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Voorwoord 

Het besluitvormingsproces rondom duurzame maatregelen in gebouwen is complex. Voor het maken van 
een zorgvuldige afweging over de investering in duurzame maatregelen is het essentieel om de integrale 
businesscase te vergelijken met de referentie. Daarbij moet het totaal aan effecten op de kosten 
(investering en exploitatie) als de inkomsten over de levensduur meegenomen worden. Aangezien het 
onmogelijk is om alle ontwikkelingen over de totale levensduur van een gebouw te voorzien, is het 
essentieel om transparant te zijn en te werken met verifieerbare data en transparantie over de aannames 
in het model. Daarom wordt in dit onderzoek zoveel mogelijk gebruik gemaakt van openbare bronnen die 
door eenieder te verifiëren zijn. 
In de praktijk van de bouwsector worden investeringsbeslissingen regelmatig niet genomen op basis van 
volledige en zuivere vergelijkingen. Daardoor kunnen verkeerde besluiten genomen worden, of worden 
investeringen juist niet gedaan, vanwege twijfels over de betrouwbaarheid en de haalbaarheid. 
 
Het doel van dit rapport is om aan gebruikers en opdrachtgevers te tonen op welke wijze businesscases 
voor een compleet gebouw en voor duurzame maatregelen op een integrale manier uitgewerkt kunnen 
worden teneinde een zorgvuldig besluitvormingsproces te doorlopen. Het maken van een betrouwbare 
businesscase is echter een complexe aangelegenheid. Voor een concreet project en het nemen van 
investeringsbeslissingen is het noodzakelijk om een professionele kostendeskundige in te schakelen. 
Daarbij dienen alle variabelen geverifieerd te worden en toegepast op de concrete casus. Alle bedragen 
en berekeningen zijn indicatief en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. 
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1. Algemene opzet van de businesscase 
1.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de algemene opzet van een businesscase en de aspecten die hier 
een rol bij spelen toegelicht. Tevens wordt beknopt ingegaan op de specifieke aspecten die te 
maken hebben met het realiseren van een circulair, gezond gebouw en de invloed van de 
restwaarde van gebouwen en materialen aan het einde van de levensduur. 
 

1.2. Total Cost of Ownership 
Bij het realiseren van huisvesting wordt veelal gestuurd op de totale kosten die gerelateerd 
zijn aan het in eigendom hebben en exploiteren van huisvesting. We noemen dat het sturen 
op de Total Cost of Ownerschip, afgekort TCO. Hierbij worden zowel de initiële kosten voor 
het ontwerpen en realiseren van een gebouw als de exploitatiekosten inclusief kapitaallasten 
opgenomen. Om het plaatje compleet te maken worden ook de verwachte sloopkosten en/of 
eventuele restwaarden opgenomen. 
In het vergelijk tussen twee mogelijke oplossingen zullen verschillen ontstaan in de kasstroom, 
zoals weergegeven in onderstaande figuur. Tijdens de exploitatiefase zullen bepaalde 
onderdelen van het gebouw inclusief inrichting nog diverse malen vervangen en/of aangepast 
worden, waardoor er verschillen ontstaan in de TCO. De constructiekosten blijven daarbij 
meestal vrijwel onveranderd, terwijl de losse inrichting meermalen wordt vernieuwd. 
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1.3. Cashflowschema 
Om het totaal aan kosten en opbrengsten tijdens de levensduur van een gebouw inzichtelijk te 
maken wordt gewerkt met een cashflowschema. De levensduur die wordt gebruikt voor het 
vergelijken van de twee oplossingen is een keuze. Ook is het mogelijk om de diverse 
kostenposten en opbrengstenposten te indexeren met specifieke indices. Gebruikelijk is om in 
een kasstroomschema alleen de werkelijke cashflow op te nemen. In onderstaand voorbeeld 
zijn zowel de investeringskosten in het overzicht opgenomen als de rente en aflossing, op 
basis van een annuïtaire lening. Dit is gedaan om de jaarlijkse lasten in beeld te brengen. (In 
de berekening van de Netto Contante Waarde (NCW) wordt echter niet de kolom Rente & 
aflossing meegenomen.) 
Tevens is de verwachte productiviteitsopbrengst opgenomen als kasstroom, wat 
ongebruikelijk is, maar wat tot extra inkomsten leidt voor de organisatie.  

 
1.4. Netto Contante Waarde-methode 

Om een zuiver financieel vergelijk te maken tussen de beschouwde oplossingen is het van 
belang om het effect van de tijd op kosten te verdisconteren. De waarde van 1 euro in het 
heden is namelijk niet hetzelfde als de waarde van 1 euro over 5 jaar, vanwege de effecten 
van inflatie. De Netto Contante Waarde (NCW)-methode is een manier om toch een zuiver 
vergelijk te maken, ondanks dat kosten voor de te vergelijken oplossingen op een ander 
moment plaatsvinden. Hierbij worden alle toekomstige kasstromen ‘contant’ gemaakt naar 
prijspeil heden. Daarvoor wordt een zogenaamde discontovoet toegepast. Vervolgens kan de 
NCW van oplossing 1 zuiver vergeleken worden met die van oplossing 2. 
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1.5. Circulair bouwen 
Het model van de circulaire economie (zie figuur 1hieronder) is bij uitstek van belang voor de 
gebouwde omgeving. 

 
 
De gebouwde omgeving is namelijk verantwoordelijk voor 50% van het gebruik van nieuwe 
grondstoffen. 40% van de CO2-uitstoot en 36% van het energieverbruik worden veroorzaakt 
door de gebouwde omgeving. Daarnaast zorgt de verstedelijking voor een verhoogde vraag 
betreffende infrastructuur, transportwegen van en naar de stad, maar daar staan ook de 
problemen van vervuiling en ophoging van de afval-hoeveelheden tegenover. Hierdoor biedt 
de gebouwde omgeving veel potentieel voor verbetering. Daarnaast is belangrijk dat niet een 
enkel gebouw als solitaire opgave beschouwd wordt, maar een integrale benadering van een 
gebouw als deel van zijn omgeving toegepast wordt. 
 
  

                                                        
1 Bron: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-
Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf pagina 24 
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Een circulair gebouw wordt op de volgende manier gedefinieerd: 

 
Een belangrijk uitgangspunt voor een circulair gebouw is dat het gebouw uit verschillende 
delen bestaat, die verschillende karakteristieke kenmerken hebben. Om gebouwen op te 
splitsen wordt vaak gebruik gemaakt van het schillenmodel van Stewart Brand, bestaande uit 
6s (site, structure, skin, space plan, service and stuff). Deze schillen worden onder andere 
gekenmerkt door verschillen in de technische levensduur en de losmaakbaarheid van 
elementen2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naast de verschillende schillen is ook de integraliteit van de aanpak essentieel. De circulariteit 
van een gebouw wordt niet alleen bepaald door een goed ontwerp, maar is ook afhankelijk 
van de realisatie van het ontwerp, het facilitair management in de gebruiksfase van het 
gebouw, de fase van het einde van de levensduur van het gebouw en de ontwikkelingen van 
de omgeving. Al deze processen beïnvloeden het gebouw en daarmee ook zijn mate van 
circulariteit. Een integrale aanpak van een project is dus essentieel 3.  

                                                        
2 Bron: https://www.circle-economy.com/wp-content/uploads/2018/10/A-Framework-For-Circular-Buildings-
BREEAM-report-20181007-1.pdf, pagina 12 
3 Bron: https://www.circle-economy.com/wp-content/uploads/2018/10/A-Framework-For-Circular-Buildings-
BREEAM-report-20181007-1.pdf, pagina 13 

‘A building that is developed, used and reused without unnecessary resource depletion, 
environmental pollution and ecosystem degradation. It is constructed in an economically 
responsible way and contributes to the wellbeing of people and the biosphere. Here and 
there, now and later. Technical elements are demountable and reusable, and biological 
elements can also be brought back into the biological cycle.’1 
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1.6. Restwaarde gebouwen en materialen einde levens duur 
Rondom de waarde van gebouwen spelen zich enigszins bijzondere processen af. Indien een 
baksteen wordt verwerkt in een particuliere woning lijkt het zo te zijn dat deze, over het 
algemeen, alleen maar meer waard wordt. Dezelfde baksteen heeft in een kantoorgebouw 
echter een totaal ander waardeverloop. Hierbij wordt er doorlopend afgeschreven op de 
waarde van het gebouw, waarna dit op enig moment voor de waarde van de onderliggende 
grond in de boeken staat. Veel van deze gebouwen worden ook nog eens eerder dan de 
verwachte technische levensduur gesloopt, terwijl in een woning regelmatig wordt 
geïnvesteerd om deze in goede conditie te houden. Dit is echter op het niveau van een 
compleet gebouw. Indien aan het einde van de levensduur van het gebouw besloten wordt om 
het te ontmantelen, is het de vraag of dit leidt tot sloopkosten of dat er nog een potentiële 
restwaarde aanwezig is. Bijvoorbeeld omdat producten of materialen nog een tweede leven 
kunnen krijgen, of opnieuw de fabricage-keten in kunnen. In dat geval is het interessant om dit 
te verwerken in de businesscase. Hier blijken nog allerlei haken en ogen aan te zitten. 
 
In het onderzoek 4‘De impact van circulair bouwen op bouw- en investeringskosten’ uit april 
2017 in opdracht van de gemeente Amsterdam wordt het volgende gesteld met betrekking tot 
de investeringskosten en de waarde aan het einde van de levensduur: 
 

‘De impact van circulair bouwen op de bouw- en investeringskosten bevindt zich 
vooral aan het begin van de levensduur. Ondanks dat wellicht een deel van de baten 
zich al tijdens de levensduur manifesteert, waaronder meer gemak in reparaties, 
wordt het grootste gedeelte van de baten pas aan het einde van de levensduur 
zichtbaar: vaak meerdere decennia. Omdat de tussenliggende periode zo lang is, is 
de onzekerheid te groot om de baten financieel nu al hard zichtbaar te maken.’ 

 
TNO stelt hierover in haar rapport ‘Circulair bouwen in perspectief’ 5(maart 2018): 
 

‘Verhoudingen tussen de kosten voor materiaal, arbeid, transport, sloop, productie 
etc. zijn een belangrijk gegeven in elke op te stellen businesscase. Een grote 
uitdaging van de huidige gang van zaken is dat de verhouding tussen materiaalkosten 
(65%) en arbeid (35%) bij nieuwbouw en respectievelijk 35% materiaalkosten en 65% 
arbeid bij renovatie, demontage economisch onaantrekkelijk maakt. Helemaal als we 
ook in ogenschouw nemen dat huidige sloopkosten een fractie van de nieuwbouw-
waarde bedraagt.’ 

 
  

                                                        
4 Bron: ‘De impact van circulair bouwen op bouw- en investeringskosten (april 2017) 
5 Bron: TNO-2018-circulair bouwen in perspectief 
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Hieruit kan opgemaakt worden dat de waarde van restproducten sterk afhangt van de 
inspanning die gedaan moet worden om producten en/of materialen te herwinnen uit een 
gebouw. 
 
In onderstaande figuur wordt schematisch de waarde van materialen versus producten in 
diverse stadia van de levenscyclus weergegeven.  

Figuur: waardebehoud in een circulaire economie naast duurzaamheid ook financieel 
 
Al met al wordt de onzekerheid met betrekking tot de (rest)waarde van een product groter 
naarmate de tijdsperiode langer wordt tussen het moment van het beschouwen van de 
waarde en het daadwerkelijk beschikbaar komen hiervan. De (rest)waarde van onderdelen 
van de hoofddraagstructuur of gebouwomhulling zullen dus een grotere onzekerheid kennen 
ten opzichte van de elementen die onderdeel uitmaken van de “ Stuff of de System”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur: levensduur van elementen afhankelijk van schil6  

                                                        
6 Bron: TNO-2018-circulair bouwen in perspectief 
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In de dagelijkse praktijk zien we nog niet dat gebouwen echt geld opleveren aan het einde van 
de levensduur. Hooguit is er sprake van minder sloopkosten, bijvoorbeeld door toepassing van 
urban mining. Voor componenten uit het interieur zijn er inmiddels voorbeelden voorhanden 
waarbij er contractueel een restwaarde is vastgelegd na het aflopen van de contractperiode. 
Dit betreft echter roerende goederen die gegarandeerd worden door de fabrikant zelf. 
Voor de niet-roerende goederen zijn vooral de demontagekosten en de kosten van de 
retourlogistiek van belang voor de haalbaarheid van dergelijke proposities. Zelfs voor de 
makkelijk te demonteren systeemplafonds is de huidige praktijk nog dat er betaald moet 
worden voor de retourlogistiek en het recyclen van producten in de productieketen. Hiertoe 
zijn maar weinig partijen bereid. 
De restwaarde van componenten en materialen zal vooralsnog geen grote rol spelen bij de 
afweging met betrekking tot de investeringsbeslissing van een vastgoedproject, tenzij de 
restwaarde aanzienlijk verhoogd kan worden en gegarandeerd wordt. 
Op het moment dat er besloten wordt om een gebouw te ontmantelen is het (financiële) 
vraagstuk hierover uiteraard compleet anders. Dan zal het aanzienlijk gunstiger zijn indien het 
hele gebouw ontworpen, gebouwd en onderhouden is op basis van de principes van het 
circulair bouwen met demontabele constructies en elementen. 
 

