.  

 

Wanneer er geen verandering in de productie te verwachten is zonder het project, dan vallen de Without 

en Before situatie samen. Bijvoorbeeld de vele nieuwe "land settlement projecten" in het noordoosten 

van Brazilië. Hierbij wordt door de settler maagdelijk bos, dat niet eerder geëxploiteerd is en waarvan 

niet verwachtbaar is dat zal gebeuren gedurende de projectlevensduur als weiland voor vee gebruikt. 
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De "Without" situatie en de "Before" situatie vallen hierbij samen. 
 

Daartegenover staat dat er verschillende situaties zijn waarin er zonder het project reeds een trendmatig 

verbetering of verslechtering in de situatie zichtbaar of verwachtbaar is. De "Without" situatie verschilt 

dan wel van de "Before" situatie. 
 

Het is dus verwachtbaar dat de verschillende alternatieve "Without" situaties verschillende waarden 

kunnen aannemen en de nettoresultaten van het project kunnen verschillend afhankelijk van het 

alternatief. In zo'n geval is het raadzaam het project tegen het meest aantrekkelijke "Without" alternatief 

af te zetten. 
 

Een project beoogt verandering in een bestaande situatie te brengen. Maar die situatie is niet altijd 

statisch. Verandering in de situatie zonder uitvoering van het project kan op verschillende manieren 

plaatsvinden. Ter illustratie enkele voorbeelden uit de internationale literatuur: 
 

1. Een trainingsproject ter verhoging van de 

schapenvleesproductie in Barbados voorziet 

in een forse productietoename per jaar. In het 

productiegebied was er reeds een licht 

stijgende trend in de jaarlijkse productie, die 

zeer waarschijnlijk gedurende de project-

levensduur ook zonder het project zal worden 

voortgezet.  
 

Geen rekening houdende met de stijgende 

trend in de vleesproductie zal tot een over-

waardering van de projectbaten leiden. 
 

2. Een verandering in de productie kan ook 

optreden zonder uitvoering van het project als 

de productie een dalende trend vertoont 

welke geacht wordt gedurende de pro-

jectlevensduur voort te duren. In Guyana 

worden rijst en suikerriet geproduceerd in een 

gebied dat grenst aan de zee waarvan de kust 

door de golfbeweging behoorlijk is 

geërodeerd.  
 

Het "Sea Defense Project" omvat dan ook het 

bouwen van zeeweringen. De voorkomen 

agrarische productiedaling zijn de baten van 

dit project. Een "before-after" vergelijking zou 

deze baten niet aantonen. 
 

3. In bepaalde gevallen leidt een project ter vermijding van toenemende verliezen tegelijkertijd ook tot 

toenemende baten. In Brazilie zijn er gebieden aan het verzilten als gevolg van overmatige 

watertoevoer welke voor een groot deel te wijten is aan het weglekken uit de irrigatiekanalen. De 
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capillaire werking brengt het water naar de 

oppervlakte waarna het verdampt terwijl het 

zout in de bodem achterblijft. Om te 

voorkomen dat de productie daalt is een 

project geformuleerd om de irrigatiekanalen 

te stroomlijnen waarmee het weglekken 

wordt verminderd en de drainage verbeterd.  
 

Het project heeft als voordeel het tegengaan 

van de verzilting, het sparen van het schaarse 

irrigatiewater en maakt een hogere benutting 

van de moderne inputs mogelijk. De totale 

additionele baten bestaan niet alleen uit de 

voorkomen verliezen maar ook uit de 

toegenomen productie.  

 

Sunk costs  

In dit verband is het belangrijk het begrip "sunk cost" te noemen. Dit zijn kosten die op het moment van 

uitvoering van het project reeds gemaakt zijn of waarvan een onherroepelijk besluit daartoe reeds 

genomen is. Deze kosten, hoe verstandig of hoe onverstandig ze niet geweest zijn, kunnen niet meer 

voorkomen worden. Anders gezegd ze komen zowel in de “with” als in de “without” situatie voor.  

 

Wanneer we b.v. een investeringsproject beoordelen bekijken we alleen de toekomstige baten en 

toekomstige kosten. Zo zal het Paranam Industrial Centre project profiteren van de eerder gedane 

investeringen door de Suralco, maar deze kosten mogen niet in het project worden opgenomen. In de 

praktijk zal voor niet afgemaakte projecten, waarin reeds relatief grote bedragen zijn geïnvesteerd, het 

verschil tussen toekomstige baten en toekomstige kosten voor het afmaken van het project erg 

aantrekkelijk zijn. Ook wanneer het in retrospect duidelijk blijkt dat het project nooit had mogen worden 

gestart. Het enigszins ridicule extreem hiervan is waar er slechts SRD 100 nodig is om het project af te 

maken en er zonder deze laatste investering helemaal geen baten zijn. De additionele baten als gevolg 

van de additionele investering van SRD 100 zullen hierbij extreem hoog zijn en daarom zal het project 

afgemaakt moeten worden.  

 

Anderzijds zijn er gevallen waarbij het voordeliger zou zijn het project halverwege te stoppen omdat de 

toekomstige baten de nog te plegen kosten niet voldoende goedmaken en zodoende middelen vrijmaken 

voor aantrekkelijkere alternatieven. Het ook onder beleidsmakers veelgehoorde argument dat het project 

dient te worden voortgezet omdat er reeds veel in is geïnvesteerd is duidelijk geen valide criterium. 

 

Voor een correcte waardering van zowel "With" als de "Without" situatie dient men de alternatieve 

aanwendingen van de benodigde productiemiddelen kapitaal, arbeid, know-how, deviezen etc. te 

onderzoeken. De hoogste alternatieve opbrengsten van deze factoren worden geschat in de beste nog 

openstaande aanwending d.w.z. aan de marge van de economie. Dit aangezien men er in de economie 

vanuit gaat dat deze factoren worden aangewend volgens een aflopende opbrengstschaal. Voor de 

uitdrukkingen marginale opbrengsten van kapitaal, arbeid, etc. wordt in de literatuur de term "opportunity 

costs" gebruikt. Hiermee wordt bedoeld dat als kosten van in een project gebruikte schaarse 

productiemiddelen hun opbrengsten in de beste nog openstaande aanwendingsmogelijkheid elders in 

de economie gerekend moeten worden. 
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Ter afsluiting moet vermeld worden dat dit type algemene informatie op macroniveau ter beschikking 

moet zijn. In de eerste plaats omdat niet verwacht mag worden dat een projecteconoom de gehele 

economie kan overzien. Ten tweede, ook al zou een individuele projecteconoom dat inzicht wel hebben 

zijn collega projecteconoom kan tot een ander inzicht komen waardoor de vergelijkbaarheid van 

projecten kan worden aangetast. Daar het bij planning gaat om het beoordelen van projecten in 

vergelijking tot andere projecten is het werken met wellicht niet geheel juiste maar vergelijkbare 

gegevens en schattingen minder ongewenst dan het introduceren van onvergelijkbaarheden. 

 

2.2. Projectfasen 
 

In het algemeen doorloopt elk project een aantal voorbereidende en uitvoerende stadia, ook wel de 

projectcyclus genoemd, welke grofweg worden onderverdeeld in: 
 

a) projectidentificatie en preselectie. 

b) projectvoorbereiding en formulering. 

c) projectbeoordeling ex-ante. 

d) project aanbesteding, - uitvoering en -supervisie. 

e) projectexploitatie. 

f) projectevaluatie ex-post. 
 

Een dergelijke indeling suggereert scherpe scheidslijnen tussen de verschillende stadia. In de praktijk 

blijkt dat vaak anders te liggen maar deze indeling benadrukt wel het continue proces van selectie en 

besluitvorming in de tijd. De projectcyclus verschaft een logisch kader voor het systematisch verzamelen, 

analyseren en managen van data voor wat betreft zowel natuurlijke als de menselijke hulpbronnen. 

 

a. Projectidentificatie en Pre-selectie 

Het eerste stadium van projectplanning houdt in het identificeren van projecten en programma's welke 

geneigd zijn te voldoen aan de criteria van het land. Deze projectideeën moeten passen in het algemeen 

ontwikkelingsbeleid, dienen te voldoen aan de sectorale doelen van het land en moeten dat gelegen zijn 

in wenselijk geachte gebieden. Het gaat in deze erom een idee te krijgen van de globale technische 

haalbaarheid (b.v. geen stad bouwen in een gebied welke regelmatig door overstromingen of 

aardbevingen getroffen wordt), de globale organisatorische haalbaarheid alsook om de globale 

economische rechtvaardigheid v.b. geen internationaal vliegveld bij een heel kleine stad).  

 

Bij het ontbreken van gedetailleerde projectinformatie is het in dit stadium niet mogelijk de feasibility in 

te schatten. Idealiter komen projectideeën tot stand aan de hand van sector-studies, uitgevoerd door of 

ten behoeve van het nationaal planorgaan, welke systematisch alle mogelijkheden en beperkingen 

binnen de sector bekijkt.  

 

b. Projectvoorbereiding en Projectformulering 

Dit stadium omvat een nadere uitwerking van de technische, de economische, de marktkundige en de 

organisatorische aspecten van het project. De mate van detail varieert van de ene situatie op de andere 

en tevens van het ene type project op het andere. Bij overheidsprojecten zonder externe financiering is 

de projectverantwoordelijke dezelfde als de financierende instantie. In het algemeen dient de mate van 

uitwerking voldoende te zijn om een financierder een goed oordeel te doen vormen. Bij overheidspro-

jecten worden vaak minder hoge eisen gesteld aan deze formuleringsfase welke moet uitmonden in een 

feasibility of haalbaarheidsstudie.  

 

Bij externe financiering zijn de eisen omtrent duidelijkheid, het onderzoek naar alternatieven en varianten 
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en de mate van detail veel hoger. Zoals verwachtbaar worden feasibility studies doorgaans uitgevoerd 

door specialisten in o.a. engineering, agronomie, economie en financiële analyse. Een zorgvuldige 

voorbereiding kost tijd en geld, maar slecht voorbereide projecten leiden altijd tot nog hogere kosten. Het 

belang van het zoeken naar institutionele en technische alternatieven gedurende zowel de 

projectidentificatie- als de projectvoorbereidingsfase kan niet voldoende worden benadrukt. Projec-

talternatieven c.q. variatie in de projectopzet doen zich voor aan zowel de inputszijde (verschillende 

productietechnologieën) als aan de outputzijde (verschillende samenstellingen en kwaliteiten van 

producten). 
 

T.a.v. de in de projectopstelling gekozen technologie geldt de regel dat deze aangepast moet zijn aan 

de hulpbronnen van het land en moet deze afgestemd zijn op de relatieve schaarste van de 

productiefactoren. De vraag die hierbij gesteld kan worden is welke graad van mechanisatie het meest 

geschikt is, gezien de arbeid-kapitaal verhouding (v.b. moeten wij de vliegtuig-inzaai in de rijstbouw 

vervangen door handmatige inzaai). Voorzichtigheid is geboden om niet automatisch de nieuwste, meest 

geavanceerde technologie als vertrekpunt te nemen, aangezien deze "moderne" technologieën meestal 

onder andere economische condities met andere relatieve prijzen zijn ontwikkeld. 
 

Belangrijk in de voorbereidingsfase is de mate waarin het project is ingebed in het socioculturele milieu. 

Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor de levensvatbaarheid van het project hetgeen ook uit haast 

alle ex-post evaluatiestudies blijkt. De socioculturele factoren dienen vanaf de projectvoorbereidings- en 

ontwerpfase grondig te worden meegenomen in de beschouwing en niet als een soort versiering 

achteraf. Gelet dient te worden op: bestaande machtsstructuren, familiestructuren, sociale stratificatie 

en mobiliteit, status, bestaande denkpatronen, religie, niveau van technische kennis, 

landbezitsverhoudingen, relatie doelgroep-overheid etc. Dit is geen pleidooi voor het behoud van de 

status quo. Het is evident dat elk project in meerdere of mindere mate sociale spanningen met zich mee 

brengt. Zo zullen grootgrondbezitters tegen landbouwhervormingsprojecten zijn en zal de opkoper de 

oprichting van een afzetcoöperatie zeker niet toejuichen. Het gaat er om reeds bij de projectopzet in te 

spelen op te verwachten hindernissen ter vergroting van de slagingskans.  

 

Het is essentieel dat gedurende het hele proces van projectvoorbereiding continu alternatieven 

geïdentificeerd en vergeleken worden. Een werkbaar aantal goed gedefinieerde alternatieven zouden bij 

de pre-feasibility studiefase beschikbaar moeten zijn teneinde het aantal technische opties te beperken 

en de meest belovende alternatieven c.q. het meest belovende alternatief in de feasibility studie in diepte 

te bestuderen. 
 

De twee bovengenoemde fasen worden samen ook wel de fase van projectontwikkeling genoemd. De 

fase van projectontwikkeling dient de noodzakelijke basis voor de projectbeoordeling te verschaffen en 

uit te monden in een feasibility studie.  
 

c. Projectbeoordeling Ex-Ante 

Op basis van de feasibility study wordt een projectevaluatie of project "appraisal" studie uitgevoerd. In 

feite is dit stadium het meest kritische van de projectplanning. Het moet resulteren in een aanbeveling 

die het projectvoorstel goedkeurt, aanpast of afkeurt. Aanpassing van het projectontwerp kan worden 

aanbevolen als gevolg van nieuwe informatie of sociaaleconomische omstandigheden. In de praktijk 

komt deze fase meestal alleen maar voor in geval van externe financiering en zelfs dan nog maar gebrek-

kig. Multilaterale financieringsinstanties (IDB, EOF, WB) stellen op dit gebied meestal hogere eisen dan 

bilaterale (Nederland, België, VS). Overbodig te zeggen dat projectbeoordeling gebaseerd moet zijn op 

onafhankelijke onbevooroordeelde beoordeling door mensen of instanties die geen direct belang hebben 

bij de uitslag van hun oordeel. 
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d. Projectaanbesteding, -Uitvoering en Supervisie 

Indien over het aanbevolen project op beleidsniveau overeenstemming is bereikt kan worden 

overgegaan tot een volledig gedetailleerde technische uitwerking (design) uitmondend in het “bestek”. 

Vaak wordt hiervoor een ingenieursbureau in de hand genomen. Doorgaans wordt er ook een 

directieraming van de kosten opgesteld. 

 

In sommige gevallen, afhankelijk van het type project en de gebruiken in het land, wordt er een al dan 

niet openbare, aanbesteding van het investeringsgedeelte van het project gehouden. In andere gevallen 

wordt de uitvoering "in eigen beheer" gedaan. Bij de uitbesteding kunnen belangrijke verschillen optreden 

tussen de actuele offertes/inschrijvingen en de eerder gemaakt kostenschattingen in de feasibility studie. 

Belangrijk in deze fase is goede juridische bijstand voor onder andere het sluiten van contracten met 

consultants en in later stadium bij het voorbereiden van krediet arrangementen. 

 

De directievoering van het investeringsgedeelte van het project ligt, afhankelijk van het type en de 

omvang, in handen van een ingenieursbureau c.q. consultant of van een overheidscoördinatie-team. 