1.7. Gezonde gebouwen en productiviteit 
De primaire functie van kantoorgebouwen is om de organisatie te huisvesten, zodat deze zo 
goed mogelijk kan werken aan haar primair proces. De gemiddelde werknemer brengt maar 
liefst 1.880 uur per jaar in de werkomgeving door. Dat is meer dan 21% van zijn of haar tijd. 
Het binnenklimaat op het werk heeft dus 
een grote invloed op gezondheid en 
welzijn van werknemers. De 
Amerikaanse Environmental Protection 
Agency (EPA) noemt het binnenklimaat 
zelfs een van de vijf belangrijkste 
gezondheidsbedreigingen in onze 
omgeving. De Harvard T.H. Chan 
School of Public Health 7 heeft in een 
onderzoek de basis voor een gezond 
gebouw uitgewerkt in 9 elementen (zie 
figuur) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
7 Harvard T.H. Chan School of Public Health The foundations of a Healthy Building. 
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Daarbij hebben de werkomgeving en de werkmiddelen effect op de productiviteit, zoals 
weergegeven in de volgende afbeelding8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur: diverse factoren beïnvloeden de productiviteit van de werkende mens 
 
De eigenschappen van dat gebouw hebben vervolgens direct effect op de investeringskosten 
en exploitatiekosten van het gebouw en indirect op het comfort/welzijn en gezondheid van de 
mensen die in het gebouw actief zijn, wat weer leidt tot een effect op de ziektekosten en 
productiviteit (zie onderstaande figuur9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
8 Bron: artikel in Verwarming en Ventilatie: ‘Binnenmilieu en productiviteit: eindelijk harde cijfers’, juni 2003, 
Boerstra en Leijten, https://www.sunatec.nl/brochures/binnenmilieu_en_productiviteit.pdf 
9 Bron: artikel in Verwarming en Ventilatie: ‘Binnenmilieu en productiviteit: eindelijk harde cijfers’, juni 2003, 
Boerstra en Leijten, https://www.sunatec.nl/brochures/binnenmilieu_en_productiviteit.pdf 
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Figuur: investeringskosten installatie en gebouw versus directe en indirecte personeelskosten 
(bron: Seppänen, Mendel & Fisk, 2002) 
 
Uit onderzoek van Seppänen, Mendel & Fisk, 2002 blijkt dat een aantal aspecten een 
aantoonbare productiviteitswinst geven, zoals weergegeven in onderstaande tabel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur: kengetallen productiviteitseffecten 
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In het onderzoek uit 2015, van BBA BINNENMILIEU10 ‘Kentallen binnenmilieu & productiviteit 
ten behoeve van de EET value case tool’ in opdracht van Platform 31 worden deze 
percentages gedetailleerd uitgewerkt voor de aspecten thermisch binnenklimaat, binnenlucht-
kwaliteit, geluid en licht. 
Hieronder zijn de gevonden effecten op het thema thermisch binnenklimaat weergegeven: 

 
  

                                                        
10 Bron: http://www.kantoorvolenergie.nl/wp-content/uploads/downloads/2015/10/BBA-Rapport-Kentallen-
binnenmilieu-productiviteit-151015.pdf 
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Hieronder zijn de gevonden effecten op het thema binnenluchtkwaliteit weergegeven: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hieronder zijn de gevonden effecten op het thema geluid weergegeven: 
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Hieronder zijn de gevonden effecten op het thema licht weergegeven: 
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In 2017 is een interessant onderzoek uitgevoerd door de Universiteit Twente in samenwerking 
met CBRE 11naar de gezondheid van kantoren met de titel ‘Een sneeuwbaleffect van Healthy 
Offices’. De belangrijkste conclusies hiervan zijn weergegeven in onderstaande afbeelding. 
 

 
Vooral de invloed van planten op de werkvloer en juiste verlichting zijn interessant in het kader 
van dit onderzoek op de businesscase, waarbij wij vooral kijken naar de verbeterde prestatie 
op basis van objectief experiment. Meer planten +10% verbeterde prestatie. Circadiaanse 
verlichting +12% verbeterde prestatie. Het is daarbij wel de vraag in hoeverre deze 
percentages te vertalen zijn naar de prestaties van de hele organisatie. 
 
  

                                                        
11 Bron: https://www.cbre.nl/nl-nl/healthy-offices-research 
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Uit onderzoek van de World Green Building Council 12‘Building the businesscase: 
Health, Wellbeing and Productivity in Green Offices’ van oktober 2016 blijken de volgende 
resultaten: 

 
 
 
  

                                                        
12 Bron: https://www.worldgbc.org/sites/default/files/WGBC_BtBC_Dec2016_Digital_Low-MAY24_0.pdf 
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Uit onderzoek van de World Green Building Council 13‘The businesscase for green buildings’  
van april 2013 blijken de volgende resultaten: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uit de diverse onderzoeken komen deels afwijkende resultaten naar voren met soms 
opvallend hoge effecten op de productiviteit. Aangezien de driver van de effecten op de 
productiviteit erg groot is in de businesscase is het van belang om zorgvuldig te beoordelen in 
hoeverre een concrete (set van) duurzame maatregelen in de businesscase daadwerkelijk het 
verwacht effect resulteert en wat een voldoende betrouwbaar % productiviteitsstijging is. 
 

1.8. Het kantoorconcept voor productieve individuen  en teams 
Het kantoorconcept heeft een duidelijke relatie met de mate waarin individuen en teams 
ondersteund worden in het uitvoeren van hun taken en de mogelijkheden om met elkaar 
samen te werken.  
Voor de individuele productiviteit blijken, volgens een publicatie van Center for People and 
Buildings14, de 
volgende aspecten 
van belang: 
 
 
 
 

                                                        
13 Bron: https://www.worldgbc.org/news-media/business-case-green-building-review-costs-and-benefits-
developers-investors-and-occupants  
14 Publicatie ‘Nieuwe werkomgevingen, betere prestaties?’, november 2016, Center for People and Buildings 
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The greatest difference in support comes in work activities such as ‘Thinking/creative 
thinking’, ‘Reading’ and ‘Individual focused work, desk based’ all of which are focused 
activities. When looking at the physical and service features with the largest satisfaction 
differences, we find ‘Space between work settings’, ‘Dividers’ and ‘Noise levels’. 

Voor een goede samenwerking in teams is, volgens Center for People and Buildings, het 
volgende van belang: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit onderzoek15 van 
Leesman onder 276.422 
werknemers blijkt dat veel 
werknemers van mening 
zijn dat hun werkomgeving 
hun werkproductiviteit niet 
of slecht ondersteunt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit dezelfde publicatie blijkt ook hoe diverse groepen aankijken tegen het belang van 
specifieke activiteiten en de mate waarin ze daarin ondersteund worden in het kantoor-

                                                        
15 Leesman publicatie ‘The next 250K’ 
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concept. (links in de figuur wordt het belang aangegeven en rechts de mate waarin support 
wordt ervaren) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de Leesman publicatie16 ‘The world’s best workplaces 2017’ worden de belangrijkste 
componenten uiteengezet: 
 

 
  

                                                        
16 Leesman publicatie ‘The world’s best workplaces 2017’ 

What are the key components of outstanding employee experience? 
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Het is natuurlijk de vraag wat voor uw organisatie de optimale ruimteprogrammering is. 
Daarvoor is echter onderzoek bij uw organisatie nodig. Volgens de publicatie17 van Center for 
People and Buildings zijn de volgende aspecten hierbij van belang: 

 
 
  

                                                        
17 Publicatie ‘Nieuwe werkomgevingen, betere prestaties?’, november 2016, Center for People and Buildings 

Optimaal ruimtegebruik 
In moderne werkomgevingen bepalen drie indicatoren ruimte en het ruimtegebruik. 
• De flexfactor (normatief getal dat de relatie uitdrukt tussen het aantal werkplekken en 

het aantal te huisvesten fte’s of medewerkers). 
• De bezettingsgraad (empirisch getal; het in procenten uitgedrukte getal dat aangeeft 

hoeveel meetpunten (meestal werkplekken of vergaderplekken) bezet zijn door een 
persoon (bezet), of door spullen (tijdelijk onbezet), ten opzichte van het totale aantal 
geselecteerde meetpunten. 

• De ruimtenorm (m² per werkplek), die de laatste jaren veelal neerwaarts is bijgesteld. 
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De bezetting van de werkplek is over het algemeen vrij laag, zoals weergegeven in 
onderstaande figuur. 
 

 
De omvang van een kantoor wordt deels bepaald door minimumnormen, zoals opgenomen in 
de NEN 1824.  
 

 
Veel meer wordt dit natuurlijk bepaald door de wensen van de organisatie en de te huisvesten 
activiteiten. Voor een eenvoudige indicatieve berekening kan gebruik gemaakt worden van 
een rekentool aangeboden via https://www.flexas.nl/blog/hoeveel-m2-kantoorruimte-heb-je-
nodig  
 
  

De belangrijkste normen voor de inrichting van een werkplek op kantoor zijn: 
• Minimaal 4 m² per werknemer. 
• 1 m² voor een plat beeldscherm. 
• 2 m² voor een ander type beeldscherm. 
• Minimaal 1 m² voor lees- en schrijfwerk. 
• Minimaal 1 m² voor het uitleggen van tekeningen. 
• 1 m² voor een vrijstaande of verrijdbare ladekast. 
• Voor een vergaderruimte geldt minimaal 2 m² per persoon. 
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“Companies focus far too much on measuring returns on invested capital (ROIC) rather 
than on measuring the contributions made by their talented people. The vast majority of 
companies still gauge their performance using systems that measure internal financial 
results—systems based on metrics that don’t take sufficient notice of the real engines of 
wealth creation today: the knowledge, relationships, reputations, and other intangibles 
created by talented people and represented by investments in such activities as R&D, 
marketing, and training.” 

Daarbij is het van belang om te beseffen dat het nettovloeroppervlak voor de diverse kantoor-
activiteiten maar een deel van het totale brutovloeroppervlak van een gebouw beslaat, zoals 
weergegeven in onderstaande figuur: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.9. De winst per werknemer of FTE 

Mackinsey stelt in het artikel “The new metrics of corporate performance: Profit per employee” 
McKinsey Quarterly - February 2007 dat de winst per medewerker de nieuwe maatstaf moet 
zijn voor de prestaties van bedrijven. 
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In een artikel van Business Insider “The 20 companies that create the most profit per 
employee” van December 2017 worden de winsten per werknemer van de meest 
winstgevende bedrijven weergegeven: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit betreft echter de wereldwijde top bedrijven met winstcijfers waar het gros van de (MKB) 
bedrijven alleen maar van kunnen dromen. Afhankelijk van de branche waar het kantoor voor 
bedoeld is kunnen de winstcijfers per FTE aangepast worden in de businesscase. Een veilige 
bandbreedte is een winst per FTE van bijvoorbeeld € 3.000,- tot € 20.000,-.  
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2. De businesscase voor een circulair en gezond 
kantoorgebouw 

2.1. Inleiding 
Conform de aspecten als vermeld in hoofdstuk 1 is er een businesscase uitgewerkt voor een 
fictief nieuw te realiseren gebouw met een levensduur van 40 jaar. Daarbij is er een referentie-
gebouw opgenomen en de duurzame variant. Alle aannames en referentiegegevens staan 
vermeld in de kolom opmerkingen. 
 

2.2. Variabelen businesscase 
Betreffende de organisatieaspecten en financiële parameters voor het cashflowmodel worden 
de volgende parameters gebruikt: 

 
De businesscase kan ook voor een andere doorlooptijd gebruikt worden. 
 
Er is een fictief aantal fte opgenomen van een grote kantoorhoudende organisatie. Tevens is 
er een fictief bedrag (€ 3.000,-- per fte) bepaald voor de jaarlijkse winst (EBIT) van de 
organisatie. Dit is een heel conservatief bedrag. Een non-profitorganisatie kan hiervoor een 
percentage hanteren van de jaarlijkse salariskosten. 
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Voor de programmering van de omvang van het gebouw worden de volgende ruimtelijke 
parameters toegepast: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om het model eenvoudig te houden worden alleen de m2 per werkplek ingevoerd, waarbij hier 
ook de m2 voor overlegruimten e.d. in zijn opgenomen. Specifieke niet kantoorfuncties kunnen 
separaat ingevoerd worden als m2 BVO. Dit geeft een globale opgave van het totaal aantal 
m2 BVO van het gebouw. Voor iedere organisatie dient er een gedegen ruimteprogramma 
uitgewerkt te worden om echt te bepalen hoeveel ruimten en m2’s nodig zijn. 
De flexfactor heeft een sterke invloed op de totale omvang van het gebouw en kent over het 
algemeen een variatie van tussen de 0,75 en 1,0 afhankelijk van de te huisvesten organisatie. 
Om deze voor uw organisatie te kunnen bepalen is specifiek onderzoek nodig.  
 
Voor de exploitatiekosten van het gebouw en mogelijke inkomsten uit subsidie worden de 
volgende parameters toegepast: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierbij wordt nog uitgegaan van de situatie waarbij het referentie gebouw nog wordt gestookt 
op basis van gas. Dit zal voor een duurzame variant hoogst waarschijnlijk een gasloos 
gebouw worden, waarbij er een verschuiving optreed naar elektriciteit (nog afgezien van de 
opwekking van electra). 



 

 
1643801-0060.2.0, d.d. 11 juni 2019 Pagina 27 van 48 

 

 

 
 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
www.hevo.nl 

 
Daarbij kunnen ook specifieke indexatie percentages ingevuld worden voor de diverse 
kostenonderdelen. 
 
Om het model niet te complex te maken is er een enkele percentage opgenomen voor loon- 
en prijsstijgingen tussen het moment van het prijspeil van de kostengegevens in de 
berekening en de oplevering van een nieuw gebouw. Voor een concreet project dient dit, net 
als de ander kosten specifieker berekent te worden.  
 
De investeringskosten van een gebouw worden bepaald door een aantal kostenonderdelen, 
zoals de grondkosten, bouwkosten, honoraria en bijkomende kosten, loon en prijsstijgingen, 
en onvoorziene kosten. De NEN 2699 “Investerings- en exploitatiekosten van onroerende 
zaken” geven deze compleet weer. 
 
Ook de bouwkosten zijn van een groot aantal factoren afhankelijk, zoals: 

• De omvang van een gebouw  
• De vormfactoren van een gebouw; 
• Het kwaliteitsniveau 
• De bouwlocatie 
• De regio 
• De conjunctuur in de bouwsector 
• Het moment van bouwen (prijspeil) 
• De bouwtijd 
• De bouworganisatievorm 
• Etc. 

Voor ieder concreet bouwproject dient daarom een gedetailleerde kostenraming/ begroting 
gemaakt te worden door een professionele kostendeskundige. 
 
In het kostenmodel is een vereenvoudigde opzet opgenomen, om de werking van het model te 
tonen Het uitgangspunt hierbij is het realiseren van een nieuwbouw kantoorgebouw in 
Nederland met een gemiddelde omvang van circa 3.000 tot 5.0000 m2 Bruto Vloeroppervlak 
(BVO).  De kwaliteit van het gebouw kan gekozen worden met een laag, gemiddeld of hoog 
niveau. Een groot aantal kostenonderdelen van het referentiegebouw worden automatisch 
ingevuld. Voor de duurzame gebouwoplossing kan middels een % de meerprijs aangegeven 
worden.  
 