Adequate bedrijfsvoering is noodzakelijk om te garanderen dat het project wordt uitgevoerd volgens de 

geldende technische en andere gespecificeerde voorschriften. Ook dienen ze ervoor te zorgen dat 

tussentijds gebleken noodzakelijk veranderingen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en dat het 

gepland tijdschema en kostenbudget wordt nageleefd. Meestal valt hier ook het initieel testen van 

machines etc. onder. Directievoering omvat meer dan het bijsturen in geval er problemen zijn, namelijk 

het continue begeleiden en bijsturen gedurende de hele investeringsfase. In deze fase vinden ook de 

belangrijkste trainingen van zowel lager als hoger personeel plaats. 

 

e. Projectexploitatie 

De exploitatiefase is de fase waar de uitvoering reeds is gedaan en het project zijn verwachte baten 

begint op te leveren in de vorm van goederen en diensten. In sommige gevallen begint de exploitatie al 

tijdens de Investeringsfase. Ook kan er sprake zijn van vervangingsinvesteringen gedurende de 

exploitatiefase. Teneinde deze baten gedurende de gehele projectlevensduur te verzekeren moet er 

sprake zijn van deugdelijk beheer en onderhoud onder leiding van een kundige directie. 

 

f. Projectevaluatie Ex-Post 

De laatste fase die een project doorloopt is de beoordeling achteraf, de ex-post evaluatie. Deze fase 

wordt vaak overgeslagen daar de uiteindelijke uitvoering en uitwerking op langere termijn aanzienlijk 

kunnen afwijken van de voornemens, meestal in negatieve zin. Daar heeft het bestuur doorgaans geen 

belang bij. Toch is dit een zeer belangrijk onderdeel van de projectcyclus niet om de schuldigen aan te 

wijzen, maar om de kwaliteit van de projectvoorbereiding en uitvoering te verbeteren ten nutte van 

toekomstige projecten. Voor langere termijn projecten is een mid-term evaluatie gewenst om nog tijdens 

de uitvoering verbeteringen aan te kunnen brengen.  

 

De ex-post evaluatie is van belang omdat het onderzoekt in hoeverre een project in vergelijking tot de 

gestelde doelen succesvol of mislukt is. De verschillende problemen welke tijdens de gehele 

projectcyclus zich hebben voorgedaan zoals: technische mankementen, institutionele tekortkomingen, 

kosten-realisaties etc. worden diepgaand geanalyseerd. Hieruit vloeien lessen voort voor de toekomst. 

 

De systematische evaluatie van projecten op het moment van afronding van de investeringsfase geven 

aan dat de meeste projecten in de praktijk te maken hebben met aanzienlijke kostenoverschrijdingen, 

vertraagde oplevering. Evaluaties op het moment van afronding van de investeringsfase geeft, door het 

tijdstip van uitvoering, geen aandacht aan de lange termijneffecten van betreffende projecten. Evaluaties 
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die dit wel beogen, waarbij zowel de geplande als de ongeplande lange termijneffecten worden 

beschouwd, de zgn. Impactstudies, worden niet zo vaak ondernomen maar die geven wel de beste 

lessons learnt. Terugkoppeling van de informatie uit deze studie naar ontwerp kan gebleken fouten in de 

toekomst voorkomen. 

 

Gedegen projectplanning kost tijd en geld. De eerste 3 fasen van de projectcyclus namelijk de 

projectidentificatie, de projectvoorbereiding en de projectbeoordelingsfase kunnen enkele jaren in beslag 

nemen. Daarbij komt nog dat het erg duur is zonder dat het enige baten in termen van goederen en 

diensten oplevert. Vaak wordt daarom de systematische projectidentificatie overgeslagen en gewoon 

enkele goed lijkende projecten verder uitgewerkt. De nadere projectformulering geschied meestal 

provisorisch op een overheidskantoor of wanneer uitbesteed krijgt de consultant lokaal of buitenlands, 

vaak volkomen de vrije hand. Vaak ontbreekt er zelfs het "programma van eisen" of de "Terms of Refe-

rence", terwijl er vaak ook geen lokale counterpart worden aangewezen. Anderzijds kan een dergelijke 

projectvoorbereiding kosten besparen en ook leiden tot hogere netto-baten. De voorbereidingskosten 

mogen wel hoog zijn, die van de investering is doorgaans 100 keer groter.  

 

In het algemeen zal een sector profiteren van een systematische benadering van de projectplanning 

door een continue stroom van goed voorbereide projecten in de tijd te verzekeren. Het beschikbaar 

hebben van uitvoering gerede projecten maakt het mogelijk versneld te groeien wanneer er bijvoorbeeld 

meer middelen voor een bepaalde sector ter beschikking komen. Het niet (op tijd) beschikbaar hebben 

van geïdentificeerde en voorbereide projecten in de projectenportefeuille (pipeline), is niet alleen in 

Suriname een bottleneck. Alleen door goed verankerde continue planprocedures kan worden 

voorkomen dat slecht voorbereide ad-hoc projecten worden uitgevoerd en kostbare verstoring van het 

ontwikkelingsproces veroorzaakt wordt door politieke interventie, vaak ingegeven door selecte 

groepsbelangen. 

 

2.3. De Logical Framework in de Project cyclus 
 

Naarmate organisaties betrokken in ontwikkelingsprojecten qua omvang en diversiteit toenemen, wordt 

de noodzaak tot standaardisatie van project-ontwerp, formulering, beoordeling, uitvoering en evaluatie 

steeds groter. Projecten zijn niet langer op zichzelf staande pogingen om een bestaande situatie te 

verbeteren, thans vormen zij een integraal deel van het ontwikkelingsproces. Goede communicatie op 

en tussen alle niveaus wordt dus van essentieel belang. Standaardisatie kan een eerste stap zijn naar 

verbeterde communicatie. Standaardisatie in alle stappen van de projectcyclus kan zorgen voor 

harmonisatie in terminologie en denkwijze.  

 

De Logframe methode probeert projectplanning en implementatie op een zodanige manier met elkaar te 

integreren, waardoor de onderlinge communicatie tussen personen betrokken in het project wordt 

verbeterd. Planning kan slechts succesvol zijn als het om "teamwork" gaat. Teamwork is het centrale 

element in deze methode, maar tegelijkertijd ook het moeilijkst toe te passen. Het belang van teamwork 

zit in het feit dat knowhow en expertise van teamleden maximaal worden benut. De Logframe methode 

introduceert juist die technieken waardoor het complete team betrokken wordt bij projectplanning, imple-

mentatie en evaluatie.  

 

De allereerste stap van de methode betreft de “stakeholders analyse”. Het betreft het identificeren van 

alle relevante betrokken instanties, personen en groepen. Daarna wordt er een analyse gemaakt van de 

bestaande situatie in termen van problemen, doelstellingen en alternatieven. In de "probleemanalyse" 
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worden significante problemen in de directe projectomgeving op een rijtje gezet en daarna gestructu-

reerd volgens onderlinge causale verbanden. Hierdoor wordt aldus een probleem hiërarchie ("problem 

tree") geschetst. De "doelstellingenanalyse" transformeert de probleem hiërarchie in een 

"doelstellingen hiërarchie" waarbij doelstellingen voor de respectievelijke problemen worden 

geïdentificeerd ("objective tree"). De "alternatieven analyse" evalueert en vergelijkt de verschillende 

schakels van de respectieve doelstellingen hetgeen uiteindelijk resulteert in een keuze van een of 

meerdere mogelijke basisstrategieën van het toekomstig project.  

 

De volgende fase is het omzetten van de gekozen strategie in een Project Planning Matrix, ook wel de 

LogFrame genoemd. Het bestaat uit een set van gerelateerde concepten, in matrix-vorm gepresenteerd, 

die op operationele wijze een beschrijving geven van belangrijke aspecten van een project. Het voorziet 

in een manier van controle op uitvoering van de activiteit en geeft ruimte voor verbeterde monitoring en 

evaluatie. 

 

De Project Planning Matrix (Logical Framework) 

 Interventie logica  Objectief Verifieerbare 

Indicatoren 

Bronnen van 

Verificatie 

Assumpties 

Algemene 

doelstelling 

    

Projectdoel     

Resultaten     

Activiteiten     

    Precondities 

  

De eerste kolom geeft een voorstelling van de "interventie logica", welke de basisstrategie voor het 

project vormt en kernachtig alle relevante stappen in het kader van het project raamwerk in beschouwing 

neemt. Hier wordt de basis projectbeschrijving, zoals afgeleid van de doelstellingen hiërarchie, 

gepresenteerd w.o.: 

 

 de algemene doelstelling(en) waartoe het project zal moeten bijdragen. Dit zij ruime doelen. Andere 

projecten kunnen ook bijdragen aan deze doelstellingen. Ook kan er binnen 1 project worden 

bijgedragen aan het bereiken van meerdere doelen. 

 

 de specifieke projectdoelstelling die een beschrijving geeft van wat het project wil bereiken c.q. de 

directe voordelen van het project. Het projectdoel is het referentie punt, waar het allemaal om gaat 

bij de project management (leiding) bij meting van resultaten voor de doelgroep. De project 

management moet ervoor zorgen dat het projectdoel wordt bereikt. Per project is er maar 1 project-

doel waardoor ongewenste complexiteit en managementproblemen worden voorkomen. Het is 

handiger om twee aparte projecten met hun eigen respectieve doelstelling te hebben dan één project 

met meerdere doelstellingen. 

 

 de concrete resultaten/outputs die gehaald moeten worden om de uiteindelijke project doelstelling te 

kunnen realiseren. Resultaten komen voort uit de doelstellingen hiërarchie, specifieke technische 

studies of uit discussies met belanghebbende partijen. Let wel: Dit zijn geen aktiviteiten maar het 

resultaat van aktiviteiten. 
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de gedetailleerde activiteiten die uitgevoerd dienen te worden om tot resultaten te komen. Dit zijn 

concrete acties die gedaan moeten worden. Activiteiten moeten gedetailleerd worden gepland 

teneinde: 

- een tentatief tijdsschema voor de activiteiten op te stellen en de duur van de operatie in te schatten; 

- een calculatie te maken van fysieke en niet fysieke hulpbronnen; 

- een calculatie te maken van het budget. 

 

De tweede kolom geeft een overzicht van de objectief verifieerbare indicatoren voor elk der specifieke 

doelstellingen (resultaat, projectdoel, algemeen doel). Dit zijn operationele definities van criteria die 

gebruikt worden om de mate waarin een bepaalde doelstelling is bereikt, te meten. Een indicator 

beschrijft in verifieerbare eenheden: 

 

- de kwantiteit (Q): hoeveel (start en doel waarde) 

- de kwaliteit (Q): wat 

- de tijdsperiode (T): wanneer 

- de doelgroep:  wie  

- de plaats:  waar 

 

In de derde kolom zitten de verificatie bronnen waarin alle data nodig voor verificatie van de beoogde 

doelen zijn gespecificeerd. 

 

De laatste kolom is gereserveerd voor sleutel factoren welke buiten de directe projectcontrole vallen 

maar van essentieel belang zijn voor het succes van het project (assumpties). De preconditie is een 

voorwaarde waaraan voldaan moet worden alvorens de projectactiviteiten kunnen worden opgestart. 

 

De interventie logica: 

 

 

 
 

De diagram moet als volgt worden geïnterpreteerd: 
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 als aan de precondities is voldaan kunnen de activiteiten van start gaan; 
 

 als de activiteiten zijn uitgevoerd, en aan de assumpties op dat niveau is voldaan, zullen de resultaten 

hieruit volgen; 
 

 als blijkens de bronnen van verificatie de resultaten zijn bereikt en aan de assumpties op dat niveau 

is voldaan zal het projectdoel worden bereikt; 
 

 als blijkens de bronnen van verificatie het projectdoel is bereikt en aan de assumpties op dat niveau 

is voldaan, zal er significant worden bijgedragen aan het bereiken van de algemene doelstellingen. 

 

Assumpties zijn de factoren die niet binnen het project kunnen worden gerealiseerd (vb. wetgeving) maar 

belangrijk zijn voor een succesvol verloop van de operatie. Probeer het belang van externe factoren en 

de waarschijnlijkheid van assumpties in te schatten. Bij de beoordeling worden de vragen gesteld: 1. Is 

het extern; 2. Is het belangrijk; en 3. Hoe waarschijnlijk is het dat het zal gebeuren. Indien het belangrijk 

is en de waarschijnlijkheid van optreden wordt laag ingeschat dan zal het project dienen te worden 

geherformuleerd aangezien het een “killer assumption” betreft. 

 

De Logframe benadering lost echter niet alle problemen op, het geeft slechts een raamwerk waarbij de 

bestaande situatie duidelijker wordt waardoor gedegen planning en voorbereiding kan plaatsvinden 

alvorens actie wordt ondernomen. Verder is het een tijdrovende activiteit die vooral in de implementatie 

fase wordt teruggewonnen vanwege de verbeterde communicatie.  

 

2.4. Technische analyse 

 

Uitgangspunt bij elk project is de technische analyse, welke noodzakelijk is om te verzekeren dat het 

deugdelijk en volgens gangbare normen en procedures en technologieën is ontworpen.  

 

Hierbij worden de technische alternatieven overwogen, waarbij kostenramingen worden bekeken en 

eventueel aangepast. Gekeken wordt naar de uitgangspunten waarop volume ramingen zijn gebaseerd. 
 

Bij agrarische projecten is van belang de projectlocatie, de areaalgrootte, de bodemkwaliteit en de 

ontsluiting. Op basis hiervan wordt dan de productiemethode geselecteerd uit een aantal methoden 

om hetzelfde product te produceren. De optimale productietechniek om het product te produceren 

heeft technische vereisten w.o. bepaling van machines, equipment en apparatuur die nodig zijn voor 

het project (vb. drinkbakken, feeders, pompen, leidingen). Ook het ontwerp van de verschillende 

bouwconstructies zoals gebouwen, emplacement, wegen enz.  

 

De technische parameters die verantwoordelijk zijn voor een optimale groei van de planten worden 

veelal bepaald door de hoeveelheid water die per tijdseenheid beschikbaar komt voor de plant en de 

hoeveelheid "voedingselementen" die hierdoor door de plant wordt opgenomen. 

 

De Irrigatie/Drainagebehoefte: De piekbehoefte van water wordt gevonden in de maand oktober 

(midden van de Grote Droge Tijd). Afhankelijk van de gewaskeuze zal het bedrijf in extreme droge 

perioden over een waterbron moeten beschikken waaruit water ingepompt kan worden. Door 

regelmatig onderhoud van de ringleidingen en de bedtrenzen en de spaarwaterbekkens is er altijd 

voldoende water.  Daarnaast is een goede ontwatering van het terrein vereist. Om die reden worden 

de planten doorgaans op bedden geplant.  
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Bodemeisen: Bepaalde gewassen kunnen beter geteeld worden op kleigronden zoals die in het 

grootste deel van de kustvlakte voorkomt, mits deze goed gedraineerd zijn, voldoende humus 

bevatten en een goede waterhoudende capaciteit hebben. Er zijn ook gewassen die zandgronden 

prefereren. 

 

De teelt: Voor de aan te leggen aanplant zal er een plantverband van ca. 5 x 5 meter worden 

gehanteerd. Per ha zullen er ca. 400 stekplanten worden geplant, waarbij voor het planten een 

plantgatbemesting wordt toegepast. De meststof die gebruikt wordt is organische kippenmest. 