Per onderdeel van de bouwkosten kan aangegeven worden wat de levensduur van dit 
onderdeel is in perioden van 10 jaar. Deze bepalen de momenten van de vervangings-
investeringen. Tevens kan aangegeven worden wat het vervangingspercentage is op die 
momenten, waarbij 100% vervanging een totale vervanging betreft. Ook kan hierbij de 
verwachte restwaarde verwerkt worden als percentage van de nieuwprijs. 
De onderdelen losse inrichting en sloopkosten (einde levensduur) kunnen handmatig 
ingevoerd worden per m2 BVO. De opslagen voor bijkomende kosten, honoraria, loon & 
prijsstijgingen en onvoorzien kunnen handmatig ingevoerd worden als percentage van de 
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Duurzaam gebouw (2)
Kwaliteitsnivo: Gemiddeld

Totaal BVO duurzaam 10.250

Kostenelementen levensduur
Vervanging-
percentage

 Meerprijs 
duurzaam-

heid 
Eenheidsprijs Kosten

Verwachting 
restwaarde

Exclusief grondkosten

Bouwkundige werken

Fundering 40 0% 100% 41€                   424.658€             1%

Skelet / Hoofddraagconstructie 40 0% 100% 186€                 1.903.015€          1%

Gevelafbouw  / Gevelafw erking 20 80% 105% 225€                 2.417.688€          1%

Dakafbouw  / Dakafw erking 20 80% 105% 23€                   242.910€             1%

Binnenw anden en inbouw 10 80% 105% 120€                 1.295.482€          1%

Vloer-, w and-, plafondafw erking binnen 10 80% 105% 152€                 1.641.174€          1%

Overige bouw kundige voorzieningen 10 80% 105% 14€                   155.841€             1%

Totaal Bouwkundige werken 8.080.767€          

Installaties (excl. gebruiksinstallaties)

Werktuigkundige installaties 20 60% 110% 47€                   526.204€             5%

Klimaatinstallaties 20 60% 115% 281€                 3.311.816€          5%

Elektrotechnische installaties 20 60% 110% 150€                 1.696.324€          5%

Transportinstallaties 20 50% 105% 27€                   289.296€             5%

Onderhoudsinstallatie 20 50% 100% 21€                   211.253€             5%

Totaal Installaties 6.034.893€          

Vaste inrichting

Vaste inrichting (excl. gebruiksinrichting) 10 100% 100% 18€                   183.270€             5%

Totaal vaste inrichting 183.270€             

Losse inrichting

Losse inrichting 10 100% 100% 150€                 1.537.500€          18%

Totaal losse inrichting 1.537.500€          

Totale directe bouwkosten (excl. btw ) 15.836.429€        

1.545€                 per BVO

Totale indirecte bouwkosten 19% 19% 3.008.922€          

294€                    per BVO

Bijkomende kosten

Bijkomende kosten en honoraria 22% van de bouw kosten22% van de bouw kosten 4.145.977€          

Risico & Onvoorzien 10% van de bouw kosten10% van de bouw kosten 1.884.535€          

Loon & Prijsstijgingen vanaf 
prijspeil tot einde w erk

10% van de bouw kosten10% van de bouw kosten 1.884.535€          

Bijkomende kosten 7.915.047€          

Totale investeringskosten (excl. btw ) 26.760.398€        

2.611€                 per BVO

Sloopkosten (einde levensduur)

Sloopkosten 25€                   256.250€             

Totaal sloopkosten / restwaarde 256.250€             

bouwkosten. Hiermee ontstaat een totaaloverzicht van de investeringskosten die ingevoerd 
worden in het cashflowschema in de kolom investeringskosten. De periode 
vervangingsmomenten zijn ook opgenomen in de kolom investeringskosten. 
Het totaal aan variabelen die de investeringskosten bepalen is daarmee als volgt:  
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2.3. Bevindingen  
Op basis van de ingevulde variabelen wordt inzichtelijk gemaakt in de berekening wat het 
totale kasstroomoverzicht over de levensduur is. Daaruit blijkt een terugverdientijd voor de 
duurzame oplossing. Op basis van de vergelijking van de cumulatieve Netto Contante Waarde 
blijkt de waardeontwikkeling van de twee scenario’s. 
Op jaarbasis worden de verschillen in de kastromen inzichtelijk gemaakt.  
De volgende overzichten tonen de resultaten: 
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In de businesscase blijkt de restwaarde van gebouwen, producten en materialen aan het 
einde van de levensduur vrijwel geen rol te spelen in het totale financiële plaatje. De 
productiviteitsopbrengst speelt daarentegen een sterke rol. Voor organisaties die de 
besluitvorming over hun huisvestingsproject voorbereiden is de focus op het nemen van de 
juiste maatregelen met een verwachte productiviteitsstijging dus van groot belang. Op deze 
wijze kan er een complete, verifieerbare en zorgvuldige vergelijking gemaakt worden tussen 
twee huisvestingscenario’s ten behoeve van een goede besluitvorming. 
 
De restwaarde van een gebouw heeft uiteraard een totaal andere dimensie op het moment dat 
een eigenaar een gebouw wil slopen. Op dat moment is het een groot verschil tussen het 
betalen van sloopkosten of realiseren van een potentiële opbrengst. 
 
Disclaimer; De berekeningen en bevindingen zijn indicatief en bedoelt als voorbeeld. Deze zijn 
niet geschikt om een concreet besluit of conclusie op te baseren.  
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3. De businesscase voor duurzame maatregelen 
Tijdens de ontwikkeling van projecten/gebouwen moeten voor tal van toepassingen besluiten 
genomen worden, waarbij er altijd vergelijkingen gemaakt worden tussen de ‘standaard’ 
oplossing en de duurzame variant (soms kan dit niet, aangezien de duurzame variant een 
toevoeging is op een standaard gebouw). Ter illustratie hebben wij een aantal voorbeelden 
uitgewerkt in de volgende paragrafen. Deze voorbeelden hebben een verwacht positief effect 
op aspecten zoals energieverbruik en/of de productiviteit van de kantoorgebruikers. Telkens 
wordt daarbij zo zuiver mogelijk gekeken naar de werkelijke effecten op de investering en de 
exploitatiekosten over de gehele exploitatieperiode. Net zoals in de businesscase voor het 
complete gebouw, zoals uitgewerkt in hoofdstuk 2, zijn aspecten als restwaarde en 
productiviteitsstijging opgenomen. Om het aspect productiviteitsstijging te kunnen verwerken 
is een kantoorgebouw met een fictieve omvang van 1.000 m² brutovloeroppervlak ten 
behoeve van het huisvesten van 50 fte toegepast. 
 
Er is als uitgangspunt 50 fte opgenomen. Tevens is er een fictief bedrag (€ 3.000,-- per fte) 
bepaald voor de jaarlijkse winst (EBIT) van de organisatie. Een non-profitorganisatie kan 
hiervoor een percentage hanteren van de jaarlijkse salariskosten. 
 
Voor het uitwerken van een aantal duurzame maatregelen is specifiek gezocht naar duurzame 
toepassingen die een aantoonbaar effect hebben op het energieverbruik, waterverbruik en de 
productiviteit van kantoorgebruikers. Uiteindelijk zijn enkele onderdelen uit het inbouwpakket 
gekozen om in dit onderzoek als businesscase uit te werken, zoals de plafonds, de verlichting, 
een groene binnenwand en de luchtbehandeling. De toepassing van PV-panelen is 
opgenomen als voorbeeld van een installatiecomponent met een effect op het energie-
verbruik. De vloerbedekking is uiteindelijk niet verder uitgewerkt, omdat hier geen concrete 
cijfers van zijn aangetroffen van onderzoeken naar de relatie tussen de productiviteit van 
kantoorgebruikers en de toepassing van een specifiek kwaliteitsniveau, ondanks dat het 
belang van de vloerbedekking voor de kwaliteit van het binnenmilieu evident is. 
In de businesscases wordt niet gewerkt met concrete producten, aangezien wij het niet gepast 
vinden om deze in het kader van deze studie te vergelijken. De prijzen die opgenomen zijn in 
de businesscase dient u dan ook als een indicatie te beschouwen. De uitkomst van de 
berekeningen is dan ook niet bedoeld ten behoeve van besluitvorming, maar om een beeld te 
krijgen over de wijze waarop een zuivere vergelijking wordt gemaakt die u nodig heeft bij uw 
besluitvorming. Dan moeten uiteraard de toegepaste getallen wel correct zijn. 
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3.1. PV-panelen 
De toepassing van PV-panelen is inmiddels vrij standaard geworden bij de realisatie van 
nieuwbouw. Toch zien wij regelmatig dat er fouten gemaakt worden in de berekening van 
terugverdientijden van zonnepanelen. Deze fouten zijn vaak gelegen in het toegepaste 
energietarief, de regelgeving met betrekking tot saldering voor grootverbruikers en 
kleinverbruikers en mogelijke subsidies. Ook de prijsstijgingen van energie wijken vaak af van 
de trend van de afgelopen jaren, waarbij deze ook weer sterk afhankelijk zijn van het al dan 
niet grootverbruiker zijn. Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn hiervoor diverse 
cijfers te vinden. De financiële haalbaarheid is hier sterk van afhankelijk. Om die reden 
hebben we toch een voorbeeldberekening opgenomen, waarbij de referentie is het niet 
toepassen van PV-panelen. Hier wordt alleen het energietarief ingevuld. 
De volgende parameters dienen ingevuld te worden: 

 
 
  

Ruimtestaat Opmerking / toelichting

- Gebouw omvang 1.000 m2 (f ictieve omvang kantoorgebouw )

- Aantal FTE 50 (fictieve aantal FTE bij de omvang van dit kantoorgebouw )

Organisatieopbrengst

- Jaarlijkse w inst (EBIT) of een fictief  % van salariskosten150.000€      Winst per FTE 3.000€           

- Verw achte productiviteitsstijging (EBIT) 0,0% Bij een duurzame oplossing Geen relatie met de duurzame maatregel 

Financiële parameters

- Doorlooptijd kasstroomschema 40

- Discontovoet 4,0%    De disconteringsvoet is het rekenpercentage w aarmee toekomstige kasstromen contant w orden gemaakt. 

Niet commerciele organisaties kunnen een f ictief percentage 
(bijvoorbeeld 3 - 5%) van de jaarlijkse salariskosten hanteren.
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Duurzame toepassing (2) Opmerking / toelichting

Investeringskosten Indexatiepercentage

- Initiële investeringskosten 70€               per BVO restw aarde: 0% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 25 a 100%  van inv.kosten restw aarde: 0% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restw aarde: 0% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restw aarde: 0% 2,0%

Exploitatiekosten 2,0%

- Jaarlijkse Technisch onderhoudskosten 0,50€            per m2 per jaar

- Groot onderhoudskosten in jaar 15 a 20%  van inv.kosten 2,5%

- Schoonmaakkosten 0,50€            per m2 per jaar

Totale kostenbesparing

- Gasverbruik per jaar 100% t.o.v. referentieproject -€              4,0%

- Waterverbruik per jaar 100% t.o.v. referentieproject -€              2,0%

- Elektriciteitsverbruik per jaar 8.984€           2,0%

Subsidies

- Eenmalige subsidies 7.200€          in jaar 1 Globale berekening van een EIA subsidie.

- Jaarlijkse subsidies -€              per jaar 1,0% (SDE-subsidie is van toepassing bij grootverbruik).

- Restw aarde bepalen in jaar 40

Kostenbesparing is gebaseerd op een energieprijs zoals opgegeven 
in de referentie toepassing.

Uitgangspunt is 230 PV panelen, 310 Wpk

Referentie toepassing (1) Opmerking / toelichting

Investeringskosten Indexatiepercentage

- Initiële investeringskosten -€                  per BVO restw aarde: 0% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restw aarde: 0% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restw aarde: 0% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restw aarde: 0% 2,0%

Exploitatiekosten

- Jaarlijkse Technisch onderhoudskosten -€                 per BVO 2,0%

- Groot onderhoudskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten

- Schoonmaakkosten -€                 per BVO 2,5%

Verbruik per BVO kosten per eenheid Totale kosten

- Kosten voor gas 0 m3 0,45€          excl. btw -€              4,0%

- Kosten voor w ater 0 m3 1,16€          excl. btw -€              1,0%

- Kosten voor elektriciteit 0 kWh 0,14€          excl. btw -€              1,0%

Subsidies

- Eenmalige subsidies -€              in jaar 1

- Jaarlijkse subsidies -€              per jaar 1,0%

- Restw aarde bepalen in jaar 40

Kosten voor elektriciteit is gebaseerd op kleinverbruik.

Uitgangspunt is een referentie project w aar elektriciteit niet w ordt 
opgew erkt. In de duurzame toepassing zijn alleen extra kosten en 
opbrengsten geteld. Hierdoor w ordt er een vergelijking gemaakt 
tussen een gebouw  met PV panelen en een gebouw  zonder PV 
panelen.
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Dit levert de volgende resultaten: 
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3.2. CO2-gestuurde luchtbehandeling 
In een nieuw kantoorgebouw dient de luchtbehandeling minimaal te voldoen aan het 
Bouwbesluit. De kwaliteit van het binnenklimaat, en specifiek het CO2-niveau, heeft een 
directe relatie met het welzijn en de productiviteit van de medewerkers. Sinds het najaar van 
2018 bestaat er een Programma van Eisen Gezonde Kantoren 2018, waarin concrete 
waarden zijn gegeven voor allerlei aspecten, waaronder het CO2-niveau. Daarbij is een 
onderscheid gemaakt in klassen A, B en C. 
 
Het effect van de binnenluchtkwaliteit op het welzijn, welbevinden en de productiviteit wordt in 
vele studies beschreven, zoals ‘Building Evidence for Health’18 en ‘The Economics of 
Biophilia’19. In de rapportage ‘Kentallen binnenmilieu & productiviteit ten behoeve van de EET 
value case tool’20 van BBA BINNENMILIEU blijkt uit de diverse onderzoeken een 
productiviteitsstijging variërend van 1,6% tot 4,0%. 
 