 

Onderhoud: De bestrijding van grassen in de aanplant is, vooral in de eerste maanden, van belang. 

Onkruid zal mechanisch met een brush cutter worden bestreden. De grond wordt bij voorkeur bemest 

met kippenmest, waardoor de bodemstructuur behouden of verbeterd wordt en de macro- en micro-

elementen balans op peil gehouden wordt.  

 

Oogst: Voor elk gewas verschilt de tijd tot aan de eerste oogst. Het afoogsten zal manueel of 

machinaal geschieden. Uit de literatuur en de praktijkervaring wordt de gemiddelde opbrengst per 

jaar geraamd. De opbrengsten nemen doorgaans toe in de beginjaren om na jaren vrij stabiel te zijn 

weer begint af te nemen. De opbrengsten kunnen per jaar ook variëren, afhankelijk van de 

weersomstandigheden.  

 

2.5. Institutionele en organisatorische analyse  

 

Het mede beschouwen van de technische- en de institutionele aspecten is noodzakelijk om te 

garanderen dat de ramingen van de kosten en baten gebaseerd zijn op deugdelijke gronden en dat deze 

ook daadwerkelijk en volgens plan uitgevoerd kunnen worden. Vraagstukken als de projectorganisatie, 

de kwaliteit van het management, de uitvoeringscapaciteit van de uitvoerende instantie, de participatie 

van de betrokken doelgroepen, de bestaande wetgeving en de benodigde overheidsmaatregelen etc. 

dienen in dit kader op hun haalbaarheid te worden getoetst.  

 

Onvoldoende aandacht aan bovengenoemde aspecten van een project kan ernstige vertraging in de 

uitvoering veroorzaken. Institutionele factoren zijn gerelateerd aan de soort activiteit en verschilt sterk 

per betrokken sector. Zo zal bijvoorbeeld voor succesvolle landbouwontwikkeling in Coronie en Para het 

grondeigendomsvraagstuk moeten worden aangepakt. Indien een project een verandering in gewoonten 

en gebruiken van de projectdeelnemers impliceert zal er voldoende tijd moeten worden ingebouwd voor 

het accepteren en het zich eigen maken van de nieuwe gewoontes. Als managementcapaciteit schaars 

in de projectomgeving of in het gehele land zal het ontwerp van het project mogelijk moeten worden 

aangepast teneinde het beroep op dure buitenlandse expertise te minimaliseren. In de praktijk blijkt het 

gemakkelijker het projectontwerp aan te passen aan de organisatorische en management beperkingen 

dan aan de institutionele factoren.  

 

Teneinde de missie en visie te realiseren kiest het bedrijf voor een juridische structuur (doorgaans de 

Naamloze Vennootschap) waarbij de spelregels in de Statuten vooraf worden vastgelegd 

 

Het geheel wordt visueel gemaakt in een organigram en de functievereisten, taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de belangrijkste functionarissen geformuleerd. 

 

Ook de soort werkgelegenheid in termen van voltijdse medewerkers (FTE) en eventuele 
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seizoenwerkers. Van belang hierbij is ook de omgeving waar het bedrijf is gelokaliseerd is en de 

waarschijnlijkheid om aan de benodigde arbeid te komen c.q. een wervingscampagne vereist is. Bij 

afgelegen bedrijfslocaties dient er ook arbeiderswoongelegenheid in de Investeringen te worden 

opgenomen c.q. arbeiderstransport in de Operationele kosten te worden opgenomen. 
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3. DE KOSTEN 
 

3.1. Inleiding 
 

Hier wordt het project benaderd worden vanuit een privaat of financieel gezichtspunt d.w.z. vanuit het 

standpunt van de projectdeelnemers c.q. eigenaren c.q. belanghebbenden. Deze kunnen zijn individuele 

personen, groepen van personen, private en parastatale bedrijven, niet-commerciële instanties of 

overheidsinstanties. Bij de beoordeling van de financiële levensvatbaarheid van een project is het 

belangrijk voor de projecteconoom onderscheid te maken tussen de private financiële winstgevendheid 

en de financiële winstgevendheid vanuit nationale optiek. Vaak zal voor een project naast de financiële 

analyse ook de budgettaire analyse, die voor de staatskas (inclusief subsidies, belastingen etc.), 

bekeken worden. 

 

Voor particuliere en parastatale bedrijven is een belangrijk doel het maximaliseren van het netto-

inkomen. Dit onverkort het feit dat beide andere significante doelen kunnen hebben die ten koste gaan 

van de winst. Beiden zouden bijvoorbeeld het risico willen beperken door diversificatie. Zo zou de 

particuliere ondernemer voorkeur kunnen hebben voor meer vrije tijd waartoe hij een manager inhuurt 

om het bedrijf te draaien. Dit vermindert zijn netto-inkomsten. Een Staatsbusbedrijf zou zich als doel 

kunnen stellen het verlenen van busdiensten ook in dunbevolkte gebieden en/of tijdens de niet drukke 

uren. Hierdoor worden haar netto-inkomsten verminderd. Het is echter onmogelijk om alle doelen van 

alle projectbetrokkenen in beschouwing te nemen. Aangezien in de meeste landen een verhoging van 

het inkomen klaarblijkelijk het voornaamste doel van individuele financieel-economische inspanning is 

zullen wij inkomensmaximalisatie als doel hanteren.  

 

De begrippen kosten en baten dienen nader te worden uitgediept. Waar er over kosten en baten van 

een project wordt gesproken gaat het om de met het project te bereiken situatie waarvan de situatie 

zonder het project reeds is afgetrokken. Hierdoor blijven slechts door het project veroorzaakte kosten 

en baten over, ook wel de additionele kosten en baten genoemd. In de Engelse literatuur spreekt men 

van "Incremental costs" en “Incremental benefits".  

 

Correcte goed gedocumenteerde kosten en opbrengsten data zijn essentieel voor een deugdelijke 

projectanalyse. Anders geformuleerd is de kwaliteit van de projectanalyse rechtevenredig met de 

betrouwbaarheid van de kosten en baten. 

 

Voor zowel de kosten als de baten opstelling dient men te waken voor dubbeltellingen. Een frequent 

voorkomend voorbeeld hiervan is het opnemen van zowel de investering als de afschrijving op die 

investeringen in de kostenstaat. Het verdient echter de voorkeur de kosten op te nemen in het jaar dat 

ze gemaakt worden. Een voorbeeld van dubbeltelling aan de batenkant is het op een gemengd 

landbouw-veeteelt bedrijf naast het berekenen van de volle waarde van de veeteelt producten de voor 

het vee intern gebruikte dee van de voedergewassen als de productiewaarde van het bedrijf. 

 

De meeste projecten hebben velerlei relaties met de rest van de economie. Slechts in uitzonderlijke 

gevallen spelen projecten zich in volledige isolement af, de zogenaamde enclave projecten. Zuivere 

voorbeelden zijn moeilijk aan te wijzen maar wordt enigszins benadert door het oliepalmproject in het 

relatief geïsoleerde Patamacca gebied. Het is gefinancierd uit verdragsmiddelen, het management was 

totdat de Staat het in 1984 van de HVA overnam in buitenlandse handen, de arbeidsbehoefte is 

gedeeltelijk ook gedekt geworden door gastarbeiders en de productie was geheel bestemd voor export. 

De bauxietmijn operations van de Suralco in Moengo was daar ook een voorbeeld van. 
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Van belang zijn ook de externe effecten, de zogenaamde "externalities". Een project kan kosten met zich 

meebrengen die niet aan het project worden toegerekend of baten afwerpen die niet aan het project 

toevallen. Wanneer het eerdergenoemde Patamacca-project gebruik kan maken van de reeds 

bestaande door een andere instantie aangelegde infrastructuur (de Bruynzeelwegen) en hierdoor kosten 

uitspaart spreekt men van "external economies".  

 

Als daarentegen bij de fabricage van palmolie het rivierwater zodanig zou worden vervuild, dat 

benedenstrooms gevestigde boeren te Moengo daarvan hinder zouden ondervinden dan spreekt men 

van "external diseconomies". In het eerste geval is degene (individu, bedrijf, overheid, gemeenschap) 

aan wie de baten toevallen niet degene die de eraan verbonden kosten maakt. In het tweede geval is 

degene die de kosten draagt niet degene die de uit de kosten voortvloeiende baten ontvangt. 

 

Teneinde tot een goed oordeel over de financiële haalbaarheid van een project te komen worden eerst 

de verschillende kosten en baten geïdentificeerd. Daarna moeten de hoeveelheden per post worden 

geraamd en worden geprijsd. De daaropvolgende cashflow analyse geeft de financiële stromen in en uit 

het project weer en met behulp van de relevante criteria kan er over de levensvatbaarheid van het project 

worden geoordeeld.  

 

Volgens een populaire definitie behoort alles wat het additioneel netto-inkomen verlaagt tot de kosten. 

Onder kosten wordt verstaan de waarde van de inputs zoals de grond- en hulpstoffen, arbeid, 

kapitaalgoederen etc. besteed in de productie van een product of dienst. De kosten kunnen globaal 

worden ingedeeld naar de frequentie waarin zij gemaakt worden namelijk: 
 

1) eenmalige kosten 

2) regelmatig terugkerende kosten 

 

3.2. De Eenmalige Kosten 
 

Eenmalige kosten betreffen de initiële kosten die doorgaans aan het begin van het project plaatsvinden 

maar ook de vervangingsinvesteringen vallen hieronder. De betrokken onderdelen hebben doorgaans 

een levensduur van meer dan 1 jaar. 

 

De meest voorkomende investeringen in agrarische bedrijven zijn: 

 

 De post “Voorbereidingskosten” betreft de kosten die gemaakt worden alvorens de investeringen 

daadwerkelijk kunnen worden gepleegd, w.o. notariskosten, consultancy fee bedrijfsplan, 

landmeter etc. 

 

 De post “Land” betreft het ontwateren van het gehele areaal en het finaal inrichten (bedtrenzen) 

en plantgereed maken, de verbetering van de weginfrastructuur.  

 

 De post ”Boerderijequipment” betreft de aanschaf van de benodigde additionele equipment en 

rollend materieel: w.o. Tractor, bulkwagens, kleine graafmachine, 4-wheel drive pick-ups, brush 

cutters en diverse kleine werktuigen en gereedschap.  

 
 De post “Gebouwen” betreft de bouw, al dan niet in eigen beheer, van een kantoor, woonhuis 

manager, arbeidersverblijf, loods, inclusief inventaris. 

 



Trainingsmap Kosten-Baten Analyse Agrarische Projecten                  © 2021                                                             24 

 

 De post ”Werkkapitaal”: Betreft de financiële middelen die voor het draaien van een project min of 

meer worden vastgelegd in voorraden, netto uitstaande ontvangsten etc. Dit kapitaal moet 

permanent beschikbaar zijn en wel gedurende de gehele levensduur van het project. Wanneer het 

project is afgerond komt het werkkapitaal doorgaans weer beschikbaar. 

 

 De post ”Onvoorzien”: Aangenomen wordt dat er geen onvoorziene factoren als bodemkundige 

verstoringen, overstromingen, aardbevingen etc. optreden. Meestal wordt aangenomen dat er geen 

relatieve veranderingen in zowel binnen- als buitenlandse prijzen zullen optreden. Het zou 

onrealistisch zijn om de projectkosten geheel aan deze aanname van prijsstabiliteit en volledige 

voorkennis op te hangen. Bij de investeringskosten wordt dus ook een voorziening voor onvoorziene 

omstandigheden, meestal een bepaald percentage (5-10%) van de investeringen toegevoegd. 

 
3.3. De Operationele Jaarlijkse Terugkerende Kosten1 
 

Uitgaven aan goederen en diensten die in het lopende productieproces, binnen een jaar, worden 

opgebruikt worden productiekosten genoemd.  

 

De meest voorkomende jaarlijkse productiekosten die in de Winst- en Verlies rekening worden 

opgenomen zijn:  

  

 De post “Arbeid” betreft de bruto lonen, inclusief 25-30% secundaire voorzieningen (pensioen, 

verzekering, vakantiegeld etc.) van de vaste werknemers. De factor arbeid wordt vaak ook 

onderverdeeld in management, geschoolde en ongeschoolde arbeid. 

 

 De post “meststoffen/ bestrijdingsmiddelen” betreft het jaarlijkse verbruik aan organische of 
anorganische mest en materialen voor de ziekte- en onkruidbestrijding. 
 

 De post “Transport en Brandstofkosten” betreft brandstofkosten van de graafmachine, pick-ups, de 
tractor, de waterpomp, de brush cutters etc. Daarenboven ook de kosten van smeermiddelen.  

 

 De post “Electra en Water” betreft de rekening van EBS en SWM voor verlichting van gebouwen en 
emplacement en drinkwater. 
 

 De post “Onderhoud en Reparaties” is gesteld op een percentage (10%) van de investeringen in 
gebouwen en equipment.  

 

 De post “Administratie” betreft de diverse kantoorbenodigdheden, communicatie, internet etc. 
 

 De post “Interest” betreft de rente lasten van de lening. Uitgaande van een vast interestpercentage 
lopen de kosten in de tijd af. 

 

 De post “Diversen” betreft diverse kleinere kostenposten geraamd op 5% van de totale operationele 
kosten. 

                     
1 Er zijn kosten die niet of moeilijk in geld uit te drukken zijn. Deze zgn. “intangible costs”, kunnen optreden 

wanneer nieuwe projecten het traditionele familielevenspatroon verstoren, wanneer economische groei tot 
milieuvervuiling leidt, indien het ecologisch evenwicht verstoord wordt of historische monumenten verloren gaan. 
Hoewel moeilijk in geld uit te drukken moeten deze kosten diepgaand onderzocht worden en zoveel mogelijk 
gekwantificeerd worden. 
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Deviezencomponent 

Het is in landen waar het deviezentekort de meeste beperkende factor is gebruikelijk om onderscheid te 

maken tussen kostenelementen die lokaal geproduceerd worden en kostenelementen die geïmporteerd 

moeten worden. Dit type onderscheid is met name van belang in een situatie van externe financiering 

waar de investeringen wel maar de jaarlijks terugkerende kosten voor wat betreft importgoederen 

meestal niet uit die lening (of schenking) betaald worden. Indien er exportproducten geproduceerd 

worden kan men volstaan met het reserveren van een deel van deviezenopbrengsten t.b.v. de te 

importeren inputs. Deze “deviezencomponent” verschilt per branche. Voor de bedrijfskolom rijst is dit 

indertijd geraamd op 35%. In geval van productie voor de lokale markt (melk, elektriciteit etc.) dienen de 

benodigde deviezen uit andere exporten te worden afgeroomd. 
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4. DE BATEN 

 

4.1. Inleiding 

 

Zoals eerder gedefinieerd gaat het in de planning om de door het project veroorzaakte additionele baten 

(Incremental Benefits). Net als de definitie van de kosten behoort alles wat het netto additioneel inkomen 

verhoogt tot de baten. Het gaat hier om het vaststellen van de relevante baten en de kwantificering 

hiervan. 