De volgende parameters dienen ingevuld te worden: 

 
 
  

                                                        
18 https://forhealth.org/9_Foundations_of_a_Healthy_Building.February_2017.pdf 
19 https://www.terrapinbrightgreen.com/reports/the-economics-of-biophilia/#the-economic-advantages-of-
biophilia-in-sectors-of-society 
20 http://www.kantoorvolenergie.nl/wp-content/uploads/downloads/2015/10/BBA-Rapport-Kentallen-
binnenmilieu-productiviteit-151015.pdf 

Ruimtestaat Opmerking / toelichting

- Gebouw omvang 1.000 m2 (f ictieve omvang kantoorgebouw )

- Aantal FTE 50 (fictieve aantal FTE bij de omvang van dit kantoorgebouw )

Organisatieopbrengst

- Jaarlijkse w inst (EBIT) of f ictief  % van salariskosten 150.000€      Winst per FTE 3.000€           

- Verw achte productiviteitsstijging (EBIT) 2,0% Bij een duurzame oplossing

Financiële parameters

- Doorlooptijd kasstroomschema 40

- Discontovoet 4,0%    De disconteringsvoet is het rekenpercentage w aarmee toekomstige kasstromen contant w orden gemaakt. 

Een CO2 regeling zorgt voor beter luchtkw aliteit, met als gevolg 
betere prestatie, zie bijvoorbeeld het artikel van Boerstra & Leijten 
(2003)

Niet commerciele organisaties kunnen een f ictief percentage van de 
jaarlijkse salariskosten hanteren.
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Referentie toepassing (1) Opmerking / toelichting

Investeringskosten Indexatiepercentage

- Initiële investeringskosten 20,25€              per BVO restw aarde: 1% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 20 a 40%  van inv.kosten restw aarde: 1% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restw aarde: 1% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restw aarde: 1% 2,0%

Exploitatiekosten

- Jaarlijkse Technisch onderhoudskosten 1,5€                 per BVO 2,0%

- Groot onderhoudskosten in jaar 20 a 50%  van inv.kosten

- Schoonmaakkosten -€                 per BVO 2,5%

Verbruik per BVO kosten per eenheid Totale kosten

- Kosten voor gas 0 m3 0,45€          excl. btw -€              4,0%

- Kosten voor w ater 0 m3 1,16€          excl. btw -€              1,0%

- Kosten voor elektriciteit 3,6 kWh 0,14€          excl. btw -€              1,0%

Subsidies

- Eenmalige subsidies -€              in jaar 1

- Jaarlijkse subsidies -€              per jaar 1,0%

- Restw aarde bepalen in jaar 40

Kosten voor elektriciteit is gebaseerd op kleinverbruik.

De duurzame toepassing w ordt vergeleken met een basis situatie 
conform bouw besluit. Uitgangspunt is hierbij een drievoudige 
ventilatiesysteem.

Duurzame toepassing (2) Opmerking / toelichting

Investeringskosten Indexatiepercentage

- Initiële investeringskosten 37,28€          per BVO restw aarde: 2% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 20 a 40%  van inv.kosten restw aarde: 2% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restw aarde: 2% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restw aarde: 2% 2,0%

Exploitatiekosten 2,0%

- Jaarlijkse Technisch onderhoudskosten 1,50€            per m2 per jaar

- Groot onderhoudskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten 2,5%

- Schoonmaakkosten -€              per m2 per jaar

Totale kosten

- Gasverbruik per jaar 80% t.o.v. referentieproject -€              4,0%

- Waterverbruik per jaar 100% t.o.v. referentieproject -€              1,0%

- Elektriciteitsverbruik per jaar 45% t.o.v. referentieproject 228€              1,0%

Subsidies

- Eenmalige subsidies -€              in jaar 1

- Jaarlijkse subsidies -€              per jaar 1,0%

- Restw aarde bepalen in jaar 40

75% minder verversing nodig, vanw ege CO2 gestuurde 
Luchtbehandelingskast

Het jaarlijks technisch onderhoud is een meerprijs ten op zichte van 
de onderhoudskosten van een standaard luchtbehandelingskast.

CO2 gestuurde luchtbehandelingskast, inclusief CO2 meter, 
drukopnemers e.d.

Na 20 jaar vervangen van bew egende delen luchtbehandelingskast 
en sensoren. Bekabeling en kanaalw erk w ordt hergebruikt.
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Dit levert de volgende resultaten: 
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3.3. Verlichting 
In een nieuw kantoorgebouw wordt standaard verlichting toegepast, wat voldoet aan het 
Bouwbesluit. Op dit moment zijn nieuwe standaard armaturen gebaseerd op de led-
technologie. 
 
Het effect van de kwaliteit van de verlichting op het welzijn, welbevinden en de productiviteit 
wordt in vele studies beschreven. In de rapportage ‘Kentallen binnenmilieu & productiviteit ten 
behoeve van de EET value case tool’21 van BBA BINNENMILIEU blijkt uit de diverse 
onderzoeken een productiviteitsstijging variërend van 0% tot 8,5%. 
 
Uit onderzoek blijkt dat licht een wezenlijke invloed heeft op onze stemming en ons 
concentratievermogen - en een van de belangrijkste aspecten van goede verlichting is de 
timing. Ons brein reguleert het circadiaanse ritme van het lichaam op basis van ‘lichtsignalen’ 
uit onze omgeving. Het circadiaanse ritme regelt ons energieniveau, onze stemming en ons 
gevoel van alertheid of slaperigheid. Wanneer onze innerlijke klok niet langer synchroon loopt 
met de tijd van de dag, raken we geërgerd en reageren we trager. We letten minder goed op 
en kunnen ons moeilijker concentreren. 
 
Onder andere Osram heeft een tijdgestuurd verlichtingssysteem met een verlichtingscyclus 
die rekening houdt met het circadiaanse ritme. Gedurende de ochtend en vroege middag 
worden werknemers gestimuleerd met hoge lichtsterkten en helderwit licht uit de indirecte 
componenten, terwijl later op de middag het natuurlijke biologische ritme wordt ondersteund 
met warmer, gedimd licht om tegelijk het welzijn en het prestatievermogen te verbeteren. 
 
Kanttekening: de businesscase is niet gemaakt op basis van een armatuur van Osram of 
andere fabrikanten. De onderzoeken waar naar verwezen wordt betreffen geen circadiaans 
verlichtingssysteem. 
  
De volgende parameters dienen ingevuld te worden: 
 

 
  

                                                        
21 http://www.kantoorvolenergie.nl/wp-content/uploads/downloads/2015/10/BBA-Rapport-Kentallen-
binnenmilieu-productiviteit-151015.pdf 

Ruimtestaat Opmerking / toelichting

- Gebouw omvang 1.000 m2 (f ictieve omvang kantoorgebouw )

- Aantal FTE 50 (fictieve aantal FTE bij de omvang van dit kantoorgebouw )

Organisatieopbrengst

- Jaarlijkse w inst (EBIT) of f ictief  % van salariskosten 150.000€      Winst per FTE 3.000€           

- Verw achte productiviteitsstijging (EBIT) 4,0% Bij een duurzame oplossing

Financiële parameters

- Doorlooptijd kasstroomschema 40

- Discontovoet 4,0%    De disconteringsvoet is het rekenpercentage w aarmee toekomstige kasstromen contant w orden gemaakt. 

Niet commerciele organisaties kunnen een f ictief percentage van de 
jaarlijkse salariskosten hanteren.

Bron: BBA binnenmilieu artikel in Verw arming & Ventilatie juni 2003 
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Referentie toepassing (1) Opmerking / toelichting

Investeringskosten Indexatiepercentage

- Initiële investeringskosten 25€                   per BVO restw aarde: 1% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 20 a 100%  van inv.kosten restw aarde: 1% 2,0% Herinvestering betreft volledige vervanging

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restw aarde: 1% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restw aarde: 1% 2,0%

Exploitatiekosten

- Jaarlijkse Technisch onderhoudskosten -€                 per BVO 2,0%

- Groot onderhoudskosten in jaar 20 a 50%  van inv.kosten

- Schoonmaakkosten -€                 per BVO 2,5%

Verbruik per BVO kosten per eenheid Totale kosten

- Kosten voor gas 0 m3 0,45€          -€              4,0%

- Kosten voor w ater 0 m3 1,16€          -€              1,0%

- Kosten voor elektriciteit 12 kWh 0,10€          1.148€           1,0%

Subsidies

- Eenmalige subsidies -€              in jaar 1

- Jaarlijkse subsidies -€              per jaar 1,0%

- Restw aarde bepalen in jaar 40

6 Watt per m2, uitgangspunt is 2000 branduren per jaar vanw ege 
aanw ezigheidsdetectie.

Aanname €25 per m2 voor LED-verlichting (kostenplan HEVO, 2018)

Duurzame toepassing (2) Opmerking / toelichting

Investeringskosten Indexatiepercentage

- Initiële investeringskosten 65€               per BVO restw aarde: 2% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 20 a 100%  van inv.kosten restw aarde: 2% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restw aarde: 2% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restw aarde: 2% 2,0%

Exploitatiekosten 2,0%

- Jaarlijkse Technisch onderhoudskosten -€              per m2 per jaar

- Groot onderhoudskosten in jaar 20 a 20%  van inv.kosten 2,5%

- Schoonmaakkosten -€              per m2 per jaar

Totale kosten

- Gasverbruik per jaar 100% t.o.v. referentieproject -€              4,0%

- Waterverbruik per jaar 100% t.o.v. referentieproject -€              1,0%

- Elektriciteitsverbruik per jaar 110% t.o.v. referentieproject 1.263€           1,0%

Subsidies

- Eenmalige subsidies -€              in jaar 1

- Jaarlijkse subsidies -€              per jaar 1,0%

- Restw aarde bepalen in jaar 40

7 Watt per m2, uitgangspunt is 2000 branduren per jaar

LED-verlichting heeft geen onderhoudskosten

Circadiaanse LED-verlichting inclusief 
regelsysteem. Volledige vervanging in jaar 20.
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Dit levert de volgende resultaten: 
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3.4. Plafond 
De akoestiek is van groot belang in een kantoorgebouw, zeker in de meer open 
kantoorgebouwen en kantoortuinen. Een slechte akoestiek en hoge geluidsniveaus leiden 
ertoe dat medewerkers vaker afgeleid zijn, zich slecht kunnen concentreren en meer stress 
ervaren. 
Om een goede ruimteakoestiek te krijgen in een kantoor zijn tal van maatregelen noodzakelijk. 
Het plafond is altijd een belangrijk element hierin, mede omdat het ook het meest geschikte 
beschikbare oppervlak is. Diverse fabrikanten van (systeem)plafonds, zoals Ecophon en 
Rockphon, bieden producten aan met heel goede akoestische eigenschappen. Het kan echter 
zo zijn dat deze producten een hogere aanschafprijs hebben. Vanwege de sterke relatie van 
de akoestische kwaliteit van een ruimte met de productiviteit van de medewerkers is dit een 
interessant onderwerp om te vergelijken in een businesscase. 
 
De volgende parameters dienen ingevuld te worden: 

 
 
  

Ruimtestaat Opmerking / toelichting

- Gebouw omvang 1.000 m2 (f ictieve omvang kantoorgebouw )

- Aantal FTE 50 (fictieve aantal FTE bij de omvang van dit kantoorgebouw )

Organisatieopbrengst

- Jaarlijkse w inst (EBIT) of f ictief  % van salariskosten 150.000€      Winst per FTE 3.000€           

- Verw achte productiviteitsstijging (EBIT) 1,8% Bij een duurzame oplossing

Financiële parameters

- Doorlooptijd kasstroomschema 40

- Discontovoet 4,0%    De disconteringsvoet is het rekenpercentage w aarmee toekomstige kasstromen contant w orden gemaakt. 

Niet commerciele organisaties kunnen en f ictief  percentage van de 
jaarlijkse salariskosten hanteren.

1,8% gebaseerd op Artikel Oseland 2012 Quantifying the impact of 
environmental conditions on w orker performance for inputting to a 
business case to justify enhanced w orkplace design features 
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Referentie toepassing (1) Opmerking / toelichting

Investeringskosten Indexatiepercentage

- Initiële investeringskosten 30€                   per BVO restw aarde: 1% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 100%  van inv.kosten restw aarde: 1% 2,0% Herinvestering betreft volledige vervanging

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restw aarde: 1% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restw aarde: 1% 2,0%

Exploitatiekosten

- Jaarlijkse Technisch onderhoudskosten -€                 per BVO 2,0%

- Groot onderhoudskosten in jaar 20 a 50%  van inv.kosten

- Schoonmaakkosten 0,25€               per BVO 2,5%

Verbruik per BVO kosten per eenheid

- Kosten voor gas 0 m3 0,45€          excl. btw 4,0%

- Kosten voor w ater 0 m3 1,16€          excl. btw 1,0%

- Kosten voor elektriciteit 0 kWh 0,10€          excl. btw 1,0%

Subsidies

- Eenmalige subsidies -€              in jaar 1

- Jaarlijkse subsidies -€              per jaar 1,0%

- Restw aarde bepalen in jaar 40 Plafond panelen hebben (nog) geen restw aarde.

Plaatselijk vervangen plafondplaten vanw ege 
vervuiling of beschadigingen; aanname %.

Duurzame toepassing (2) Opmerking / toelichting

Investeringskosten Indexatiepercentage

- Initiële investeringskosten 50€               per BVO restw aarde: 2% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 100%  van inv.kosten restw aarde: 2% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restw aarde: 2% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restw aarde: 2% 2,0%

Exploitatiekosten 2,0%

- Jaarlijkse Technisch onderhoudskosten -€              per m2 per jaar

- Groot onderhoudskosten in jaar 20 a 20%  van inv.kosten 2,5%

- Schoonmaakkosten 0,25€            per m2 per jaar

- Gasverbruik per jaar 100% t.o.v. referentieproject 4,0%

- Waterverbruik per jaar 100% t.o.v. referentieproject 1,0%

- Elektriciteitsverbruik per jaar 100% t.o.v. referentieproject 1,0%

Subsidies

- Eenmalige subsidies -€              in jaar 1

- Jaarlijkse subsidies -€              per jaar 1,0%

- Restw aarde bepalen in jaar 40

Aanname hogere kosten duurzame toepassing (bijvoorbeeld 
Ecophon Akoestische panelen)

Plaatselijk vervangen plafondplaten vanw ege vervuiling of 
beschadigingen; aanname %. Aanname lagere onderhoudskosten 
vanw ege hogere productkw aliteit

Plafond panelen hebben (nog) geen restw aarde. Partijen hebben 
een retourprogramma w aar tegen betaling gebruik van gemaakt kan 
w orden.
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Dit levert de volgende resultaten: 
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3.5. Groene binnenwand 
Veel kantoorgebouwen hebben een erg zakelijke uitstraling, met weinig planten, groene 
elementen of zicht op groen. De directe of indirecte effecten van groen op het welbevinden 
zijn echter aanzienlijk. 
 
Omdat het aantal planten en de kosten hiervan moeilijk uit te werken zijn in een algemene 
businesscase, hebben we als uitgangspunt de toepassing van een groene wand in een 
kantoor uitgewerkt. Een dergelijke groene wand kan uitgevoerd worden met levende planten, 
of bijvoorbeeld met mos. Naast de uitstraling heeft een groene wand een positieve uitwerking 
op de akoestiek in de ruimte en de luchtvochtigheid én een zuiverende werking van 
kooldioxide en verontreinigende deeltjes.  
 
Deze worden in diverse studies beschreven, zoals ‘Building Evidence for Health’22 en 
‘The Economics of Biophilia’23. In de publicatie ‘Het sneeuwbal effect van Healthy Offices’24 
van de Universiteit Twente en CBRE wordt een verbeterde prestatie (gemeten en subjectieve 
beoordeling) van maar liefst 10% gerapporteerd. 
 
De volgende parameters dienen ingevuld te worden: 

 
  

                                                        
22 https://forhealth.org/9_Foundations_of_a_Healthy_Building.February_2017.pdf 
23 https://www.terrapinbrightgreen.com/reports/the-economics-of-biophilia/#the-economic-advantages-of-
biophilia-in-sectors-of-society 
24 https://cbrenl.uberflip.com/i/822291-het-sneeuwbaleffect-van-healthy-
offices?utm_source=Uberflip&utm_medium=Persbericht&utm_content=E-
paper&utm_campaign=healthy+offices&utm_term=Pers 

Ruimtestaat Opmerking / toelichting

- Gebouw omvang 1.000 m2 (f ictieve omvang kantoorgebouw )

- Wandlengte 50 Strekkende m's 

- Aantal FTE 50 (fictieve aantal FTE bij de omvang van dit kantoorgebouw )

Organisatieopbrengst

- Jaarlijkse w inst (EBIT) of Jaarlijkse salariskosten 150.000€      Winst per FTE 3.000€           

- Verw achte productiviteitsstijging (EBIT) 10,0% Bij een duurzame oplossing

Financiële parameters

- Doorlooptijd kasstroomschema 40

- Discontovoet 4,0%    De disconteringsvoet is het rekenpercentage w aarmee toekomstige kasstromen contant w orden gemaakt. 

Aanname is per 50 m2 BVO 2,5 m1 w andlengte van 2,0m hoog.

Bron: CBRE "Het sneeuw baleffect van Healthy off ices" i.s.m. 
Universiteit Tw ente (effect natuurlijke ruimte 10%) 2017

Niet commerciele organisaties kunnen een f ictief percentage van de 
jaarlijkse salariskosten hanteren.
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Referentie toepassing (1) Opmerking / toelichting

Investeringskosten Indexatiepercentage

- Initiële investeringskosten -€                  per BVO restw aarde: 1% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restw aarde: 1% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restw aarde: 1% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restw aarde: 1% 2,0%

Exploitatiekosten

- Jaarlijkse Technisch onderhoudskosten -€                 per BVO 2,0%

- Groot onderhoudskosten in jaar 20 a 0%  van inv.kosten

- Schoonmaakkosten -€                 per BVO 2,5%

Verbruik per BVO kosten per eenheid Totaal verbruiik

- Kosten voor gas 0 m3 0,45€          excl. btw -€              4,0%

- Kosten voor w ater 0 m3 1,16€          excl. btw -€              1,0%

- Kosten voor elektriciteit 0 kWh 0,10€          excl. btw -€              1,0%

Subsidies

- Eenmalige subsidies -€              in jaar 1

- Jaarlijkse subsidies -€              per jaar 1,0%

- Restw aarde bepalen in jaar 40 0,0%

Het duurzame scenario w ordt vergeleken met een kale w and, 
w aarbij dus geen investeringen gemaakt hoeven w orden.

  
Duurzame toepassing (2) Opmerking / toelichting

Investeringskosten Indexatiepercentage

- Initiële investeringskosten 400€             per m restw aarde: 2% 2,0% Gebaseerd op de prijsopgave van Wallf lore

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restw aarde: 2% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restw aarde: 2% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restw aarde: 2% 2,0%

Exploitatiekosten 2,0%

- Jaarlijkse Technisch onderhoudskosten -€              per m2 per jaar

- Groot onderhoudskosten in jaar 20 a 20%  van inv.kosten 2,5%

- Schoonmaakkosten 2,00€            per m per jaar

Totaal verbruiik

- Gasverbruik per jaar 0% t.o.v. referentieproject -€              4,0%

- Waterverbruik per jaar 100% t.o.v. referentieproject 16€                1,0%

- Elektriciteitsverbruik per jaar 0% t.o.v. referentieproject -€              1,0%

Subsidies

- Eenmalige subsidies -€              in jaar 1

- Jaarlijkse subsidies -€              per jaar 1,0%

- Restw aarde bepalen in jaar 40 0,0% Een groene binnenw and heeft geen restw aarde.

Schoonmaakkosten zijn per m groene binnenw and
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Dit levert het volgende resultaat: 

 
3.6. Bevindingen 

Uit de gepresenteerde businesscases blijkt dat de financiële resultaten sterk beïnvloed 
worden door de effecten op de productiviteit. Dit is in het totaalplaatje de sterkste factor. Er is 
veel onderzoek beschikbaar naar de relatie tussen de kwaliteit van het binnenklimaat en de 
effecten op het welbevinden van mensen in het algemeen en kantoorgebruikers in het 
bijzonder. Daaruit is echter niet altijd een eenduidig percentage te halen over de 
productiviteitswinst van een bepaalde maatregel. De toepassing hiervan dient derhalve ook 
met enige voorzichtigheid uitgevoerd te worden, zeker indien er gerekend wordt met een 
relatief hoge winst per fte. 
Het effect van duurzame maatregelen op de exploitatiekosten, zoals technisch onderhoud, 
schoonmaakonderhoud en energiekosten, is vaak moeilijk te bepalen. Belangrijk hierbij is dat 
voor een zorgvuldige besluitvorming duidelijk wordt vermeld wat de bron is van de ingevoerde 
gegevens, of dat nu een berekening, benchmark, of aanname is. 
 
Disclaimer; De berekeningen en bevindingen zijn indicatief en bedoelt als voorbeeld. Deze zijn 
niet geschikt om een concreet besluit of conclusie op te baseren.  
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4. Aanbevelingen 
De maatschappij is zich steeds meer bewust van de opbrengst en noodzaak van het 
realiseren van een duurzame samenleving in het algemeen en duurzame (kantoor)gebouwen 
in het bijzonder. In het besluitvormingsproces met betrekking tot grote huisvestingsprojecten 
speelt altijd sterk de vraag hoe de gewenste ontwikkelingen en ambitie haalbaar worden 
gemaakt. Daarbij is het noodzakelijk om naast de investeringskosten en de effecten op de 
exploitatiekosten ook te kijken naar neveneffecten. Neveneffecten zijn bijvoorbeeld de 
schaduwkosten, zoals veroorzaakt door CO2-uitstoot, maar ook de potentiële meerwaarde van 
duurzaam vastgoed op de omgeving. 
In dit onderzoek is specifiek gekeken naar mogelijke effecten op het welbevinden en de 
productiviteit van de kantoorgebruikers. Enerzijds besteden kantoorgebruikers enorm veel 
uren uit hun leven in een kantooromgeving. De kwaliteit van die kantooromgeving is daardoor 
relevant. Anderzijds blijkt steeds duidelijker  dat er een aantoonbare directe en indirecte relatie 
is tussen de kwaliteit van de kantooromgeving en de productiviteit van de kantoorgebruikers. 
Een duurzaam kantoor heeft daardoor ook een direct financieel effect, waarvan het wenselijk 
is dat dit meegenomen wordt in het besluitvormingsproces. 
Ondanks dat er al veel onderzoek gedaan is, is het naar onze mening wenselijk dat dit verder 
wordt uitgebreid, zodat er van de diverse aspecten voldoende bewijsmateriaal voorhanden is. 
 
Tevens is gekeken naar de effecten van de potentiële restwaarde van gebouwen en 
duurzame producten op de businesscase. Op basis van de gevonden (financiële) informatie 
met betrekking tot restwaarde kan geconcludeerd worden dat op dit moment het aspect 
restwaarde nog geen bepalende rol speelt in de totale businesscase over de levensduur van 
een gebouw. Er is nog veel aanvullend onderzoek nodig om in algemene zin iets zinnigs te 
kunnen zeggen over de potentiele restwaarde van materialen en producten in gebouwen. De 
noodzaak om te komen tot een circulaire bouwketen is echter groot. 
 
In het algemeen kunnen wij stellen dat voor een zorgvuldige besluitvorming het essentieel is 
dat er een gedegen businesscase wordt opgesteld. Door deze op een transparante, complete, 
deugdelijke en verifieerbare manier op te zetten draagt deze bij aan een zorgvuldig 
besluitvormingsproces en de realisatie van duurzamere kantoorgebouwen, die beter 
aansluiten bij de doelstellingen van de te huisvesten organisatie.  
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BIJLAGEN 
In de bijlagen zijn de input- en outputbladen van de diverse businesscases integraal 
opgenomen. Wij merken hierbij op dat deze businesscases ter illustratie zijn en niet geschikt 
zijn om, zonder verdere toetsing en aanpassing van gegevens, te gebruiken ten behoeve van 
besluitvorming in projecten. 
 
Bijlage 1: businesscase totale gebouw 
Bijlage 2: businesscase PV-panelen 
Bijlage 3: businesscase CO2-gestuurde luchtbehandeling 
Bijlage 4: businesscase verlichting 
Bijlage 5: businesscase plafond 
Bijlage 6: businesscase groene binnenwand 
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Leeswijzer

De businesscase maakt het mogelijk om de voordelen van een duurzaam gebouw ten opzichte van een referentie project inzichtelijk te maken. Groene en blauwe cellen dienen ingevuld te worden door gebruiker. 

In het tabblad 'Output' treft u een kasstroomoverzicht en de mogelijke terugverdientijd en moment een toepassing een positieve Netto Contante Waarde genereert. 

Het uitgangspunt van deze businesscase is dat duurzame bijdragen aan de productiviteit van medewerkers en wat ook terug te zien is in het kasstroomoverzicht.

De uitleg over het functioneren van de businesscase met de diverse componenten is opgenomen in de publicatie "De businesscase voor circulaire, gezonde en productieve kantoorgebouwen en duurzame toepassingen"

met referentie 1643801-0060. 

Disclaimer: Dit is indicatieve vereenvoudigde berekening, niet bedoelt om investeringsbeslissingen op te nemen. Hiervoor dient een professionele kostendeskundige ingeschakeld te worden. 

Aan deze berekening kunnen geen rechten ontleent worden. Alle bedragen zijn exclusief btw.
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Leeswijzer

De businesscase maakt het mogelijk om de voordelen van een duurzaam gebouw ten opzichte van een referentie project inzichtelijk te maken. Groene en blauwe cellen dienen ingevuld te worden door gebruiker. 

In het tabblad 'Output' treft u een kasstroomoverzicht en de mogelijke terugverdientijd en moment een toepassing een positieve Netto Contante Waarde genereert. 

Disclaimer: Dit is indicatieve vereenvoudigde berekening, niet bedoelt om investeringsbeslissingen op te nemen. Hiervoor dient een professionele kostendeskundige ingeschakeld te worden. 

Aan deze berekening kunnen geen rechten ontleent worden. Alle bedragen zijn exclusief btw.

Organisatieopbrengst Opmerking

- Aantal FTE 1000

3.000.000€      Winst of salariskosten per FTE 3.000€             

- Verwachte productiviteitsstijging (EBIT) 4,0%    Bij een duurzaam gebouw

Financiële parameters

- Doorlooptijd kasstroomschema en lening 40

- Discontovoet 4,0%

- Rentepercentage lening 2,0%

- Type lening voor investeringskosten is lineair

Referentiegebouw (1)
Ruimtestaat Opmerking

- Flexfactor medewerker / werkplek 1 Tussen 0 en 1 (waarbij 0,6 is zeer flexibel en 1 is zeer traditioneel)

- Aantal werkplekken 1000

- Aantal m2's per werkplek 12,0 m2 Kantoor m2's: 12000

- Aantal m2's niet kantoorfuncties 2000 m2 Zoals toiletten, pantry's, gangen, lunchruimtes Bandbreedte: minimaal 10%

- Totaal aantal m2 BVO gebouw 14000 m2

Investeringskosten (dit wordt op inputblad 2 uitgewerkt) Indexatiepercentage

- Initiële investeringskosten 30.652.634€     

- Herinvesteringskosten in jaar 10 a 10.086.720€     2,00%

- Herinvesteringskosten in jaar 20 a 25.791.079€     2,00%

- Herinvesteringskosten in jaar 30 a 10.086.720€     2,00%

- Sloopkosten in jaar 40 a 630.000€           2,00%

Exploitatiekosten

- Jaarlijkse Technisch onderhoudskosten 25€                      per m2 per jaar 2,00%

- Groot onderhoudskosten in jaar 20 a -€                   per m2

- Schoonmaakkosten 25€                      per m2 per jaar 2,25%

Verbruik per BVO kosten per eenheid Totale kosten

- Kosten voor gas 14,9 m3 0,45€                 excl. btw 93.474€         1,00%

- Kosten voor water 0,25 m3 1,16€                 excl. btw 4.060€           1,00%

- Kosten voor elektriciteit 98 kWh 0,10€                 excl. btw 131.300€       0,50%

Subsidie inkomsten

- Eenmalige subsidies -€                 in jaar 1

- Jaarlijkse subsidies -€                 per jaar 1,0%

Duurzaam gebouw (2)
Ruimtestaat Opmerking

- Flexfactor medewerker / werkplek 0,75 Tussen 0 en 1 (waarbij 0,6 is zeer flexibel en 1 is zeer traditioneel)

- Aantal werkplekken 750

- Aantal m2's per werkplek 11,0 m2 Kantoor m2's: 8250

- Aantal m2's niet kantoorfuncties 2000 m2 Zoals toiletten, pantry's, gangen, lunchruimtes Bandbreedte: minimaal 10%

- Totaal aantal m2 BVO gebouw 10250 m2

Investeringskosten (dit wordt op inputblad 2 uitgewerkt)

- Initiële investeringskosten 26.760.398€     Indexatiepercentage

- Additionele investeringskosten in jaar 10 a 8.133.458€        2,00%

- Additionele investeringskosten in jaar 20 a 22.827.097€     2,00%

- Additionele investeringskosten in jaar 30 a 7.560.679€        2,00%

- Gereduceerde sloopkosten in jaar 40 a 256.250€           2,00%

Exploitatiekosten

- Jaarlijkse Technisch onderhoudskosten 120% t.o.v. referentieproject 2,00%

- Groot onderhoudskosten in jaar 20 a -€                   per m2

- Schoonmaakkosten 90% t.o.v. referentieproject 2,25%

Totale kosten

- Gasverbruik per jaar 0% t.o.v. referentieproject -€               1,00%

- Waterverbruik per jaar 80% t.o.v. referentieproject 3.248€           1,00%

- Elektriciteitsverbruik per jaar 120% t.o.v. referentieproject 157.560€       0,50%

Subsidie inkomsten

- Eenmalige subsidies -€                 in jaar 1

- Jaarlijkse subsidies 3.000€             per jaar 1,0% Bijv. SDE-subsidie voor opwekking zonnepanelen

Er treed vaak een verschuiving op van gebruik van gas naar electra.