 

Op basis van realistische prognoses van de verwachte productieniveaus uit de technische analyse 

en de genoteerde en/of berekende prijzen worden de verwachte baten weergegeven:  

 

Hoewel de planten een economische levensduur van ca. 30 jaar hebben is hier gekozen voor een 

projectieperiode van 10 jaar, waarbij de restwaarde gemakshalve op nul is gesteld. De Restwaarde is 

een schatting van de waarde van de voorgestelde investeringen aan het eind van hun respectievelijke 

economische levensduur of aan het einde van het project. In elke geval gaat het om de netto restwaarde 

d.w.z. na aftrek van eventuele kosten van ontmantelen in ruime zin. De invloed van de restwaarde is 

sterk afhankelijk van de duur van het gebruik alsook van de geldende kosten van het kapitaal. Bij 

langlopende projecten worden deze gemakshalve gesteld op nul. 

 

De meest voor de hand liggende vorm die baten kunnen aannemen is die waarin de productie van een 

goed of dienst wordt uitgebreid. De uitgebreide hoeveelheid (V) maal de geëigende prijs (P) geeft dan 

de projectbaten (Q), waarbij Q = V x P. Zoals eerder gebleken kunnen baten ook de vorm van 

verminderde kosten of vermeden schade aannemen. 

 

Een andere vorm van baten treedt op wanneer dezelfde hoeveelheid goederen of diensten op een 

andere plaats beschikbaar komt (v.b. transport- of communicatieprojecten), of op een ander tijdstip (v.b. 

projecten voor gekoelde opslag van bederfelijke producten). Ook de kwaliteitsverbetering van een 

product (v.b. project voor droogfaciliteiten voor padie) behoort tot de baten. 

 

In haast elk projectdossier wordt er gewag gemaakt van de indirecte baten die het project gaat opleveren. 

Dit is juist, maar mag niet gebruikt worden als rechtvaardiging wanneer de directe baten de kosten niet 

kunnen dekken. Hier moet goed naar worden gekeken want tegenover de indirecte baten staan vaak 

ook indirecte kosten.  

 

De besteding van door een bepaald project gegenereerd inkomen bijvoorbeeld kan via het 

multipliereffect andere activiteiten buiten het project stimuleren of op gang brengen en deze laatste weer. 

Ook kan het gegenereerd inkomen via besparingen worden besteed aan investeringen die tot verdere 

groei kunnen leiden afhankelijk van het spaargedrag van de inkomensgroep waar dat extra inkomen 

terecht komt.  

 

Niet alle projectbaten (en kosten) zijn in geld uit te drukken2. In andere gevallen is de waarde pas te 

                     
2 Deze kunnen zijn de creatie van werkgelegenheid, een betere gezondheidszorg, een betere voedingstoestand 

van de bevolking, een verminderd optreden van bijvoorbeeld dengue door een betere plattelands-watervoorziening, 

nationale integratie en zelfs nationale defensie. Deze niet-meetbare baten (intangible benefits) geven reële waarden 

weer maar het is niet goed mogelijk ze een concrete, in geld uit te drukken, waarde toe te kennen. Welke prijs zou 
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bepalen als er meer over het uiteindelijk gebruik bekend is, met name over de te hanteren prijzen van 

de met dat goed te produceren producten. Zo zal de waarde van het te "produceren" irrigatiewater van 

MCP gebaseerd zijn op de prijzen voor de met het water te produceren padie. 

 

Het in de projectbeoordeling gehanteerde begrip netto-baten dient niet verward te worden met het begrip 

toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde geeft in dit verband het totaalbedrag van de beloning 

van in het project gebonden productiefactoren, waarbij al dan niet rekening is gehouden met 

afschrijvingen (netto of bruto toegevoegde waarde). Van de toegevoegde waarde dienen de kosten van 

de productiefactoren afgetrokken te worden om de netto projectbaten te kunnen vaststellen. 

 

4.2. Prijzen 

 

Nu zowel de kosten als de baten post voor post geïdentificeerd zijn moeten zij van een waarde worden 

voorzien om een vergelijking mogelijk te maken. Aangezien de enige praktische weg om verschillende 

goederen en diensten direct met elkaar te vergelijken via een geldswaarde loopt is het van belang in 

onze analyse de juiste prijzen voor de kosten en baten te vinden. In de financiële analyse wordt gebruik 

gemaakt van geldende marktprijzen ook wel aangeduid als actuele, nominale- of financiële prijzen. 

 

Bij een traditioneel internationaal verhandeld product gaat is het verkennen van de markten doorgaans 

eenvoudiger dan wanneer het een nieuw of een zgn. 'off-specification' product gaat. Wanneer het om 

een verticaal geïntegreerd productiebedrijf gaat, zoals bij de meeste multinationals in de mijnbouw, 

bestaat het vraagstuk alleen uit het vaststellen van de transferprijs. 

 

De vuistregel voor het bepalen van de marktprijzen is dat gezocht moet worden naar het punt van eerste 

verkoop. Voor landbouwproducten is dat de af-boerderij prijs (voor industrieën is dat de af-fabrieksprijs). 

Bij verdere verwerking geldt dat de additionele toegevoegde waarde van het product als een betaling 

voor marketing, transport en andere diensten wordt gerekend. Dit aangezien deze toegevoegde waarde 

geen beloning is voor de investering in de productie in het project/ bedrijf maar een beloning voor de 

productiefactoren betrokken in de verdere verwerking c.q. marketing. 

 

Projectgrensprijs 

Belangrijk is bij de bepaling van de prijs te letten op de grenzen van het project, welke niet altijd de poort 

van onze boerderij is. Ter illustratie kan dienen het project welke de rundvleesveeteelt in Coronie wil 

verbeteren om daardoor de aanvoer van vlees in het abattoir in de stad te vergroten. De prijs af-abattoir 

is uit de LVV-statistieken bekend. De prijs waartegen de projectbaten moeten worden gewaardeerd is 

nu de prijs af-abattoir minus de slachtverliezen, de slachtkosten, de transportkosten van het bedrijf in 

Coronie naar het abattoir, het gewichtsverlies tijdens vervoer en de marges van eventuele tussenhandel. 

Indien echter aan de kostenkant van het project al rekening is gehouden met kosten tot aan het abattoir, 

dient uiteraard niet de prijs af-boerderij (farm gate price), maar de prijs tot-abattoir gehanteerd te worden. 

Dit aangezien de begrenzing van het project hier ruimer is dan het betrokken projectgebied. 
 

                     

men immers moeten geven aan de lange termijn waarde van een gespaard mensenleven, of aan de toegenomen 

welzijnstoestand van een bevolking die door preventieve maatregelen zich heeft kunnen beschermen tegen een 

vernietigende ziekte. Wanneer deze situaties aan de orde zijn moeten zij zorgvuldig worden onderzocht en waar 

mogelijk gekwantificeerd zelfs wanneer het toekennen van een waarde onmogelijk is (v.b. x ziekenhuisbedden, y 

gediplomeerden per jaar). 
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Over het algemeen wordt er in ontwikkelingslanden alleen maar statistische informatie bijgehouden over 

de verkoopprijzen voor landbouwproducten zoals bijvoorbeeld de consumentenprijzen op de centrale 

markt. In zulke gevallen zal de project analist dieper moeten graven om deze prijs te corrigeren voor de 

marketing- en transportdiensten en te komen tot een af-boerderij prijs. Deze prijs is ook de meest 

correcte prijs om de door het landbouwersgezin geconsumeerde eigen product te waarderen. 
 

Voor intermediaire goederen, welke als input gebruikt worden voor de productie van andere goederen, 

is het moeilijk een prijs vast te stellen. Dit zal van project tot project verschillen, afhankelijk van de 

specifieke marktomstandigheden. Zo is het niet zinvol zijn om in een kippeneierenproject welke voorziet 

in de productie van haar eigen kippenvoer deze van een prijs te voorzien. Maar er zijn situaties waar er 

een actieve markt voor kippenvoer is waarvan de prijs als alternatief voor die van eigen productie binnen 

het project kan gelden. 
 

Prijzen van landbouwproducten zijn vaak onderhevig aan seizoenschommeling. De vaststelling van de 

correcte prijs is dan een stuk moeilijker. De meest gehanteerde is de af-boerderij prijs tijdens de piek van 

de oogstperiode. Meestal is de prijs dan het laagst. De argumentatie hiervoor is dat wanneer de prijzen 

gedurende de cyclus stijgen, op zijn minst een deel hiervan niet het resultaat is van productieactiviteiten 

van de boer maar van de marketingdiensten, in het bijzonder van de opslag tot de consumenten een 

hogere prijs bieden. De argumentatie hiertegen komt erop neer dat de prijs gedurende de 

piekoogstperiode door de opkopers kunstmatig laag gehouden wordt in de wetenschap dat met name 

de kleinere boeren onder druk van hun aflossingsverplichtingen deze lage prijs zullen moeten 

accepteren. Behalve als het voldoende gerechtvaardigd is om een hogere prijs te hanteren wordt de af-

boerderij prijs in de piekoogstperiode gehanteerd. Een manier om dit probleem te ondervangen is door 

een kredietvoorziening voor de boeren in hun projectformulering op te nemen. Hierdoor kunnen boeren 

hun producten aanhouden wanneer de prijzen laag zijn, aangezien zij met behulp van het krediet wel 

hun betalingsverplichtingen kunnen nakomen, tot de prijzen weer normaal zijn. 
 

Prijzen variëren meestal met de verschillende kwaliteiten. De keuze van een bepaalde prijs houdt dus 

ook in de keuze voor een bepaalde kwaliteit van het product. In het algemeen kan worden aangenomen 

dat de kwaliteit van toekomstig te produceren producten nagenoeg van dezelfde orde zal zijn als ze in 

het recente verleden hadden. Anders is het wanneer de verbetering van de kwaliteit juist een van de 

hoofddoelen van een project is. Zo zal door een kortere aanvoertijd van veld naar fabriek de sucrose 

omzetting in suikerriet worden tegengegaan en zal een verbeterde snoeimethode de gemiddelde 

afmeting van de sinaasappels doen toenemen. In zulke gevallen zal de gemiddeld te verwachten prijs 

voor de verbeterde kwaliteit gehanteerd moeten worden. 
 

Het concept van af-boerderij prijzen kan worden uitgebreid naar dat van "projectgrens" prijs. Deze 

conceptie wordt gehanteerd als het project een marketingcomponent heeft of bij complete 

marketingprojecten. Vele projecten hebben een marketingcomponent vanwege het ontbreken van 

concurrerende marktkanalen tot aan het boerderij niveau. In deze projecten is naast de af-boerderij prijs, 

waarop de netto benefits voor de boer worden gestoeld, ook belangrijk de prijs van het verwerkte 

eindproduct, na te zijn verwerkt m.b.v. de faciliteiten van het project. 

 

Toekomstige Prijzen 

Aangezien het in de planning gaat om het beoordelen van toekomstige opbrengsten welke uit 

toekomstige offers voortkomen, is het van belang te kunnen oordelen over toekomstige prijzen. Dit is 

een kwestie van beoordeling wat niet door enig wiskundig model kan gebeuren. De project analist dient 

alle mogelijke informatie die hij kan vinden in de beschouwing te betrekken eventueel hierbij steun 

zoeken bij de oordelen van andere terzake deskundigen om tot een eigen onderbouwde conclusie te 
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komen. Ondanks de beperkingen is een zorgvuldig weloverwogen oordeel (educated guess) over de 

ontwikkeling van toekomstige prijzen beter dan het, als gevolg van genoemde onzekerheden, nalaten 

hiervan. Een relativering van de waarde van genoemde geprojecteerde prijzen is echter wel op zijn 

plaats. 

 

Inflatie 

Centraal voor het bepalen van toekomstige prijzen zijn de actuele marktprijzen. Bekeken dient te worden 

in hoeverre de huidige prijsrelatie of misschien beter het gemiddelde beeld over de afgelopen jaren in de 

toekomst zal veranderen enerzijds, en hoe we zullen moeten omgaan met een algemene stijging van 

het prijsniveau anderzijds. Daar perioden van algemene prijsstijging in het verleden vaker en langer 

optraden dan perioden van stabiele prijzen of prijsdalingen is het algemeen verwachtbaar dat ook in de 

toekomst het prijspeil zal stijgen. Geen projectanalist ontkomt aan het vraagstuk van inflatie. Meestal 

kiest men voor de veronderstelling van constante prijzen waarbij een bepaalde toekomstig prijsniveau 

zal blijven voortduren. Deze nogal irreële veronderstelling is van belang om een vertekening te 

voorkomen ten gunste van de baten die meestal later in de tijd vallen dan de kosten en derhalve meer 

geïnfleerd zijn. 

 

Indien kosten en baten met eenzelfde percentage worden geïnfleerd zal de Interne Rentevoet (IRR) met 

hetzelfde inflatiepercentage worden verhoogd. Aangenomen wordt dat inflatie de meeste prijzen in 

dezelfde mate zal beïnvloeden waardoor zij ten opzichte van elkaar gelijk blijven. Hoewel de absolute of 

in geld uitgedrukte waarden van kosten en baten niet meer correct zullen zijn blijven de onderlinge 

relaties overeind. Belangrijk hierbij is dat het werken in constante prijzen simpeler, veel minder 

bewerkelijk en vooral overzichtelijker is. Lopende prijzen kunnen worden uitgedrukt in constante prijzen 

door ze te corrigeren met behulp van prijsindexcijfers, herleid tot een bepaald jaar. Meestal hanteert men 

hierbij de index van de gezinsconsumptie als maatstaf.3  

 

Tabel 1: Omzetting van Lopende in Constante Prijzen       

JAAR  LOPENDE PRIJZEN (SRD) PRIJSINDEX CONSTANTE PRIJZEN (SRD) 

1 125 100 125,0 

2 175 110 159,1 

3 110 120 91,7 

         

Het is wel degelijk mogelijk het project in lopende prijzen te analyseren. Dit heeft als voordelen dat je 

werkt met zo goed mogelijk geschatte toekomstige prijzen waardoor voor elk jaar in de toekomst de 

financiële stromen en financieringsbehoefte bekend zijn. Het grote probleem hierbij is dat het vraagt om 

een voorspelling van de inflatieontwikkeling. Voor een aantal belangrijke importproducten kunnen de 

Wereldbank prognoses enige houvast bieden. Voor de binnenlandse inflatiecijfers daarentegen is het 

nauwelijks mogelijk tot zinvolle uitspraken te komen. Een andere uitdaging hierbij is dat de overheid 

meestal een sterke reductie van de inflatie in haar beleidsprogramma heeft. Deze kan zich dan ook niet 

permitteren dat er in de officiële documenten wordt aangenomen dat de ongewenste inflatie zich zal 

voortzetten. 

 

Verandering in Relatieve Prijzen 

Zoals reeds gesteld werkt men in de planning meestal onder de aanname van constante prijzen. Indien 

de noodzaak daartoe bestaat past men wel een correctie toe voor de veranderingen in de relatieve 

                     
3 In geval van een industrieproject kan men het beste, indien beschikbaar, de geprognotiseerde prijsindex van 

de industriële productie kiezen. 



Trainingsmap Kosten-Baten Analyse Agrarische Projecten                  © 2021                                                             30 

 

prijzen. In de financiële analyse betekent een verandering in de relatieve prijzen direct ook een 

verandering in de projectresultaten. Zo kan bijvoorbeeld het algemeen inflatiecijfer bij uitsluiting van de 

vleesprijs op 10% worden geschat. Indien verwacht wordt dat de vleesprijs met 15% zal stijgen dan 

worden in de kosten- en batenopstelling van het veeteeltproject alle prijzen constant gehouden behalve 

de vleesprijs die in de huidige koopkrachteenheden met 4,54% per jaar zal toenemen. 

In hoeverre één of enkele kosten- of batenelementen zoals in het voorbeeld een significant verschillende 

prijsontwikkeling zal vertonen is slechts d.m.v. schattingen van vraag en aanbod van de verschillende 

elementen en hun substituten te bepalen. Hierbij kunnen prijstrends enige houvast bieden. Sommige 

algemene trends zijn globaal wel bekend. Bepaalde prijzen vertonen voornamelijk als gevolg van een 

zeer snelle technologische ontwikkeling een relatieve daling (vb. elektronica). Dit geldt eveneens voor 

landbouwproducten als gevolg van een gestage productiviteitsstijging en een inelastische vraag.  

 

Financiële Export en Import Pariteitsprijzen 

Voor projecten die zich richten op de productie voor de internationale markt zijn de prijsramingen vaak 

gebaseerd op een bepaald punt in het buitenland. Hierbij moeten de nodige aanpassingen gepleegd 

worden om de juiste prijs op bedrijfs- of projectgrensniveau te vinden. In geval de af-boerderij prijs 

administratief c.q. politiek wordt bepaald en niet gerelateerd is aan de wereldprijsontwikkelingen is de 

relevante prijs in de financiële analyse uiteraard de administratief bepaalde prijs (vb. opkoopprijs rauwe 

melk).  
 

Indien de af-boerderij prijs voor de internationaal verhandelbare goederen reeds bekend is en de prijzen 

in het land de neiging hebben de wereldmarkt te volgen kan men voor toekomstige af-boerderij 

prijsprojecties deze benaderen met behulp van de gemiddelde trend in de projecties van de Wereldbank.  
 

Voor de berekening van internationaal verhandelbare producten zijn er een aantal begrippen 

(IncoTerms) van belang. De elementen die onder CIF en FOB worden verstaan in onderstaande tabel 

op een rijtje gezet. 
 

Tabel 2: Elementen van CIF en FOB 

Free on Board (FOB) Haven van export omvat:  

-   Alle kosten om de goederen aan boord te kunnen krijgen (nog steeds in de haven van het expor-

terend land) 

-   Projectgrensprijs of af-boerderij prijs Lokale marketing en transportkosten 

-   Lokale havenkosten, incl. belastingen, opslag, inlaadkosten, evt. ontsmettingskosten, 

commissies etc.    

-   Exportbelasting en subsidies  

Cost, Insurance and Freight (CIF) Haven van Import omvat:  

- FOB-Haven van export  

- Vrachtkosten tot het punt van import  

- Verzekeringskosten 

- Uitlaadkosten van het schip op de haven van bestemming 

 
Rijst exportcase:  

Wanneer er sprake is van een product dat geproduceerd wordt voor de buitenlandse markt is het van 

belang de exportpariteitsprijs zo nauwkeurig mogelijk te berekenen.  
 

Als theoretisch voorbeeld wordt hier de methodologie voor berekening van de exportpariteitsprijzen uit 

het MCP-project beknopt weergegeven.  
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Het project had tot doel d.m.v. een kanaal de bedrijven te voorzien in de irrigatiewaterbehoefte, voor de 

productie van padie welke verwerkt zou worden tot rijst. Aangezien de nationale consumptie reeds hoger 

is dan de productie betreft het een volledig exportproduct. 

 

Voor de witte rijst prijsberekening 

werden de Wereldbank CIF-

prijsvooruitzichten 2021 (in 

lopende prijzen), welke hier 

representatief is voor alle West-

Europese havens, als vertrekpunt 

genomen. Hiervan werd 

afgetrokken verzekering, 

zeevracht, havenkosten, de 

wegvrachtkosten van de pellerij in 

het projectgebied naar 

Paramaribo haven. De Af-

fabrieksprijs bedroeg SRD 3.500 

per ton.  

 

Hiervan moet nog worden afgetrokken de droog- en pelverliezen en de veldtransportkosten en de droog- 

en pelkosten alsook de veldtransportkosten van boerderij naar de pellerij. Uit deze berekening kan een 

af-boerderij exportpariteitsprijs van SRD 3.245 worden afgeleid. Dit komt neer op een maximale 

opkoopprijs van SRD 256 per zak natte padie van 79 kg. 

 

Mais importcase: 

Het berekenen van de importpariteitsprijs is een parallelle berekening. Hier gaat het om het berekenen 

van de prijs waartegen een import 

vervangend product lokaal kan 

worden verkocht indien het met 

het importproduct moet 

concurreren. Aan de hand van 

een praktijkvoorbeeld voor de 

maïsproductie in Suriname zal de 

berekeningswijze worden 

uiteengezet.  

 

Suriname is een netto mais 

importeur en het project beoogt 

dan ook de productie van mais ter 

vervanging van de bestaande 

importen voornamelijk voor de 

meel- en veevoerproductie. Als 

vertrekpunt werd genomen de voorspelde FOB-prijs in de haven van export (naar Suriname).  

 

In dit geval was het de Wereldbank prijsschatting van 2020 in de zuidelijke havens van de Verenigde 

Staten aan de Golf van Mexico. Hierbij worden de vracht- en verzekeringskosten gevoegd om de CIF-

Paramaribo prijs, d.w.z. de prijs tot de haven van de Surinaamse hoofdstad, te verkrijgen. Hierbij worden 

Tabel 3: Financiële Export Pariteits Prijs Rijst    

Methodologische Stap Waarde Per Ton  

CIF Port Au Prince haven US$    450 

-Uitlaadkosten punt van import 

- vrachtkosten naar punt van import 

- verzekering 

 

US$      50 

FOB Paramaribo haven:  US$    400 

OMZETTING tegen officiële koers US$1 = SRD 14 SRD 5600 

- Transportkosten Fabriek-Nw haven SRD   300 

 Af-fabrieksprijs: SRD 5300 

- Droog- en pelverliezen   SRD 1855 

- Veldtransport- en verwerkingskosten SRD   200 

EXPORT PARITEITSPRIJS AF-BOERDERIJ  SRD 3245 

Opkoopprijs/ zak 79 kg natte padie SRD     256 

Tabel 4: Financiële Import Pariteitsprijs Mais 

Methodologische Stap: Waarde/Ton 

FOB punt van export: FOB VS-havens maïs No.2 in bulk US$      280 

+ Vracht tot importpunt 

+ Loskosten  

+ Verzekering  

 

US$        40 

CIF punt van import: Paramaribo Haven US$      320 

Omzetting tegen officiële Koers SRD 1=US$ 14 SRD   4.480   

Transportkosten Haven – Afnemer gemiddeld 25 km  SRD      150 

Prijs tot de markt: Groothandelsprijs SRD   4.630 

-Transportkosten naar relevante markt (gem. 150 km) SRD      400 

- Opslagverlies (5% van het geoogste gewicht) SRD      160 

Import Pariteitsprijs Af-boerderij: SRD   3.070 
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nog opgeteld de lokale havenkosten (overslag, ontsmetting etc.) en de lokale transportkosten naar de 

relevante binnenlandse koper.  

 

Heffingen en subsidies zijn hier afwezig. Hieruit resulteert de groothandelsprijs van geïmporteerde maïs, 

het centrale punt in onze berekeningen.  

 

Het alternatief voor de projectproductie is niet het importeren en transporteren van maïs naar het 

projectgebied, maar het importeren en direct vermarkten op de binnenlandse markt. De prijs die de boer 

dus mag verwachten, bij afwezigheid van heffingen, subsidies en importrestricties, is de 

groothandelsprijs minus de kosten om zijn maïs op de markt te brengen. In deze Surinaamse case is de 

relevante importpariteitsprijs de af-boerderij prijs. Van de groothandelsprijs dienen dan nog afgetrokken 

te worden de lokale marketingkosten, de transportkosten van boerderij tot de markt en de 

opslagverliezen om de importpariteitsprijs af-boerderij van SRD 3070 te berekenen. Let wel dit is de 

(maximum) prijs die de boer bij gelijke kwaliteit en afwezigheid van heffingen, subsidies en 

importrestricties kan verwachten. 
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5. CASH FLOW ANALYSE 
 

5.1. Inleiding 

 

De cashflow berekening houdt in het voor elk jaar gedurende de projectlevensduur systematisch 

vastleggen tegen marktprijzen van alle verwachte toekomstige uitgaven aan goederen en diensten, 

rentebetaling, belasting en dividenduitkeringen, ook wel cash outflow genoemd, en alle verwachtbare 

toekomstige inkomsten van verkopen, (netto)leningen, subsidies en aandelenkapitaal, ook wel de cash 

inflow genoemd. Door de cash inflow met de cash outflow te vergelijken kan men nagaan in hoeverre 

een project haar jaarlijkse betalingsverplichtingen kan nakomen en/of de diverse financieringsbronnen 

een acceptabele financiële opbrengst kunnen realiseren. 

 

De cash outflow relevant voor de rendabiliteitsberekening omvat: De cash inflow omvat: 

K = Investering in vast- en werkkapitaal 

P = Productiekosten 

B = Directe belastingen 

O = Lopende opbrengsten 

S = Subsidies 

 

De samenstelling van een cashflow tabel op basis van het bovenstaande wordt in tabel 5 geïllustreerd 

met een eenvoudig voorbeeld: In jaar 0 investeert een ondernemer een bedrag van SRD 10 miljoen (K) 

in een project. Na aftrek van de lopende productiekosten (P) en de belastingen (B), gecorrigeerd met 

eventuele subsidies (S), blijft er aan opbrengsten (O) jaarlijks SRD 4 miljoen over. De projectlevensduur 

is gesteld op 5 jaar en de restwaarde van de investering is SRD 2 miljoen. Een minteken in de cashflow 

tabel geeft een outflow aan terwijl een plusteken een cash inflow aangeeft. 

 

Tabel 5: Cash-Flow van de Niet-Financiële Analyse 

JAAR 0 1 2 3 4 5 

KAPITAAL INVESTERING (K) -10     +2 

PRODUCTIEKOSTEN (P+B)  -4 -4 -4 -4 -4 

OPBRENGSTEN (O + S) 0 +8 +8 +8 +8 +8 

CASH FLOW ((O+S)-(P+B)-K)) -10 +4 +4 +4 +4 +6 

CUMULATIEVE CASH FLOW -10 -6 -2 +2 +6 +12 

  

De cumulatieve cashflow geeft aan dat gedurende jaar 3 het project haar initiële investering heeft 

terugverdiend en gedurende de rest van de project levensduur de netto ontvangsten blijven doorgaan. Op 

basis hiervan zouden we kunnen zeggen dat het project een positieve rendabiliteit vertoont. De cumulatieve 

cashflow geeft echter geen goed beeld van de rendabiliteit van het project aangezien het geldstromen van 

verschillende tijdstippen gelijk waardeert. Voor een meer exacte bepaling van de projectrentabiliteit moeten 

de geldstromen per jaar worden uitgedrukt in hun contante waarde (zie paragraaf 3.7). 

 

De mintekens in de cumulatieve cashflow onderaan  de tabel geven aan dat het project in de jaren 0, 1 

en 2 een financieel tekort vertoont welke gefinancierd dient te worden. Teneinde een analyse van de 

liquiditeitspositie van het project te maken moeten we ook de financiële operaties in de cashflow 

opnemen. Deze zijn: 

 

Cash inflow posten: Cash outflow posten: 

A = Aandelenkapitaal  

L = Leningen (incl, leverancierskrediet, crediteuren etc.) 

 

R = Rente 

D = Dividend 

T = Terugbetaling 
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 Aan de hand van de cashflow van de niet-financiële operaties wordt de financiële analyse opgesteld. 
 

De ondernemer leent het investeringskapitaal van SRD 10 miljoen. De rente hierop is 10% per jaar en 

de aflossing van de hoofdsom zal in zijn geheel aan het eind van het project plaatsvinden. 

Aandelenkapitaal en dividenduitkering zijn hierbij voor het rekengemak op 0 gesteld. De totale en 

cumulatieve cashflow geeft de liquiditeitspositie van het project aan. Het blijkt dat de cumulatieve 

cashflow in geen enkel jaar negatief is, anders zou het project een liquiditeitsprobleem hebben. Strikt 

genomen zou de lening reeds in het vierde jaar terugbetaald kunnen zijn. 

 

Tabel 6: Cash Flow van de Financiële Analyse 

JAAR  0 1 2 3 4 5 

Kapitaalsinvestering (K)  -10 - - - - +2 

Leningen (L) +10 - - - - - 

Terugbetaling (T)  - - - - - -10 

PRODUCTIEKOSTEN (P+B) 0 -4 -4 -4 -4 -4 

OPBRENGSTEN (O + S) 0 +8 +8 +8 +8 +8 

Rente (R) - -1 -1 -1 -1 -1 

CASH FLOW (L+O+S-K-T-P-B-R) 0 +3 +3 +3 +3 -5 

CUMULATIEVE CASH FLOW 0 +3 +6 +9 +12 +7 

  

De resultaten van de financiële analyse worden meestal gepresenteerd in een standaardtabel. Tabel 7 

omvat zowel de rendabiliteits- als de liquiditeitsaspecten van de financiële analyse. 
 

Tabel 7: "Bedrijfs-economische" en "Cash Flow" Berekening (*) 

NORMALE BEREKENING: 

 1) Opbrengsten       O 

 2) Productiekosten      P 

 3) Bruto productieoverschot     O-P 

 4) Afschrijvingen                  af 

 5) Netto productieoverschot               O-P-af 

 6) Rente        R 

 7) Netto winst voor belasting     O-P-af-R 

 8) Directe belastingen                B 

 9) Netto winst na belasting               O-P-af-R-B 

 10)    Dividend       D 

 11)    Onverdeelde winst      O-P-af-R-B-D 

  + Afschrijvingen **      + af 

CASHFLOW BEREKENING: 

 12)   Lopende cash flow      O-P-R-B-D 

 13)   (netto) Kapitaalinvesteringen    K 

 14)   Totale cash flow (exclusief     O-P-R-B-D-K 

  aandelenkapitaal (A) en netto leningen (L-T) 

 15)   Netto nieuwe financiële middelen    A+(L-T) 

 16)   Totale cash flow      O-P-R-B-D-K+A+(L-T) 

  - Cash flow uit financiële transacties alleen  A+(L-T)-R-D 

 17) Cash flow uit niet-financiële operaties   O-P-B-K 

 * Alle posten hebben een tijdsdimensie van doorgaans 1 jaar. 

 ** Door de afschrijvingen hierbij op te tellen komen we op de lopende cashflow 

 

Het eerste gedeelte van de tabel geeft de gangbare winst en verliesrekening voor bedrijven weer terwijl 

het tweede deel de voor de projecten relevante cashflow berekeningen aangeeft. Door de netto 
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kapitaalinvesteringen (K) bij de lopende cashflow op te tellen vindt men de totale cashflow, welke de 

liquiditeitspositie van het project aangeeft. Nadat de financiële transacties hiervan zijn afgetrokken wordt 

de cashflow uit niet-financiële transacties bereikt, waaruit de rendabiliteit van een project kan worden 

berekend. Uit de tabel blijkt dat laatstgenoemde cashflow met geen van de winstconcepten uit de winst- 

en verliesrekening correspondeert. 