Aantal FTE is uitgangspunt, aantal werkplekken wordt berekend

Afhankelijk van de organisatie

Afhankelijk van de organisatie

Niet commerciele organisaties kunnen een fictief percentage (bijvoorbeeld 3 - 
5%) van de salariskosten hanteren.

Bron: FM-kostenkengetallen, 2019 van Cobouw Bouwkosten. 

Bandbreedte; 8 - 20 m2 (Arboportaal) (inclusief overleg/vergaderen)

Uitgangspunt; initiele investeringskosten op prijspeil ingebruikname gebouw! 
(dus incl. indexeringen tijdens ontwerp en bouwfase)

Bandbreedte: €400 - €500, bron: Arcadis Vormfactoren en kostenkengetallen 
Assets 2017
Bandbreedte: €20 - €30, FM-kostenkengetallen, 2019 van Cobouw 
Bouwkosten

Bandbreedte: €20 - €30, bron: Arcadis Vormfactoren en kostenkengetallen 
Assets 2017

Bron; artikel BBA binnenmilieu vakblad Verwarming & Ventilatie juni 2003. 
CBRE "Het sneeuwbaleffect van Healthy offices" i.s.m. Universiteit Twente

Bij een duurzamere gebouw zijn vrijwel altijd meer installaties aanwezig, 
waardoor de jaarlijkse onderhoudskosten hoger zijn dan bij een 
referentieproject. 

De disconteringsvoet is het rekenpercentage waarmee toekomstige 
kasstromen contant worden gemaakt. 

- Jaarlijkse winst (EBIT) of percentage van 
de jaarlijkse salariskosten

Bron: FM-kostenkengetallen, 2019 van Cobouw Bouwkosten

Bandbreedte; 8 - 20 m2 (Arboportaal) (inclusief overleg/vergaderen)

Uitgangspunt; initiele investeringskosten op prijspeil ingebruikname gebouw! 
(dus incl. indexeringen tijdens ontwerp en bouwfase)
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Referentie gebouw (1) Duurzaam gebouw (2)
Kwaliteitsnivo: Laag Kwaliteitsnivo: Gemiddeld

Totaal BVO referentie 14.000 Totaal BVO duurzaam 10.25 0

Kostenelementen levensduur
Vervanging-
percentage

Eenheidsprijs Kosten
Verwachting 
restwaarde

 Meerprijs 
duurzaam-

heid 
Eenheidsprijs Kosten

Verwachting 
restwaarde

Exclusief grondkosten

Bouwkundige werken

Fundering 40 0% 39€                 540.120€          0% 100% 41€                      424.658€                1%

Skelet / Hoofddraagconstructie 40 0% 167€               2.336.880€       0% 100% 186€                    1.903.015€             1%

Gevelafbouw / Gevelafwerking 20 80% 173€               2.421.720€       0% 105% 225€                    2.417.688€             1%

Dakafbouw / Dakafwerking 20 80% 13€                 183.400€          0% 105% 23€                      242.910€                1%

Binnenwanden en inbouw 10 80% 114€               1.593.480€       0% 105% 120€                    1.295.482€             1%

Vloer-, wand-, plafondafwerking binnen 10 80% 140€               1.958.320€       0% 105% 152€                    1.641.174€             1%

Overige bouwkundige voorzieningen 10 80% 14€                 189.000€          0% 105% 14€                      155.841€                1%

Totaal Bouwkundige werken 9.222.920€       8.080.767€             

Installaties (excl. gebruiksinstallaties)

Werktuigkundige installaties 20 60% 43€                 596.540€          0% 110% 47€                      526.204€                5%

Klimaatinstallaties 20 60% 249€               3.481.380€       0% 115% 281€                    3.311.816€             5%

Elektrotechnische installaties 20 60% 142€               1.984.080€       0% 110% 150€                    1.696.324€             5%

Transportinstallaties 20 50% 26€                 364.000€          0% 105% 27€                      289.296€                5%

Onderhoudsinstallatie 20 50% 19€                 262.500€          0% 100% 21€                      211.253€                5%

Totaal Installaties 6.688.500€       6.034.893€             

Vaste inrichting

Vaste inrichting (excl. gebruiksinrichting) 10 100% 9€                   128.380€          1% 100% 18€                      183.270€                5%

Totaal vaste inrichting 128.380€          183.270€                

Losse inrichting

Losse inrichting 10 100% 150€               2.100.000€       5% 100% 150€                    1.537.500€             18%

Totaal losse inrichting 2.100.000€       1.537.500€             

Totale directe bouwkosten (excl. btw) 18.139.800€     15.836.429€           

1.296€              per BVO 1.545€                    per BVO

Totale indirecte bouwkosten 19% 3.446.562€       19% 3.008.922€             

246€                 per BVO 294€                       per BVO

Bijkomende kosten

Bijkomende kosten en honoraria 22% van de bouwkosten 4.749.000€       22% van de bouwkosten 4.145.977€             

Risico & Onvoorzien 10% van de bouwkosten 2.158.636€       10% van de bouwkosten 1.884.535€             

Loon & Prijsstijgingen vanaf prijspeil 
tot einde werk

10% van de bouwkosten 2.158.636€       10% van de bouwkosten 1.884.535€             

Bijkomende kosten 9.066.272€       7.915.047€             

Totale investeringskosten (excl. btw) 30.652.634€     26.760.398€           

2.189€              per BVO 2.611€                    per BVO

Sloopkosten (einde levensduur)

Sloopkosten 45€                 630.000€          25€                      256.250€                

Totaal sloopkosten / restwaarde 630.000€          256.250€                

16343801
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Onderdeel Vergelijking tussen referentiegebouw (1) en duurzaam gebouw (2) Datum 11-jun-19

Terugverdientijd duurzaam gebouw: 0,0 jaar Op basis van de NCW berekening

Totaal BVO referentie 14.000 m2

Totaal BVO duurzaam 10.250 m2

€ -100.000.000 

€ -90.000.000 

€ -80.000.000 

€ -70.000.000 

€ -60.000.000 

€ -50.000.000 

€ -40.000.000 
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Jaar Jaren
Investerigs-

kosten

Rente & 
aflossing 
(lineair)

Onderhouds-
kosten

Schoonmaak-
kosten

Kosten voor 
G/W/E

Subsidie
Productiviteit-

opbrengst
Restwaarde Kasstroom NCW Cum NCW

2018 0 26.760.398-€      -26.760.398€           -26.760.398€         -26.760.398€               

2019 1 -€                  1.271.536-€      428.400-€         315.000-€             161.629-€         3.000€            120.000€              -€                     -782.029€                -751.951€              -27.512.349€               

2020 2 -€                  1.252.050-€      436.968-€         322.088-€             162.453-€         3.060€            129.792€              -€                     -788.657€                -729.157€              -28.241.506€               

2021 3 -€                  1.232.564-€      445.707-€         329.334-€             163.282-€         3.091€            134.984€              -€                     -800.249€                -711.419€              -28.952.925€               

2022 4 -€                  1.213.078-€      454.622-€         336.744-€             164.115-€         3.122€            140.383€              -€                     -811.976€                -694.081€              -29.647.006€               

2023 5 -€                  1.193.592-€      463.714-€         344.321-€             164.953-€         3.153€            145.998€              -€                     -823.837€                -677.134€              -30.324.140€               

2024 6 -€                  1.174.106-€      472.988-€         352.068-€             165.795-€         3.185€            151.838€              -€                     -835.828€                -660.567€              -30.984.707€               

2025 7 -€                  1.154.621-€      482.448-€         359.990-€             166.641-€         3.216€            157.912€              -€                     -847.951€                -644.373€              -31.629.080€               

2026 8 -€                  1.135.135-€      492.097-€         368.090-€             167.491-€         3.249€            164.228€              -€                     -860.201€                -628.541€              -32.257.620€               

2027 9 -€                  1.115.649-€      501.939-€         376.372-€             168.346-€         3.281€            170.797€              -€                     -872.579€                -613.062€              -32.870.683€               

2028 10 9.914.640-€       1.307.183-€      511.978-€         384.840-€             169.206-€         3.314€            177.629€              386.224€              -10.413.496€           -7.034.985€           -39.905.668€               

2029 11 -€                  1.285.589-€      522.217-€         393.499-€             170.070-€         3.347€            184.734€              -€                     -897.705€                -583.132€              -40.488.800€               

2030 12 -€                  1.263.995-€      532.662-€         402.353-€             170.938-€         3.380€            192.124€              -€                     -910.448€                -568.663€              -41.057.463€               

2031 13 -€                  1.242.401-€      543.315-€         411.406-€             171.811-€         3.414€            199.809€              -€                     -923.309€                -554.515€              -41.611.978€               

2032 14 -€                  1.220.807-€      554.181-€         420.662-€             172.689-€         3.448€            207.801€              -€                     -936.283€                -540.680€              -42.152.658€               

2033 15 -€                  1.199.213-€      565.265-€         430.127-€             173.571-€         3.483€            216.113€              -€                     -949.367€                -527.150€              -42.679.808€               

2034 16 -€                  1.177.619-€      576.570-€         439.805-€             174.458-€         3.518€            224.758€              -€                     -962.557€                -513.917€              -43.193.725€               

2035 17 -€                  1.156.025-€      588.101-€         449.701-€             175.349-€         3.553€            233.748€              -€                     -975.850€                -500.975€              -43.694.701€               

2036 18 -€                  1.134.431-€      599.863-€         459.819-€             176.245-€         3.588€            243.098€              -€                     -989.241€                -488.317€              -44.183.018€               

2037 19 -€                  1.112.837-€      611.861-€         470.165-€             177.146-€         3.624€            252.822€              -€                     -1.002.725€             -475.936€              -44.658.954€               

2038 20 33.919.866-€      1.816.987-€      624.098-€         480.744-€             178.051-€         3.661€            262.935€              958.717€              -33.977.446€           -15.506.863€         -60.165.817€               

2039 21 -€                  1.788.598-€      636.580-€         491.560-€             178.961-€         3.697€            273.452€              -€                     -1.029.952€             -451.978€              -60.617.794€               

2040 22 -€                  1.760.208-€      649.311-€         502.621-€             179.876-€         3.734€            284.390€              -€                     -1.043.684€             -440.388€              -61.058.182€               

2041 23 -€                  1.731.819-€      662.298-€         513.929-€             180.796-€         3.771€            295.766€              -€                     -1.057.485€             -429.050€              -61.487.232€               

2042 24 -€                  1.703.430-€      675.544-€         525.493-€             181.720-€         3.809€            307.596€              -€                     -1.071.351€             -417.957€              -61.905.189€               

2043 25 -€                  1.675.040-€      689.055-€         537.316-€             182.649-€         3.847€            319.900€              -€                     -1.085.272€             -407.104€              -62.312.293€               

2044 26 -€                  1.646.651-€      702.836-€         549.406-€             183.583-€         3.886€            332.696€              -€                     -1.099.243€             -396.485€              -62.708.778€               

2045 27 -€                  1.618.261-€      716.892-€         561.768-€             184.522-€         3.925€            346.004€              -€                     -1.113.253€             -386.095€              -63.094.872€               

2046 28 -€                  1.589.872-€      731.230-€         574.408-€             185.466-€         3.964€            359.844€              -€                     -1.127.295€             -375.928€              -63.470.800€               

2047 29 -€                  1.561.483-€      745.855-€         587.332-€             186.415-€         4.004€            374.238€              -€                     -1.141.360€             -365.979€              -63.836.779€               

2048 30 13.695.124-€      1.860.962-€      760.772-€         600.547-€             187.369-€         4.044€            389.208€              573.909€              -14.276.651€           -4.401.758€           -68.238.537€               

2049 31 -€                  1.829.440-€      775.987-€         614.059-€             188.327-€         4.084€            404.776€              -€                     -1.169.514€             -346.714€              -68.585.251€               

2050 32 -€                  1.797.918-€      791.507-€         627.875-€             189.291-€         4.125€            420.967€              -€                     -1.183.581€             -337.389€              -68.922.640€               

2051 33 -€                  1.766.396-€      807.337-€         642.002-€             190.260-€         4.166€            437.806€              -€                     -1.197.628€             -328.263€              -69.250.903€               

2052 34 -€                  1.734.874-€      823.484-€         656.448-€             191.234-€         4.208€            455.318€              -€                     -1.211.639€             -319.330€              -69.570.233€               

2053 35 -€                  1.703.352-€      839.954-€         671.218-€             192.213-€         4.250€            473.531€              -€                     -1.225.603€             -310.587€              -69.880.820€               

2054 36 -€                  1.671.830-€      856.753-€         686.320-€             193.197-€         4.292€            492.472€              -€                     -1.239.505€             -302.029€              -70.182.849€               

2055 37 -€                  1.640.308-€      873.888-€         701.762-€             194.186-€         4.335€            512.171€              -€                     -1.253.330€             -293.651€              -70.476.500€               

2056 38 -€                  1.608.786-€      891.365-€         717.552-€             195.180-€         4.379€            532.658€              -€                     -1.267.061€             -285.450€              -70.761.950€               

2057 39 -€                  1.577.264-€      909.193-€         733.697-€             196.180-€         4.422€            553.964€              -€                     -1.280.683€             -277.422€              -71.039.373€               

2058 40 565.810-€          1.545.742-€      927.377-€         750.205-€             197.185-€         4.467€            576.122€              1.475.999€           -383.988€                -79.981€                -71.119.353€               

11.854.384€         3.394.849€           -122.580.213€         -71.119.353€         -2.111.493.328€          

Jaar Jaren
Investerigs-

kosten

Rente & 
aflossing 

(totaal 
anuitair)

Onderhouds-
kosten

Schoonmaak-
kosten

Kosten voor 
G/W/E

Subsidie
Productiviteit-

opbrengst
Restwaarde Kasstroom NCW Cum NCW

2018 0 30.652.634-€      -30.652.634€           -30.652.634€         -30.652.634€               

2019 1 -€                  1.473.650-€      357.000-€         350.000-€             230.466-€         -€                -€                     -€                     -937.466€                -901.410€              -31.554.044€               

2020 2 -€                  1.450.979-€      364.140-€         357.875-€             232.111-€         -€                -€                     -€                     -954.126€                -882.143€              -32.436.186€               

2021 3 -€                  1.428.309-€      371.423-€         365.927-€             233.769-€         -€                -€                     -€                     -971.119€                -863.321€              -33.299.508€               

2022 4 -€                  1.405.638-€      378.851-€         374.161-€             235.440-€         -€                -€                     -€                     -988.452€                -844.933€              -34.144.440€               

2023 5 -€                  1.382.968-€      386.428-€         382.579-€             237.125-€         -€                -€                     -€                     -1.006.132€             -826.967€              -34.971.408€               

2024 6 -€                  1.360.297-€      394.157-€         391.187-€             238.823-€         -€                -€                     -€                     -1.024.167€             -809.414€              -35.780.822€               

2025 7 -€                  1.337.627-€      402.040-€         399.989-€             240.535-€         -€                -€                     -€                     -1.042.564€             -792.263€              -36.573.084€               

2026 8 -€                  1.314.956-€      410.081-€         408.989-€             242.260-€         -€                -€                     -€                     -1.061.330€             -775.503€              -37.348.588€               

2027 9 -€                  1.292.286-€      418.282-€         418.191-€             244.000-€         -€                -€                     -€                     -1.080.473€             -759.126€              -38.107.713€               

2028 10 12.295.656-€      1.377.060-€      426.648-€         427.600-€             245.753-€         -€                -€                     129.559€              -13.266.098€           -8.962.100€           -47.069.814€               

2029 11 -€                  1.354.390-€      435.181-€         437.221-€             247.520-€         -€                -€                     -€                     -1.119.923€             -727.480€              -47.797.294€               

2030 12 -€                  1.331.719-€      443.885-€         447.059-€             249.302-€         -€                -€                     -€                     -1.140.245€             -712.194€              -48.509.488€               

2031 13 -€                  1.309.049-€      452.762-€         457.117-€             251.098-€         -€                -€                     -€                     -1.160.978€             -697.253€              -49.206.741€               

2032 14 -€                  1.286.379-€      461.818-€         467.403-€             252.909-€         -€                -€                     -€                     -1.182.129€             -682.650€              -49.889.391€               

2033 15 -€                  1.263.708-€      471.054-€         477.919-€             254.734-€         -€                -€                     -€                     -1.203.707€             -668.376€              -50.557.767€               

2034 16 -€                  1.241.038-€      480.475-€         488.672-€             256.574-€         -€                -€                     -€                     -1.225.721€             -654.422€              -51.212.189€               

2035 17 -€                  1.218.367-€      490.084-€         499.668-€             258.428-€         -€                -€                     -€                     -1.248.180€             -640.782€              -51.852.972€               

2036 18 -€                  1.195.697-€      499.886-€         510.910-€             260.298-€         -€                -€                     -€                     -1.271.094€             -627.448€              -52.480.420€               

2037 19 -€                  1.173.026-€      509.884-€         522.406-€             262.183-€         -€                -€                     -€                     -1.294.472€             -614.411€              -53.094.831€               

2038 20 38.324.187-€      1.446.318-€      520.082-€         534.160-€             264.083-€         -€                -€                     157.932€              -39.484.579€           -18.020.247€         -71.115.077€               

2039 21 -€                  1.423.648-€      530.483-€         546.178-€             265.998-€         -€                -€                     -€                     -1.342.660€             -589.204€              -71.704.282€               

2040 22 -€                  1.400.977-€      541.093-€         558.467-€             267.929-€         -€                -€                     -€                     -1.367.489€             -577.020€              -72.281.301€               

2041 23 -€                  1.378.307-€      551.915-€         571.033-€             269.876-€         -€                -€                     -€                     -1.392.823€             -565.105€              -72.846.406€               

2042 24 -€                  1.355.636-€      562.953-€         583.881-€             271.838-€         -€                -€                     -€                     -1.418.672€             -553.455€              -73.399.861€               

2043 25 -€                  1.332.966-€      574.212-€         597.018-€             273.817-€         -€                -€                     -€                     -1.445.047€             -542.061€              -73.941.922€               

2044 26 -€                  1.310.295-€      585.696-€         610.451-€             275.811-€         -€                -€                     -€                     -1.471.959€             -530.920€              -74.472.842€               

2045 27 -€                  1.287.625-€      597.410-€         624.186-€             277.822-€         -€                -€                     -€                     -1.499.419€             -520.023€              -74.992.865€               

2046 28 -€                  1.264.954-€      609.358-€         638.231-€             279.849-€         -€                -€                     -€                     -1.527.438€             -509.366€              -75.502.232€               

2047 29 -€                  1.242.284-€      621.546-€         652.591-€             281.893-€         -€                -€                     -€                     -1.556.029€             -498.943€              -76.001.174€               

2048 30 18.270.698-€      1.338.997-€      633.977-€         667.274-€             283.953-€         -€                -€                     192.518€              -19.663.383€           -6.062.588€           -82.063.762€               

2049 31 -€                  1.316.326-€      646.656-€         682.288-€             286.030-€         -€                -€                     -€                     -1.614.974€             -478.776€              -82.542.538€               

2050 32 -€                  1.293.656-€      659.589-€         697.639-€             288.124-€         -€                -€                     -€                     -1.645.352€             -469.021€              -83.011.559€               

2051 33 -€                  1.270.985-€      672.781-€         713.336-€             290.235-€         -€                -€                     -€                     -1.676.352€             -459.478€              -83.471.037€               

2052 34 -€                  1.248.315-€      686.237-€         729.386-€             292.364-€         -€                -€                     -€                     -1.707.986€             -450.143€              -83.921.181€               

2053 35 -€                  1.225.644-€      699.961-€         745.797-€             294.509-€         -€                -€                     -€                     -1.740.268€             -441.011€              -84.362.191€               

2054 36 -€                  1.202.974-€      713.961-€         762.578-€             296.673-€         -€                -€                     -€                     -1.773.211€             -432.076€              -84.794.267€               

2055 37 -€                  1.180.303-€      728.240-€         779.736-€             298.854-€         -€                -€                     -€                     -1.806.829€             -423.334€              -85.217.602€               

2056 38 -€                  1.157.633-€      742.805-€         797.280-€             301.053-€         -€                -€                     -€                     -1.841.137€             -414.781€              -85.632.383€               

2057 39 -€                  1.134.963-€      757.661-€         815.219-€             303.270-€         -€                -€                     -€                     -1.876.149€             -406.413€              -86.038.796€               

2058 40 1.391.065-€       1.112.292-€      772.814-€         833.561-€             305.505-€         -€                -€                     157.932€              -3.145.013€             -655.072€              -86.693.868€               

-€                     637.942€              -154.827.780€         -86.693.868€         -2.510.546.481€          

Duurzaam gebouw (2)

Referentie gebouw (1)
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Projectnaam Onderzoek Interreg VA-project Heatlhy building Network Prijspeil 1-jan-19

Projectnummer 16343801 Versie 1.0

Onderdeel Vergelijking tussen referentiegebouw (1) en duurzaam gebouw (2) Datum 11-jun-19

Samenvatting
Referentiegebouw Duurzaamgebouw

- Aantal FTE 1.000 1.000

- Aantal werkplekken 1.000 750

- Totaal aantal m2 BVO gebouw 14.000 10.250

- Initiële investeringskosten 30.652.634€    26.760.398€     

- Initiële investeringskosten per BVO 2.189€             2.611€              

- Kosten voor gas (in jaar 1) 93.474€           -€                  

- Kosten voor water (in jaar 1) 4.060€             3.248€              

- Kosten voor elektriciteit (in jaar 1) 131.300€         157.560€          

Terugverdientijd duurzaamgebouw: 0,0 jaar Op basis van de NCW berekening

Toelichting: In het kasstroomoverzicht is per jaar de som vam de inkomsten en uitgaven 
weergegeven.

Toelichting: In het kasstroomverschillenoverzicht zijn de kasstromen van het referentie gebouw 
afgetrokken van de kasstromen van het duurzame gebouw. Bij positieve bedragen zijn de 
uitgaven van het duurzame gebouw lager dan van het referentieproject. 

Toelichting: In de bovenstaande grafiek is de cumulatieve netto constante waarde 
weergegeven. Hoe negatiever het bedrag hoe hoger de totale uitgave zijn. Als de lijnen er 
elkaar kruizen is er sprake van een break-evenpunt. 

Toelichting: In het verschillenoverzicht zijn cumulatieve netto constante waarden van het 
referentie project afgetrokken van het duurzame scenario. Bij een negatieve waarde is het 
duurzame scenario financieel aantrekkelijker dan het referentie project.
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Projectnaam Onderzoek Interreg VA-project Heatlhy building Network Prijspeil 1-jan-18

Projectnummer 16343801 Versie 0.3

Onderdeel Vergelijking tussen referentie toepassing en duurzame toepassing PV-panelen Datum 5-nov-18

Leeswijzer

Deze businesscase maakt het mogelijk om duurzame alternatieve te vergelijken met gelijkwaardige referentie toepassingen. Groene en blauwe cellen dienen ingevuld te worden door gebruiker. In het tabblad 'Output' treft u

een kasstroomoverzicht en de mogelijke terugverdientijd en moment een toepassing een positieve Netto Contante Waarde genereert. 

Disclaimer: Dit is indicatieve berekening, hieraan kunnen geen rechten ontleent worden, tevens zijn alle bedragen exclusief btw.

Ruimtestaat Opmerking / toelichting

- Gebouwomvang 1.000 m
2 (fictieve omvang kantoorgebouw)

- Aantal FTE 50 (fictieve aantal FTE bij de omvang van dit kantoorgebouw)

Organisatieopbrengst

- Jaarlijkse winst (EBIT) of een fictief % van salariskosten 150.000€         Winst per FTE 3.000€              

- Verwachte productiviteitsstijging (EBIT) 0,0% Bij een duurzame oplossing Geen relatie met de duurzame maatregel 

Financiële parameters

- Doorlooptijd kasstroomschema 40

- Discontovoet 4,0%    De disconteringsvoet is het rekenpercentage waarmee toekomstige kasstromen contant worden gemaakt. 

Referentie toepassing (1) Opmerking / toelichting

Investeringskosten Indexatiepercentage

- Initiële investeringskosten -€                     per BVO restwaarde: 0% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restwaarde: 0% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restwaarde: 0% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restwaarde: 0% 2,0%

Exploitatiekosten

- Jaarlijkse Technisch onderhoudskosten -€                    per BVO 2,0%

- Groot onderhoudskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten

- Schoonmaakkosten -€                    per BVO 2,5%

Verbruik per BVO kosten per eenheid Totale kosten

- Kosten voor gas 0 m
3 0,45€            excl. btw -€                 4,0%

- Kosten voor water 0 m
3 1,16€            excl. btw -€                 1,0%

- Kosten voor elektriciteit 0 kWh 0,14€            excl. btw -€                 1,0%

Subsidies

- Eenmalige subsidies -€                 in jaar 1

- Jaarlijkse subsidies -€                 per jaar 1,0%

- Restwaarde bepalen in jaar 40

Duurzame toepassing (2) Opmerking / toelichting

Investeringskosten Indexatiepercentage

- Initiële investeringskosten 70€                  per BVO restwaarde: 0% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 25 a 100%  van inv.kosten restwaarde: 0% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restwaarde: 0% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restwaarde: 0% 2,0%

Exploitatiekosten 2,0%

- Jaarlijkse Technisch onderhoudskosten 0,50€               per m
2
 per jaar

- Groot onderhoudskosten in jaar 15 a 20%  van inv.kosten 2,5%

- Schoonmaakkosten 0,50€               per m
2
 per jaar

Totale kostenbesparing

- Gasverbruik per jaar 100% t.o.v. referentieproject -€                 4,0%

- Waterverbruik per jaar 100% t.o.v. referentieproject -€                 2,0%

- Elektriciteitsverbruik per jaar 8.984€              2,0%

Subsidies

- Eenmalige subsidies 7.200€             in jaar 1 Globale berekening van een EIA subsidie.

- Jaarlijkse subsidies -€                 per jaar 1,0% (SDE-subsidie is van toepassing bij grootverbruik).

- Restwaarde bepalen in jaar 40

Kostenbesparing is gebaseerd op een energieprijs zoals opgegeven in de 

referentie toepassing.

Niet commerciele organisaties kunnen een fictief percentage (bijvoorbeeld 

3 - 5%) van de jaarlijkse salariskosten hanteren.

Kosten voor elektriciteit is gebaseerd op kleinverbruik.

Uitgangspunt is 230 PV panelen, 310 Wpk

Uitgangspunt is een referentie project waar elektriciteit niet wordt 

opgewerkt. In de duurzame toepassing zijn alleen extra kosten en 

opbrengsten geteld. Hierdoor wordt er een vergelijking gemaakt tussen een 

gebouw met PV panelen en een gebouw zonder PV panelen.