 

Subsidies 

Aangezien er ook bepaalde projecten ondernomen worden met andere oogmerken dan hun vermogen 

om financiële surplussen te genereren is de rendabiliteitsanalyse niet altijd toepasbaar. Het gaat hierom 

projecten waarvan de financiële opbrengsten niet of slechts gedeeltelijk de projectbaten weergeven 

(infrastructurele projecten, sociale projecten, projecten die basisgoederen en diensten voortbrengen 

tegen minimale belasting etc.). De liquiditeitsanalyse blijft ook bij non-profit projecten van bijzonder groot 

belang.  

 

Cashflow analyse van een investering wenselijk om andere dan financiële redenen is noodzakelijk om 

de budgettaire implicaties van het opstarten van het project te berekenen. In geval van een project in de 

publieke sfeer geeft de cashflow analyse direct de mate weer waarin en gedurende welke periode het 

project fondsen uit de Staatsbegroting moet hebben. Voor projecten in de private sfeer geeft de cashflow 

analyse weer de mate waarin subsidie, dat is een transfer van publieke fondsen, noodzakelijk zal zijn 

om de (lange termijn) kosten van het project te dekken.  

 

5.2. Sensitiviteitsanalyse 

 

Planning vergt het op heden doen van voorspellingen over de toekomst op basis van thans beschikbare 

informatie over het verleden. Aangezien een project doorgaans omvat één of meerdere outputs en een 

hele serie inputs, zal de netto batenstroom die ontstaat het resultaat zijn van een keten van calculaties 

gebaseerd op geprojecteerde fysieke hoeveelheden en prijzen. Tot op zekere hoogte is het vertrouwen 

dat gegeven wordt aan deze netto batenstroom gebaseerd op de aanname dat overschattingen enerzijds 

worden geneutraliseerd door onderschattingen anderzijds. Dit is niet altijd correct. Teneinde een beter 

inzicht te hebben in de gevoeligheid van het resultaat bij gewijzigde omstandigheden kan een 

eenvoudige sensitiviteitsanalyse worden uitgevoerd.  

 

In de eerste plaats worden de sleutelvariabelen die de meeste invloed hebben op het resultaat, de grote 

kosten en opbrengsten componenten in het bijzonder die in de beginjaren optreden, geïdentificeerd. 

Daarna worden de waarden voor deze variabelen kritisch bekeken. Maar hoe waarschijnlijk is het dat dit 

zich zal voordoen. Aangezien de waarschijnlijkheid moeilijk vooraf te berekenen is, beperken wij ons tot 

de berekening van de sensitiviteit. Hierbij wordt berekend hoe gevoelig het resultaat is voor verandering 

in de variabelen, apart of in combinatie, bijvoorbeeld door deze met een bepaald percentage te verhogen 

en/of te verlagen. Daarna worden de gevolgen hiervan op de Netto Contante Waarde en de IRR 

berekend.  

 

Omgekeerd kan ook bekeken worden hoeveel een grootheid moet veranderen om de netto contante 

waarde tot nul of de IRR tot de schaduwprijs van kapitaal te doen dalen. Deze analyse geeft een beter 

inzicht in die kritische elementen waar de uitkomst van het project van afhangt.  

 

Hierbij is de waarschijnlijkheid van het optreden van een bepaalde grootheid onbekend evenals de 

waarschijnlijkheid van een gelijktijdig optreden van meerdere variabelen. Deze elementen vragen om 

nader onderzoek teneinde schattingen te verbeteren en daardoor de graad van onzekerheid te 
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verminderen. Het kan ook fungeren als hulpmiddel voor het management doordat het die kritische 

gebieden welke nauwkeurige supervisie behoeven aanwijst. 

 

Het zou beter zijn in de berekeningen ook de waarschijnlijkheid van het optreden van die bepaalde 

grootheden op te nemen. Zo zou bijvoorbeeld de beste schatting die we kunnen maken over de 

verwachte opbrengst van rijst 4 ton/ha kunnen zijn. Bij de waarschijnlijkheidsanalyse kan echter niet 

worden volstaan met een enkelvoudige schatting maar met een schatting van de waarschijnlijkheid van 

optreden van de verschillende waarden. Hierbij worden onderscheiden: 
 

a) De objectieve waarschijnlijkheid gebaseerd op statistische frequentieverschijnselen v.b. 

regenvalcijfer, rivierdebieten etc. 

b) De subjectieve waarschijnlijkheid v.b. het subjectief oordeel van de landbouwkundig 

ingenieur dat een hectare 4 ton padie zal opbrengen. 

 

De waarschijnlijkheid dat de padie opbrengst > 6,0 ton en < 2,0 zal bedragen wordt nihil geacht, de 

waarschijnlijkheid dat de opbrengst tussen 2,0 en 3,5 ton zal liggen wordt 0,25 geacht. De waarschijnlijk-

heid dat het tussen 3,5 en 4,5 zal liggen op 0,5 en tussen 4,5 en 6 ton op 0,25. Het probleem is dat deze 

waarschijnlijkheidsberekeningen in de praktijk moeilijk realiseerbaar zijn en dat de uitkomsten hun 

relevantie verliezen als meerdere variabelen moeten worden geanalyseerd en de verschillende kansen 

dus met elkaar moeten worden vermenigvuldigd. Zo zal een conclusie als: "De netto-opbrengst van 

markoesa zal met 25% zekerheid tussen SRD 4500 en SRD 5000 per ha liggen" net zomin houvast 

bieden als "de netto-opbrengst zal met 90% kans tussen SRD 1000 en SRD 7000 liggen".  

 

Het wachtwoord is ook bij de sensitiviteitsanalyse zo goed mogelijk je "gezond verstand" gebruiken. In 

de praktijk wordt naast eerder genoemd variëren van de relevante kosten- en opbrengstvariabelen met 

bepaalde percentages ook wel als vuistregel gehanteerd het werken met een kortere projectlevensduur. 

Het uitvoeren van sensitiviteitsanalyses is essentieel indien de haalbaarheid van het project twijfelachtig 

is. 

 

5.3. Interest en disconto  
 

De beoordeling van een project bestaat uit een vergelijking van kosten en baten waarbij men aan de 

hand van beschikbare regels tot een optimale keuze moet komen. Kosten en opbrengsten van een 

project zullen niet van jaar op jaar gelijk zijn. Aan de kostenkant zal men doorgaans aanvankelijk grotere 

uitgaven vinden voor de initiële investering, gevolgd door jaarlijkse bedragen voor onderhoud en lopende 

kosten, plus periodiek wederkerende kosten voor vervangingsinvesteringen.  

 

De opbrengsten beginnen zich te realiseren na voltooiing van bepaalde investeringsactiviteiten en zullen 

vaak door de tijd heen, als de ervaring en kennis toeneemt, stijgen ("learning process"). Men moet dan 

waarde bedragen die op verschillende tijdstippen voorkomen samentellen. Aan kosten of opbrengsten 

op een eerder tijdstip zal een groter gewicht worden gehecht dan aan kosten en opbrengsten op een 

later tijdstip. 
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Opportunity Costs of Capital 

Dit komt door het verschijnsel rente. Rente 

berust op twee begrippen: "social time 

preference" (STP) en "social opportunity 

costs" (SOC). De term "social" geeft aan 

dat het bij beide begrippen gaat om een 

waardering uit maatschappelijk oogpunt, 

die niet noodzakelijkerwijs samenvalt met 

het privaat standpunt van ieder lid van die 

maatschappij. Een positieve time 

preference heeft zijn oorsprong in de 

zogenaamde perspectivische verkleining. 

Men waardeert in het algemeen huidig inkomen hoger dan uitgesteld of toekomstig inkomen. Dit kan nog 

worden versterkt doordat in een groeiende economie toekomstige reële inkomens hoger zullen zijn dan 

de huidige waardoor het nut van additioneel inkomen door de tijd daalt, ook in de - theoretische - 

afwezigheid van inflatie. Naarmate men een groter deel van zijn inkomen spaart en dus huidige 

consumptie verschuift naar toekomstige consumptie, zal men voor deze besparing een hogere 

vergoeding, een rente, vragen. De aanbodscurve van besparingen in de nationale economie (= de som 

van de individuele aanbodscurven) zal in Grafiek 2 van linksonder naar rechtsboven lopen als de Y-as 

de rentevoet (i) voorstelt en de X-as het spaarvolume (q). 

 

Bij de SOC gaat men uit van het principe dat huidig inkomen meer waard is omdat het zodanig 

geïnvesteerd kan worden dat er een surplus ontstaat. De behoefte om te investeren zal afnemen 

naarmate er voor de te investeren bedragen een hogere rente betaald moet worden aan de spaarders. 

Dit geldt ook voor de investeerder die over eigen geld beschikt, naarmate hij een hogere rente zou 

ontvangen als hij dat geld zou sparen. Immers, de mogelijkheden om te investeren verminderen 

naarmate er aan de winstgevendheid van die investeringen hogere eisen gesteld worden. De curve voor 

de vraag naar investeringsgelden (besparingen) in de nationale economie (= som van de individuele 

spaarcurves van alle investeerders) zal in de grafiek lopen van linksboven naar rechtsonder. Op het punt 

waar beide lijnen elkaar snijden komt de marginale opbrengst van kapitaal overeen met de relatieve 

waardering van huidige ten opzichte van toekomstige consumptie. Dit punt wordt vaak aangeduid als de 

externe rentevoet of de opportunity cost van kapitaal. 

 

Bovenstaand betoog gaat uit van een perfecte marktsituatie in de zin dat de markt voor alle partijen 

doorzichtig is, dat er geen monopolistische praktijken zijn, geen overheidsinterventie etc. Maar zoals 

bekend zijn weinig markten perfect en de kapitaalmarkt is daarop geen uitzondering. Het bepalen van 

de juiste rentevoet is dan een vrij ingewikkeld macro-economisch vraagstuk. Het is voor de 

projecteconoom plezierig te weten dat voor hem of haar de rentevoet een gegeven is, verschaft door het 

centraal planningsorgaan. Dit gegeven dient voor de gehele economie identiek te zijn, daar men anders 

bij de keuze van projecten tot economisch onjuiste prioriteiten kan komen. In de praktijk zal met name in 

landen met een zwak ontwikkeld planapparaat de projecteconoom deze opportunity cost zelf moeten 

aangeven. Hierbij biedt de bankrente onvoldoende houvast. De rente gevraagd door niet-institutionele 

beleggers, uiteraard ontdaan van die elementen die geen beloning van het verschafte kapitaal zijn geeft 

een betere indicatie. 

 

Vaak gebruikte waarden voor de opportunity cost liggen tussen 6% en 12%, maar in sommige landen 

met weinig ontwikkelingsmogelijkheden kan men eerder aan 4% tot 8% denken. 
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Disconteren 

De berekeningen die noodzakelijk zijn om de feasibility van projecten uit te rekenen zijn te lastig om uit 

het hoofd te doen. Anderzijds zijn computers niet per sé noodzakelijk aangezien een goede 

rekenmachine reeds voldoet. Projectanalyse berust op aannames die door hun aard, ondanks het 

streven naar de hoogste nauwkeurigheid, niet meer dan schattingen zijn. Met deze berekeningen in het 

achterhoofd dienen de eindresultaten ook te worden bekeken. Met name bij het afronden van cijfers 

dient men zich te beperken tot de meest relevante cijfers achter de komma. 

 

Als men de huidige bedragen naar de toekomst projecteert spreekt men meestal van de interestvoet (het 

percentage) en de interestfactor. Als men toekomstige bedragen op hun contante waarde terugbrengt 

spreekt men doorgaans van de discontovoet (het percentage) en de discontofactor. Met de gegeven of 

gevonden rentevoet kan men nu bepalen hoeveel een gegeven bedrag nu waard zal zijn in de toekomst. 

Bij een interestvoet van 5% per jaar zal SRD 100 nu over een jaar SRD 105 waard zijn. Over 2 jaar zal 

dat op basis van de samengesteld interest SRD 110,25 zijn. Omgekeerd kan men ook berekenen wat 

een bepaald bedrag in de toekomst nu waard is. Bij een rente van 5% heeft SRD 100 over een jaar een 

huidige of contante waarde van SRD 95,24. Hetzelfde bedrag, maar pas over 2 jaar ontvangen of betaald 

is nu SRD 90,70 waard. Deze factoren zijn ook af te lezen in de interesttabellen, waardoor een computer 

niet per se nodig is. 

 

Een voorbeeld van het disconteren van de kosten- en de batenstroom van een project volgt hieronder. 

Er is verondersteld dat er gedisconteerd wordt naar een tijdstip dat ligt een jaar voordat de eerste kosten 

gemaakt worden (jaar 0). Voor het gemak is tevens verondersteld dat de jaarlijkse kosten en baten op 

één tijdstip optreden, met tussenpozen van precies een jaar. Deze veronderstelling is uiteraard niet erg 

realistisch maar tast indien consequent toegepast de vergelijkbaarheid van projecten nauwelijks aan. 

Verdere veronderstellingen zijn dat de opportunity cost van kapitaal 10% bedraagt en dat er na afloop 

van de projectperiode (20 jaar) geen restwaarde is. Naast tabel 8 is het verloop van kosten en baten 

over de tijd ook uitgebeeld in grafiek 3 (ongedisconteerd) en grafiek 4 (gedisconteerd tegen 10%). 

 

Tabel 8: Disconteervoorbeeld van een Investeringsproject 

Ongedisconteerd  

Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 NPV 

Kosten 10 40 30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 165 

Baten 0 3 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 271 

Cash Flow -10 -37 -17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 106 

 Gedisconteerd (i=10%) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Kosten 9 33 23 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 95 

Baten 0 2 10 10 9 8 8 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 103 

D-Cash Flow -9 -31 -13 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 8 
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Het gekozen voorbeeld is een typisch investeringsproject, met relatief hoge investeringen in de 

beginperiode en daarna slechts relatief geringe onderhoudskosten. De baten bereiken pas vanaf jaar 4 

hun hoogste niveau. Een ander type project zou zijn b.v. een voorlichtingsproject of een onderhouds-

project, waarbij geen of slechts geringe investeringen gemaakt behoeven te worden en het gros van de 

kosten lopende kosten zijn. Bij dat type projecten vertonen de baten geen of een geringe time-lag en 

ontwikkelen zich min of meer parallel met de kosten. 

 

Een vergelijking van de totale ongedisconteerde baten met de kosten zou de indruk kunnen geven dat 

dit project zeer aantrekkelijk is daar de baten ruim 60% hoger liggen dan de totale kosten. Deze 

constatering houdt echter geen rekening met het feit dat de baten niet parallel optreden met de kosten 

en dat vergelijkbaarheid pas optreedt als beide stromen eerst gedisconteerd worden tegen de geldende 

discontovoet. Slechts in het theoretische geval dat de discontovoet gelijk aan 0 zou zijn zouden de totale 

kosten en baten, 165 en 271 (laatste kolom Tabel 8), op een juiste manier met elkaar vergeleken kunnen 

worden. 

 

De vermelde discontofactoren zijn ontleend aan de tabel die betrekking heeft op een discontovoet van 

10% en wel voor de individuele bedragen voor de eerste 3 jaren en voor uniforme bedragen voor de 

jaren 4 tot en met 20.  

 

De laatste kolom laat het resultaat van het 

disconteringsproces zien. Nog steeds zijn de 

totale baten groter dan de totale kosten, maar het 

verschil is niet meer zo aanzienlijk als tussen de 

ongedisconteerde baten en kosten. Als in plaats 

van een discontovoet van 10% hogere externe 

rentevoeten van toepassing zouden zijn zou het 

verschil tussen gedisconteerde baten en kosten 

verder afnemen en uiteindelijk negatief worden. 

In het voorbeeld valt het op dat bij discontering 

van de jaarlijkse bedragen het totaal van de baten relatief meer aangetast wordt dan het totaal van de 

kosten. Dit hangt samen met het feit dat de baten in het algemeen later optreden dan de kosten, waarop 
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dus lagere discontofactoren toegepast worden. Het verschijnsel van het sneller dalen van de baten dan 

de kosten is des te sterker naarmate er met een hogere discontovoet gewerkt wordt. Hoe het totaal van 

de gedisconteerde baten en kosten in het eerder vermelde voorbeeld zich ontwikkelen bij verschillende 

discontovoeten is te zien in grafiek 5.  

 

In overeenstemming met het hierboven gestelde valt het op dat de lijn die de contante waarden van de 

baten aangeeft steiler verloopt dan die van de kosten. Beide lijnen naderen bij stijgende discontovoet 

asymptotisch de x-as. De in de grafiek aangegeven lijnen betreffen de gedisconteerde cashflow.  

 

5.4. Selectie criteria 
 

De meest gebruikelijke criteria voor het selecteren van projecten op grond van economische en/of 

financiële aantrekkelijkheid zijn: 
 

a) Interne rentevoet (IRR) of Internal Rate of Return. 

b) Netto Contante Waarde (NCW) of Net Present Value (NPV). 

c) Methode van Minimale Kosten of Least Cost Method. 

d) Baten/Kosten Ratio of Benefit/Cost ratio. 
 

Ook zal aandacht gegeven worden aan de criteria die geen gebruik maken van het disconteringsprincipe, 

waaronder de soms ten onrechte in projectevaluatie gebruikte Capital/Output ratio. 
 

Interne Rentevoet (Internal Rate of Return) 

De IRR is die discontovoet waarbij de gedisconteerde baten gelijk zijn aan de gedisconteerde kosten of, 

wat op hetzelfde neerkomt, waarbij de gedisconteerde cashflow gelijk aan nul is. Men lost de vergelijking 

op met i als onbekende. Strekt de periode zich uit over n jaren, dan is dit een n-de machtsvergelijking. 

Er zijn in beginsel n wortels mogelijk maar bij "normale" projecten is er maar één bruikbare uitkomst.  

Deze wortel kan slechts in heel eenvoudige gevallen rechtstreeks gevonden worden. Is bijvoorbeeld de 

investering (in jaar 0) gelijk aan 100 en zijn de opbrengsten in de jaren 1, 2 en 3 achtereenvolgens 20, 

20, 120 dan kan men zondermeer inzien dat de interne rentevoet 20% beloopt. Men ontvangt dan 

jaarlijks 20 aan opbrengst plus in het laatste jaar de geïnvesteerde 100 terug. Maar zelfs in het 

eenvoudige geval van jaarlijkse gelijke opbrengsten (50, 50, 50) moet men reeds een 

derdemachtsvergelijking oplossen om tot een antwoord te komen.  

 

Bij meerdere jaren en onregelmatigere bedragen zoekt men in de praktijk de oplossing met trial-and-

error, waarbij men een aantal discontovoeten uitprobeert. Als bij een discontovoet van 10 procent de 

gedisconteerde cashflow positief is, dan is de interne rentevoet hoger dan 10 procent. Vindt men 

vervolgens dat bijvoorbeeld bij 15 procent deze negatief is geworden, dan ligt de oplossing tussen 10 en 

15 procent. Door interpolatie kan dan de juiste waarde bepaald worden. 

 

Een andere methode om de IRR te bepalen is langs grafische weg, zoals in grafiek 5 geïllustreerd werd. 

Deze methode is iets bewerkelijker, want de kosten- en batenseries, of de cashflow, moeten voor een 

aantal discontovoeten berekend en in grafiek gebracht worden. Anderzijds bestaat het voordeel dat men 

een duidelijker beeld krijgt van het verloop van de lijnen en dus ook van de gevoeligheid voor eventuele 

vergissingen in de schatting van kosten en baten.  

 

De meest efficiënte manier om de IRR te berekenen is met behulp van een computer spreadsheet 

programma waarin of de afzonderlijke baten en kostenseries of de cashflow geïntroduceerd kunnen 

worden. Daar kosten en baten series van echte projecten zelden zo eenvoudig van opzet zijn als de 
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hierboven gebruikte voorbeelden en vanwege allerlei last-minute wijzigingen in de gegevens is het 

gebruik van een computer onontbeerlijk. 

      

De IRR geeft de netto opbrengstvoet weer, die resteert 

nadat de kosten van de investering zijn "terugverdiend". 

De IRR in Tabel 9 is geen 40% want de opbrengsten 

moeten ook dienen om de investering van 100 weer terug 

te krijgen. Het is ook niet correct om de totale kosten van 

de totale opbrengsten af te trekken en het surplus van 20 

door 3 te delen. De IRR is dan ook geen 6,67% per jaar. Deze redenering houdt namelijk geen rekening 

met het principe van disconteren, namelijk dat het niet onverschillig is op welke tijdstippen kosten en 

opbrengsten voorkomen en dat er in de loop van het project al middelen vrijkomen.  De IRR van dit 

project bedraagt 9,7%, wat wil zeggen dat de opbrengsten enerzijds voldoende zijn om in de loop der 

tijd de oorspronkelijke investering terug te verdienen en ook nog een rente van 9.7% oplevert.  

 

Een bezwaar dat soms tegen de IRR wordt aangevoerd luidt dat deze methode verondersteld dat men 

de vrijkomende gelden weer tegen dezelfde opbrengstvoet moet kunnen beleggen. Men stelt dan: het 

uit bovenstaande project vrijkomende geld kan men wellicht slechts tegen 5% in een ander project 

opnieuw investeren. De werkelijke opbrengst op het kapitaal is dan uiteindelijk veel lager dan 10%. Hier 

wordt een gedachtenfout gemaakt, zoals het bovenstaande voorbeeld laat zien. De methode van de IRR 

houdt zich niet bezig met wat er met de opbrengsten gebeurt. Wellicht worden de middelen zelfs in 

consumptie omgezet, maar dat is irrelevant. De IRR geeft slechts aan dat zolang er middelen in dit 

project gebonden zijn, men over deze middelen een rente behaald gelijk aan de hoogte van de IRR. 

 

De interne rentevoet wordt niet alleen gebruikt om te beslissen of een project verantwoord uitgevoerd 

kan worden, maar ook kan hierdoor de onderliggende prioriteit van uitvoerbare projecten vastgesteld 

worden. De beslissing of een project tot de verantwoorde categorie behoort berust op een vergelijking 

van de berekende interne rentevoet van het project met de geldende externe rentevoet. Valt de eerste 

daarboven, dan is het project in principe feasible. De externe rentevoet geeft aan wat kapitaal kan 

opbrengen aan de marge van de economie. D.w.z. er wordt verondersteld dat alle investeringsmogelijk-

heden met een rendement hoger dan de externe rentevoet in de economie (het land) al benut zijn. Het 

feit dat er kennelijk één of meer projecten zijn met een rendement hoger dan de externe rentevoet lijkt 

dan ook in tegenspraak met de definitie van externe rentevoet. In feite waren echter de bewuste 

projectmogelijkheden nog onbekend. Zolang de IRR maar ruim boven de externe rentevoet ligt, is het 

niet nodig een precieze schatting te hebben van die externe rentevoet, maar het is voldoende om te 

weten dat hij in een bepaalde orde van grootte ligt. De IRR wordt gebruikt bij het beoordelen van een 

project waarvan de uitvoering los staat van andere projecten die elk onafhankelijk van elkaar zijn en ook 

onafhankelijk uitgevoerd kunnen worden. 

 

Netto Contante Waarde (Net Present Value) 

In situaties waarin projecten elkaar wederzijds uitsluiten (mutual exclusivity) wordt vaak een ander 

criterium gebruikt, namelijk dat van Netto Contante Waarde. Het centrale punt in deze situaties is dat er 

een specifiek schaarse factor bestaat (b.v. een bepaalde damlocatie, een vaststaande oppervlakte 

irrigeerbaar land) welke op verschillende manieren gebruikt kan worden. In dat geval zal men moeten 

trachten dat alternatief te kiezen dat het hoogste rendement per eenheid schaarse factor zal hebben. 

Om dit te bepalen dienen ofwel de afzonderlijke baten en kosten gedisconteerd te worden tegen de 

externe rentevoet en vervolgens van elkaar afgetrokken te worden. Gemakkelijker is het om de cashflow 

te disconteren. Beide methoden geven de netto contante waarde van het project bij een gegeven externe 

Tabel 9: Project Cash Flow 

JAAR  BATEN KOSTEN CASH FLOW 

0 

1 

2 

3 

- 

40 

40 

40 

100 

- 

- 

- 

-100 

40 

40 

40 
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rentevoet. De gevonden waarde dient dan uitgedrukt te worden per eenheid schaarse factor. Dat het 

aldus gevonden meest aantrekkelijke alternatief niet noodzakelijkerwijs een hogere IRR heeft dan de 

mogelijke andere (alternatieve) projectformuleringen moge blijken uit het volgende 

voorbeeld.         

 

Aannemende dat beide alternatieven een even 

groot beslag leggen op de specifieke schaarse 

factor, dan is het duidelijk dat alternatief B 

gekozen dient te worden, ondanks de lagere 

IRR. 

 

De keuze kan afgelezen worden uit de hogere netto contante waarde per schaarse eenheid, maar dat 

kan met wat rekenwerk ook afgeleid worden uit het feit dat het verschil tussen alternatief A en alternatief 

B een IRR heeft die boven de gegeven externe rentevoet (12%) ligt en wel rond de 16%. M.a.w. de 

(theoretische) overgang van het kleine alternatief A naar het grotere alternatief B is economisch 

aantrekkelijk, want die overgang heeft een IRR hoger dan de externe rentevoet. In een volgend stadium 

zal het aldus gekozen alternatief van het onderhavige project afgewogen dienen te worden tegen andere, 

daarvan onafhankelijke projecten en wel op basis van de hoogte van de respectievelijke IRR 

 

Methode van de Minimale Kosten (Least Cost Method) 

Tot nu toe is van de veronderstelling uitgegaan dat alle kosten en baten vooraf in geld uit te drukken zijn. 

Dit is echter lang niet altijd het geval. Er zijn tal van wel te kwantificeren maar niet voorziene kosten en 

(minder vaak) baten die tijdens of na de uitvoering van het project pas blijken. Voor de bouw van de grote 

Assuan-dam bijvoorbeeld had men niet (kunnen) voorzien dat de visstand voor de Nijlmonding sterk zou 

afnemen.  

 

Dit probleem ontstaat bij projecteffecten die betrekking hebben op goederen en elementen waarvoor er 

in feite geen actieve markt bestaat. Van marktprijzen is er dan geen sprake. Men zal dan naar andere 

oplossingen moeten zoeken om deze effecten ook mee te beschouwen in de projectbeoordeling. In 

principe kan dat op drie manieren: 
 

1) Door op indirecte wijze toch nog een prijs te berekenen. 

2) Door de effecten in andere dan geldeenheden uit te drukken (per vierkante meter opslagruimte, 

decibel geluidshinder). 

3) Door de effecten alleen te omschrijven, zonder kwantificering. 

 

In andere evaluatiemethoden (bijv. de Multi-criteria benaderingen) kunnen deze "imponderabilia" (niet 

monetair meetbare zaken) ook expliciet meegenomen worden. In de meest gangbare 

evaluatiemethoden worden deze posten vaak als PM (Pro Memorie) posten opgevoerd. 

 

Baten/Kosten Ratio (Benefit/Cost Ratio) 

Het criterium van de B/K-ratio werd vanwege haar eenvoud veel gebruikt in de beginperiode waar het 

disconteringsprincipe in de projectbeoordeling werd geïntroduceerd. Ondanks de hiertegen te voeren 

bezwaren wordt het nog weleens gebruikt. De B/K-ratio wordt gevonden door zowel de kosten- en 

batenstroom van een project te disconteren tegen de externe rentevoet en vervolgens het resultaat op 

elkaar te delen.  

 

Als de ratio kleiner dan 1,0 is, is het project minder aantrekkelijk dan een project elders in de economie.  

Tabel 10: Projectalternatieven A en B 

 CASH FLOW A CASH FLOW B 

Jaar 1  -250 eenheden -790 eenheden 

Jaar 2 - 20 +75 eenheden +165 eenheden 

NCW (bij 12%) +1157 eenheden +2305 eenheden 

IRR 30% 20% 
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Immers de externe rentevoet wordt geacht aan te 

geven wat het marginale rendement van kapitaal in  

de nationale economie is. Als de ratio groter dan 1,0 

is heeft het project een hoger dan marginaal 

rendement en dient bij de eerste selectie 

aangehouden te worden.  
 

Terwijl de B/K-ratio voor een eerste selectie wel hanteerbaar is, blijkt het niet bruikbaar bij het stellen van 

prioriteiten tussen projecten.  
 

a. In een geval van projecten die mekaar wederzijds uitsluiten (mutual exclusivity), waar het NCW 

criterium toegepast dient te worden betekent een B/K ratio groter dan 1,0 alleen dat de NCW positief 

is, meer niet. In Tabel 11 zijn er twee alternatieve uitvoeringsmogelijkheden A en B. Ondanks een 

lagere B/K-ratio dient alternatief B gekozen te worden. 

 

b. Voor projecten die mekaar niet wederzijds uitsluiten is de B/K-ratio ook geen goede keuze maatstaf. 

Het is namelijk heel goed mogelijk dat project X een hogere B/K-ratio heeft dan project Y, terwijl deze 

laatste een hogere IRR heeft. Beide projecten zijn in principe uitvoerbaar maar Y is te prefereren.  

 

Overige Criteria 

Bij het beoordelen van projecten worden ook wel andere criteria gebruikt, die doorgaans geen gebruik 

maken van het disconteringsprincipe. 
 

1. Capital/Output Ratio 

In de macro-planning wordt vaak gewerkt met de C/O ratio bij de economische beoordeling van sectoren. 

Ten onrechte ziet men deze soms ook gehanteerd worden in de projectbeoordeling. Onderscheid moet 

hierbij gemaakt worden tussen de Average C/O ratio (ACOR) en de Incremental C/O ratio (ICOR). De 

ACOR meet de verhouding tussen de in een sector aanwezige kapitaalgoederen en de door de sector 

voortgebrachte toegevoegde waarde. De ICOR geeft de verhouding weer tussen de toevoeging in een 

bepaald jaar aan de kapitaalgoederenvoorraad van een sector enerzijds en de toename een jaar later 

van de toegevoegde waarde van de sector. Definities en/of overige omstandigheden zijn namelijk zelden 

identiek waardoor ACOR nog ICOR veel houvast bieden bij het vergelijken van sectoren binnen een 

economie, of van dezelfde sectoren van verschillende economieën. Deze zijn geen geschikte maatsta-

ven voor projectbeoordeling.  

 

Waarschijnlijk zijn de C/O ratio's het meest bruikbaar in de vergelijking van het gedrag van een bepaalde 

sector in de tijd, waarbij een eenmalige situatie of investering wordt gerelateerd aan een andere 

eenmalige situatie. Aan het gegeven dat een project behalve investeringen ook andere kosten heeft, dat 

de baten van een project meestal gedurende meerdere jaren optreden, dat die baten "minder waard" 

zijn naarmate ze later vallen, dat verschillende projecten een verschillende "gestation period" hebben  

wordt vaak voorbijgegaan. 

 

2. Terugbetalingsperiode (TBT/ Pay-back/Pay-off period) 

Hierbij wordt gekeken hoe lang het duurt voordat de som van de netto-baten (exclusief investeringen) 

gelijk wordt aan de investeringen. Anders gezegd komt het neer op hoe lang het duurt voordat de som 

van de brutobaten gelijk wordt aan de som van alle kosten. Dit criterium is slechts interessant wanneer 

men voor een beperkte periode een beperkte hoeveelheid geld beschikbaar heeft. Een ander 

vergelijkbaar criterium is de "cutoff period". Het is een zeer ruw selectiecriterium welke ervan uitgaat dat 

de investering binnen een gegeven periode moet zijn terugverdiend (vb, vóór de volgende verkiezingen). 

Tabel 11: Projectkeuze bij Mutual Exclusivity 

ALTERNATIEF A B 

Gedisconteerde baten 10 25 

Gedisconteerde kosten 5 15 

N.C.W.  5 10 

B/K ratio 2,0 1,7 
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Nadeel hierbij is dat lucratieve projecten waarvan de baten later in de tijd vallen zullen worden 

afgewezen. In onderstaande tabel staan de saldi van kosten en opbrengsten voor een vijftal projecten 

vermeld. 
 

De TBT of terugverdientijd van 

alternatief C is het hoogst, minder dan 

een jaar, terwijl die van A meer dan drie 

jaar bedraagt.  
 

Indien wij als cut-off periode 3 jaar 

nemen zal A echter uit de selectie 

vallen aangezien er drie jaar na de 

initiële investering van 200 er slechts 

190 is terugverdiend. 

 

Genoemde criteria hebben als algemeen bezwaar dat er geen rekening gehouden wordt met het feit dat 

bedragen die op verschillende tijdstippen plaatsvinden niet zondermeer vergelijkbaar zijn. Voorts zijn er 

nog specifieke bezwaren. Bijvoorbeeld bij de pay-back periode wordt er geen rekening gehouden met 

eventuele baten en kosten die na de periode nog zullen optreden. Toepassing van de genoemde criteria 

leidt tot een rangorde in economische aantrekkelijkheid die kan afwijken van die op basis van de IRR- 

en NCW-berekening en (bij deze simpele voorbeelden) ook van die op basis van gezond verstand. 

 

Tijdsduur en Restwaarde 

De lange levensduur van vele projecten vraagt om een prognose van kosten en opbrengsten van vaak 

enige decennia. Als men bij een irrigatieproject slechts zou kijken naar de ontwikkelingen in de eerste 5 

of 10 jaar, dan zou men overwegend kosten en nog nauwelijks opbrengsten vinden. Dit geldt ook voor 

de meeste fruit- en boomgewassen. Om een meer volledig beeld te krijgen moet men dus in langere 

termijnen denken. Het bezwaar hiertegen is de groeiende onzekerheid naarmate men de periode 

verlengt. Door ervoor te zorgen de verschillende projecten met eenzelfde graad van optimisme of 

pessimisme te beschouwen heeft men meer kans om juist te zijn m.b.t. de berekende volgorde van 

aantrekkelijkheid, ook al zullen de absolute uitkomsten in werkelijkheid afwijken van de berekeningen. 

 

Over de lengte van de projectieperiode wordt soms gesteld dat deze zich net zolang als de economische 

levensduur van de betrokken activa zou moeten uitstrekken. Nog afgezien van de praktische moeilijkheid 

dat de levensduur voor de verschillende activa in één en hetzelfde project sterk variëren (een kanaal kan 

bij goed onderhoud wellicht honderden jaren mee, een pompgemaal slechts tientallen jaren), is er ook 

een belangrijk bezwaar. De baten uit een project strekken zich dan ook voorbij de levensduur van de 

activa uit. 

 

De lengte van een projectieperiode wordt dan ook doorgaans op meer pragmatische gronden bepaald. 

Een discontovoet van enige hoogte, bijvoorbeeld 10%, geeft aan opbrengsten en kosten na enige 

tientallen jaren een uiterst klein gewicht. De contante waarde van de jaarlijkse baten van SRD 100,- over 

de periode jaar 1 t/m 30 is: 9,43 x 100 = 943. Over jaar 1 t/m 50 echter 9,91 x 100 = 991. Het verschil is 

weliswaar niet te verwaarlozen (ongeveer 5%) maar waarschijnlijk kleiner dan de mogelijke fouten die 

bij de schatting betreffende die SRD 100 gemaakt zijn. Een bruikbare praktische maatstaf wordt gevormd 

door de regel dat verdere verlenging van de periode van berekening geen belangrijke invloed mag 

hebben op de totale resultaten van de berekening. Bij lagere discontovoeten zal die periode langer zijn 

dan bij hogere. 

 

Tabel 12: Kosten-Opbrengstensaldi Alternatieve Projecten 
 

ALTERNATIEF 
0 1 2 3 4 5 CF 

A -200   40  60 100 150 200 350 

B -200 150  30   10   50 100 140 

C -200 210    0 100 - 50   50 110 

D -200 200 220   -100   50   50 220 

E -200 160 220   -100 - 20     0 60 
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Waar de projectieperiode niet samenvalt met de levensduur van de activa moet aan de kapitaalgoederen 

die aan het einde van de calculatieperiode nog functioneren een restwaarde (salvage value) worden 

toegekend. Men voert deze restwaarde dan op als extra baten in het laatste jaar van de projectieperiode. 

Ook binnen de projectieperiode kan de waarde van de productiemiddelen stijgen, maar men mag deze 

pas aan het eind van de periode, gecumuleerd opvoeren. Een productiemiddel heeft slechts waarde 

door de producten die het voortbrengt. Deze producten worden binnen de projectieperiode reeds als 

baten geteld. Als men de stijging van de waarde van productiemiddelen tijdens de periode ook nog zou 

gaan meetellen dan zou men tot een dubbeltelling komen. De baten die na de productieperiode 

vrijkomen worden echter niet meer in die berekeningen opgenomen. Daarom neemt men op dat tijdstip 

wel de restwaarde op, als indicator van mogelijke baten in de toekomst.  

 

Men kan deze restwaarde op verschillende manieren schatten. Een conservatieve schatting verkrijgt 

men als volgt: Als een kapitaalgoed 50 jaar meegaat en er zijn 20 jaren verstreken dan is de restwaarde 

volgens de lineaire methode 30/50 van de vroegere aanschafprijs. Het is conservatief als men ervan 

uitgaat dat dit kapitaalgoed in de verdere toekomst tot een 'normale' opbrengst zal leiden. Die 

toekomstige opbrengst is echter waarschijnlijk hoger dan normaal, waarmede dus ook de reële waarde 

van het kapitaalgoed hoger ligt dan zijn nominale prijs. Als voorbeeld geldt een project dat over een 

periode van 30 jaar geëvalueerd wordt en een normale rate of return vertoont. Deze rate of return 

reflecteert een gemiddelde van lage opbrengsten in het begin en steeds hoger wordende opbrengsten 

later. De jaarlijkse opbrengsten aan het einde van de periode zullen dan duidelijk boven dit gemiddelde 

liggen.  

 

Ook hier geldt dat de wijze van berekening van de restwaarde geen grote invloed mag hebben op het 

totale resultaat van de berekeningen. Indien dit wel het geval is dan is de projectieperiode kennelijk niet 

lang genoeg genomen. Een te groot deel van de baten blijkt nog in latere jaren te ontstaan. 

 

5.5. Financiering 
 

Doorgaans vraagt een project een initiële investering gevolgd door jaarlijkse bedragen voor onderhoud 

en lopende kosten plus periodiek wederkerende kosten voor vervangingsinvesteringen. De opbrengsten 

die meestal pas na voltooiing van de investeringsactiviteit gerealiseerd worden zullen vaak door de tijd 

heen stijgen als kennis en ervaring ("learning process") toeneemt. De cashflow geeft in de tijd dan 

negatieve bedragen in de beginjaren om daarna om te slaan in positieve. Dit impliceert dat er de nodige 

tijd overheen gaat voordat er voldoende baten zijn om de kosten te dekken. Gedurende die tijd moeten 

de kosten gefinancierd worden. Dit kan door het bedrijf of derden gebeuren, waarbij men spreekt van 

zelffinanciering of van vreemde financiering.  

 

Met name in landen met een zich ontwikkelende industrie wordt de externe financiering voor het grootste 

deel verschaft door commerciële banken en door middel van leverancierskrediet. Leverancierskrediet 

houdt in dat het bedrijf dat de producten levert c.q. het project zal uitvoeren zelf de financiering verzorgt, 

al dan niet gedekt door een kredietgarantie van de overheid van het land. Vaak blijkt leverancierskrediet 

minder aantrekkelijk dan het lijkt. Zo zal naast de meestal redelijke rente en/of aflossingscondities vaak 

een hogere aankoopprijs c.q. aanneemprijs worden bedongen dan bij deugdelijke prijsvergelijking c.q. 

openbare inschrijving tot stand zou zijn gekomen. Zo is het bekend dat voor de import van kunstmest 

voor de rijstsector de looptijd van het leverancierskrediet (minimaal 180 dagen) een belangrijkere 

beslissingsvariabele was dan prijs en kwaliteit.  
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Financiële Instellingen 

Op het gebied van de projectfinanciering zijn de belangrijkste internationale instellingen: Het Europees 

Ontwikkelingsfonds (EOF), de Europese Investeringsbank (EIB), Het Internationale Fonds voor 

Landbouwontwikkeling (IFAD), De Caribbean Development Bank (CDB), Inter-Amerikaanse 

Ontwikkelingsbank (IDB), de Islamic Development Bank (IsDB) en de Wereldbank (WB). 

 

In dit rijtje zijn organisaties als FAO, UNDP etc. niet genoemd omdat deze in principe geen projecten 

financieren maar expertise ter beschikking stellen. De projectvoorbereiding wordt geacht de taak te zijn 

van het land zelf die deze taak opdraagt aan een overheidsinstelling of een particulier, binnenlands of 

buitenlands, ingenieursbureau c.q. consultant. De hieruit voorkomende feasibility studie wordt dan 

beoordeeld ("appraisal") door de financiële instelling. 

 

Financiële Voorwaarden 

Evenals de mate waarin gelet wordt op projectvoorbereiding en uitvoering verschillen de 

financieringsvoorwaarden per instelling. EDF verschaft uitsluitend schenkingen terwijl Wereldbank en 

IDB zowel harde als zachte leningen verschaffen, afhankelijk van het gemiddelde inkomensniveau in het 

ontvangend land. De harde leningen worden verstrekt tegen ongeveer de geldende kapitaalmarktrente 

aangezien de benodigde fondsen verkregen worden uit obligatieleningen. De zachte leningen hebben 

een lange looptijd (40 - 50 jaar) en dragen meestal een hele lage rente of een "service charge". De 

verstrekte fondsen hiervoor worden verkregen uit periodieke stortingen door de rijke landen.  

 

De leningen worden verstrekt in harde valuta en rente en aflossing moeten eveneens in die valuta 

plaatsvinden. In het verleden financierden de instellingen bij voorkeur slechts die projectonderdelen 

waardoor deviezen nodig waren, de "foreign exchange components". Vooral de Wereldbank onderzoekt 

de te financieren projecten nauwgezet, en beoordeeld deze in het kader van het gevoerde nationaal 

beleid. De opvatting dat de slechte performance van vele ontwikkelingslanden te wijten is aan onjuist 

economisch beleid wint snel terrein. Haar officiële leningen alsook haar technische assistentie zijn in 

toenemende mate bestemd voor het ondersteunen van 'beleidshervormingen' in ontwikkelingslanden. 

Zij stellen hierbij aan hun met zachte leningen gefinancierde projecten dezelfde eisen t.a.v. de econo-

mische haalbaarheid als aan die met harde leningen zijn gefinancierd. 

 

Terugbetaling 

De externe financierder kan hierbij ook voorwaarden stellen waaronder dit krediet verstrekt moet worden. 

Een veel voorkomende eis is dat de projectdeelnemers de volledige kosten van de voor hun aangelegde 

infrastructuur terugbetalen, d.w.z. niet alleen de lopende kosten van het onderhoud maar ook de 

investering en de rente daarop. Op het principe dat de projectdeelnemers de aan hun verstrekte 

middelen integraal terug dienen te betalen kan in de meeste gevallen wel afgedongen worden. In de 

eerste plaats kan het zijn dat de baten van het project slechts gedeeltelijk aan de projectdeelnemers 

toevallen en voor het overige aan de Staat, de consument of de leverancier van de inputs.  

 

In de tweede plaats kan een project, b.v. een drainage project, zodanig slecht zijn voorbereid en/of 

uitgevoerd dat er geen positief effect op de gewassenopbrengst ontstaat (v.b. L.O.C.). In zo'n geval kan 

men redelijkerwijs geen betaling van de boeren verwachten. In de derde plaats kan het voorkomen dat 

om financiële en politieke redenen, de projectdeelnemers aanzienlijk minder voor hun producten 

ontvangen dan de economische prijs (b.v. door een exportbelasting). Een lagere terugbetaling kan dan 

gezien worden als een compensatie voor de lagere prijs. In de vierde plaats kan het onderdeel zijn van 

de inkomenspolitiek van de regering om bepaalde categorieën projectdeelnemers te subsidiëren, door 

bijvoorbeeld in een irrigatieproject bepaalde groepen vrij te stellen van de heffing op water. 
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In elk geval zal de voorziene inkomensontwikkeling als gevolg van het project moeten worden becijferd. 

Dit is noodzakelijk om te zien in hoeverre de projectdeelnemers in staat zullen zijn het verstrekte krediet 

terug te betalen. Aangezien de aflossingen worden uitgedrukt in huidige prijzen zal men voor de 

berekening van de terugbetalingscapaciteit (repayment capacity) de projectkosten en baten in lopende 

prijzen moeten uitdrukken. Naast de analyse in constante prijzen zal men dus een projectie in lopende 

prijzen moeten maken hetgeen noodzaakt om tot een schatting van de toekomstige prijsbewegingen te 

komen.  

 

Aangezien de hieruit resulterende evaluatierapporten de basis vormen voor de financieringsinstanties 

om tot een beslissing te komen zegt men ook dat deze rapporten 'bancable' moeten zijn. Het aftasten 

van de financieringsinstanties en de diverse condities waaronder leningen kunnen worden aangegaan 

is doorgaans al vroeg in de projectontwikkeling gestart maar kan pas worden afgerond wanneer het 

project is goedgekeurd. 
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