1643801-0057.xlsx



Projectnaam Onderzoek Interreg VA-project Heatlhy building Network Prijspeil 1-jan-18

Projectnummer 16343801 Versie 0.3

Onderdeel Vergelijking tussen referentie toepassing en duurzame toepassing PV-panelen Datum 5-nov-18

Terugverdientijd duurzame toepassing (2): 8,7 jaar Op basis van de NCW berekening

Positieve cashflow referentie toepassing na: geen jaar

Positieve cashflow duurzame toepassing na: 9,0 jaar

Jaar Jaren
Investerigs-

kosten

Onderhouds-

kosten

Schoonmaak-

kosten

Kosten voor 

G/W/E
Subsidie

Producitviteit-

stijging
Restwaarde Kasstroom NCW Cum NCW

2018 0 -€                 -€                      -€                   -€               

2019 1 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2020 2 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2021 3 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2022 4 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2023 5 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2024 6 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2025 7 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2026 8 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2027 9 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2028 10 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2029 11 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2030 12 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2031 13 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2032 14 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2033 15 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2034 16 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2035 17 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2036 18 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2037 19 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2038 20 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2039 21 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2040 22 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2041 23 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2042 24 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2043 25 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2044 26 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2045 27 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2046 28 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2047 29 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2048 30 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2049 31 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2050 32 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2051 33 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2052 34 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2053 35 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2054 36 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2055 37 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2056 38 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2057 39 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

2058 40 -€                 -€                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                     -€                      -€                   -€               

-€                      -€                      -€                      -€                     -€                 

Referentie toepassing (1)
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Vergelijking cumulatieve NCW 

Referentie toepassing (1) Duurzame toepassing (2)
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Kasstroomverschillen 

Verschil in kasstromen (duurzame maatregel vs referentie maatregel)
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Jaar Jaren
Investerigs-

kosten

Onderhouds-

kosten

Schoonmaak-

kosten

Kostenbesparing 

voor G/W/E
Subsidie

Producitviteit-

stijging
Restwaarde Kasstroom NCW Cum NCW

2018 0 70.000-€           -70.000€               -70.000€              -70.000€          

2019 1 -€                 510-€                500-€                     8.984€                  7.200€                  -€                      -€                     15.174€                14.590€               -55.410€          

2020 2 -€                 520-€                513-€                     9.347€                  -€                      -€                      -€                     8.314€                  7.687€                 -47.723€          

2021 3 -€                 531-€                525-€                     9.534€                  -€                      -€                      -€                     8.478€                  7.537€                 -40.186€          

2022 4 -€                 541-€                538-€                     9.724€                  -€                      -€                      -€                     8.645€                  7.390€                 -32.797€          

2023 5 -€                 552-€                552-€                     9.919€                  -€                      -€                      -€                     8.815€                  7.245€                 -25.552€          

2024 6 -€                 563-€                566-€                     10.117€                -€                      -€                      -€                     8.988€                  7.104€                 -18.448€          

2025 7 -€                 574-€                580-€                     10.320€                -€                      -€                      -€                     9.165€                  6.965€                 -11.483€          

2026 8 -€                 586-€                594-€                     10.526€                -€                      -€                      -€                     9.346€                  6.829€                 -4.654€            

2027 9 -€                 598-€                609-€                     10.736€                -€                      -€                      -€                     9.530€                  6.695€                 2.041€             

2028 10 -€                 609-€                624-€                     10.951€                -€                      -€                      -€                     9.717€                  6.565€                 8.606€             

2029 11 -€                 622-€                640-€                     11.170€                -€                      -€                      -€                     9.908€                  6.436€                 15.042€           

2030 12 -€                 634-€                656-€                     11.394€                -€                      -€                      -€                     10.103€                6.311€                 21.353€           

2031 13 -€                 647-€                672-€                     11.622€                -€                      -€                      -€                     10.302€                6.187€                 27.540€           

2032 14 -€                 660-€                689-€                     11.854€                -€                      -€                      -€                     10.505€                6.066€                 33.607€           

2033 15 -€                 19.515-€           706-€                     12.091€                -€                      -€                      -€                     -8.131€                 -4.515€                29.092€           

2034 16 -€                 686-€                724-€                     12.333€                -€                      -€                      -€                     10.922€                5.832€                 34.923€           

2035 17 -€                 700-€                742-€                     12.579€                -€                      -€                      -€                     11.137€                5.717€                 40.641€           

2036 18 -€                 714-€                761-€                     12.831€                -€                      -€                      -€                     11.356€                5.606€                 46.247€           

2037 19 -€                 728-€                780-€                     13.088€                -€                      -€                      -€                     11.579€                5.496€                 51.743€           

2038 20 -€                 743-€                799-€                     13.349€                -€                      -€                      -€                     11.807€                5.389€                 57.131€           

2039 21 -€                 758-€                819-€                     13.616€                -€                      -€                      -€                     12.039€                5.283€                 62.415€           

2040 22 -€                 773-€                840-€                     13.889€                -€                      -€                      -€                     12.276€                5.180€                 67.595€           

2041 23 -€                 788-€                861-€                     14.167€                -€                      -€                      -€                     12.517€                5.079€                 72.673€           

2042 24 -€                 804-€                882-€                     14.450€                -€                      -€                      -€                     12.763€                4.979€                 77.652€           

2043 25 114.842-€         820-€                904-€                     14.739€                -€                      -€                      -€                     -101.828€             -38.197€              39.455€           

2044 26 -€                 837-€                927-€                     15.034€                -€                      -€                      -€                     13.270€                4.786€                 44.241€           

2045 27 -€                 853-€                950-€                     15.334€                -€                      -€                      -€                     13.531€                4.693€                 48.934€           

2046 28 -€                 871-€                974-€                     15.641€                -€                      -€                      -€                     13.797€                4.601€                 53.535€           

2047 29 -€                 888-€                998-€                     15.954€                -€                      -€                      -€                     14.068€                4.511€                 58.046€           

2048 30 -€                 906-€                1.023-€                  16.273€                -€                      -€                      -€                     14.344€                4.423€                 62.468€           

2049 31 -€                 924-€                1.049-€                  16.598€                -€                      -€                      -€                     14.626€                4.336€                 66.804€           

2050 32 -€                 942-€                1.075-€                  16.930€                -€                      -€                      -€                     14.913€                4.251€                 71.055€           

2051 33 -€                 961-€                1.102-€                  17.269€                -€                      -€                      -€                     15.206€                4.168€                 75.223€           

2052 34 -€                 980-€                1.129-€                  17.614€                -€                      -€                      -€                     15.505€                4.086€                 79.309€           

2053 35 -€                 1.000-€             1.158-€                  17.967€                -€                      -€                      -€                     15.809€                4.006€                 83.316€           

2054 36 -€                 1.020-€             1.187-€                  18.326€                -€                      -€                      -€                     16.119€                3.928€                 87.243€           

2055 37 -€                 1.040-€             1.216-€                  18.692€                -€                      -€                      -€                     16.436€                3.851€                 91.094€           

2056 38 -€                 1.061-€             1.247-€                  19.066€                -€                      -€                      -€                     16.758€                3.775€                 94.870€           

2057 39 -€                 1.082-€             1.278-€                  19.448€                -€                      -€                      -€                     17.087€                3.701€                 98.571€           

2058 40 -€                 1.104-€             1.310-€                  19.837€                -€                      -€                      -€                     17.423€                3.629€                 102.200€         

7.200€                   -€                      292.322€              102.200€             1.498.414€      

Duurzame toepassing (2)
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Projectnaam Onderzoek Interreg VA-project Heatlhy building Network; Voorbeeld Financiele haalbaarheid duurzame installatieonderdelenPrijspeil 1-jan-18

Projectnummer 16343801 Versie 0.3

Onderdeel Vergelijking tussen referentie toepassing en duurzame toepassing CO2 geregelde luchtbehandelingskastDatum 14-dec-18

Leeswijzer

Deze businesscase maakt het mogelijk om duurzame alternatieve te vergelijken met gelijkwaardige referentie toepassingen. Groene en blauwe cellen dienen ingevuld te worden door gebruiker. In het tabblad 'Output' treft u

een kasstroomoverzicht en de mogelijke terugverdientijd en moment een toepassing een positieve Netto Contante Waarde genereert. 

Disclaimer: Dit is indicatieve berekening, hieraan kunnen geen rechten ontleent worden, tevens zijn alle bedragen exclusief btw.

Ruimtestaat Opmerking / toelichting

- Gebouwomvang 1.000 m
2 (fictieve omvang kantoorgebouw)

- Aantal FTE 50 (fictieve aantal FTE bij de omvang van dit kantoorgebouw)

Organisatieopbrengst

- Jaarlijkse winst (EBIT) of fictief % van salariskosten 150.000€         Winst per FTE 3.000€              

- Verwachte productiviteitsstijging (EBIT) 2,0% Bij een duurzame oplossing

Financiële parameters

- Doorlooptijd kasstroomschema 40

- Discontovoet 4,0%    De disconteringsvoet is het rekenpercentage waarmee toekomstige kasstromen contant worden gemaakt. 

Referentie toepassing (1) Opmerking / toelichting

Investeringskosten Indexatiepercentage

- Initiële investeringskosten 20,25€                 per BVO restwaarde: 1% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 20 a 40%  van inv.kosten restwaarde: 1% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restwaarde: 1% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restwaarde: 1% 2,0%

Exploitatiekosten

- Jaarlijkse Technisch onderhoudskosten 1,5€                    per BVO 2,0%

- Groot onderhoudskosten in jaar 20 a 50%  van inv.kosten

- Schoonmaakkosten -€                    per BVO 2,5%

Verbruik per BVO kosten per eenheid Totale kosten

- Kosten voor gas 0 m
3 0,45€            excl. btw -€                 4,0%

- Kosten voor water 0 m
3 1,16€            excl. btw -€                 1,0%

- Kosten voor elektriciteit 3,6 kWh 0,14€            excl. btw -€                 1,0%

Subsidies

- Eenmalige subsidies -€                 in jaar 1

- Jaarlijkse subsidies -€                 per jaar 1,0%

- Restwaarde bepalen in jaar 40

Duurzame toepassing (2) Opmerking / toelichting

Investeringskosten Indexatiepercentage

- Initiële investeringskosten 37,28€             per BVO restwaarde: 2% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 20 a 40%  van inv.kosten restwaarde: 2% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restwaarde: 2% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restwaarde: 2% 2,0%

Exploitatiekosten 2,0%

- Jaarlijkse Technisch onderhoudskosten 1,50€               per m
2
 per jaar

- Groot onderhoudskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten 2,5%

- Schoonmaakkosten -€                 per m
2
 per jaar

Totale kosten

- Gasverbruik per jaar 80% t.o.v. referentieproject -€                 4,0%

- Waterverbruik per jaar 100% t.o.v. referentieproject -€                 1,0%

- Elektriciteitsverbruik per jaar 45% t.o.v. referentieproject 228€                 1,0%

Subsidies

- Eenmalige subsidies -€                 in jaar 1

- Jaarlijkse subsidies -€                 per jaar 1,0%

- Restwaarde bepalen in jaar 40

75% minder verversing nodig, vanwege CO2 gestuurde 

Luchtbehandelingskast

Het jaarlijks technisch onderhoud is een meerprijs ten op zichte van de 

onderhoudskosten van een standaard luchtbehandelingskast.

CO2 gestuurde luchtbehandelingskast, inclusief CO2 meter, drukopnemers 

e.d.

Na 20 jaar vervangen van bewegende delen luchtbehandelingskast en 

sensoren. Bekabeling en kanaalwerk wordt hergebruikt.

Een CO2 regeling zorgt voor beter luchtkwaliteit, met als gevolg betere 

prestatie, zie bijvoorbeeld het artikel van Boerstra & Leijten (2003)

Kosten voor elektriciteit is gebaseerd op kleinverbruik.

De duurzame toepassing wordt vergeleken met een basis situatie conform 

bouwbesluit. Uitgangspunt is hierbij een drievoudige ventilatiesysteem.

Niet commerciele organisaties kunnen een fictief percentage van de 

jaarlijkse salariskosten hanteren.
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Projectnaam Onderzoek Interreg VA-project Heatlhy building Network; Voorbeeld Financiele haalbaarheid duurzame installatieonderdelen Prijspeil 1-jan-18

Projectnummer 16343801 Versie 0.3

Onderdeel Vergelijking tussen referentie toepassing en duurzame toepassing CO2 geregelde luchtbehandelingskast Datum 14-dec-18

Terugverdientijd duurzame toepassing (2): 5,7 jaar Op basis van de NCW berekening

Positieve cashflow referentie toepassing na: geen jaar

Positieve cashflow duurzame toepassing na: geen jaar

Jaar Jaren
Investerigs-

kosten

Onderhouds-

kosten

Schoonmaak-

kosten

Kosten voor 

G/W/E
Subsidie

Producitviteit-

stijging
Restwaarde Kasstroom NCW Cum NCW

2018 0 20.250-€           -20.250€               -20.250€              -20.250€          

2019 1 -€                 1.530-€             -€                      509-€                     -€                      -€                      -€                     -2.039€                 -1.961€                -22.211€          

2020 2 -€                 1.561-€             -€                      514-€                     -€                      -€                      -€                     -2.075€                 -1.918€                -24.129€          

2021 3 -€                 1.592-€             -€                      519-€                     -€                      -€                      -€                     -2.111€                 -1.877€                -26.006€          

2022 4 -€                 1.624-€             -€                      524-€                     -€                      -€                      -€                     -2.148€                 -1.836€                -27.842€          

2023 5 -€                 1.656-€             -€                      530-€                     -€                      -€                      -€                     -2.186€                 -1.797€                -29.638€          

2024 6 -€                 1.689-€             -€                      535-€                     -€                      -€                      -€                     -2.224€                 -1.758€                -31.396€          

2025 7 -€                 1.723-€             -€                      540-€                     -€                      -€                      -€                     -2.263€                 -1.720€                -33.116€          

2026 8 -€                 1.757-€             -€                      546-€                     -€                      -€                      -€                     -2.303€                 -1.683€                -34.799€          

2027 9 -€                 1.793-€             -€                      551-€                     -€                      -€                      -€                     -2.344€                 -1.647€                -36.446€          

2028 10 -€                 1.828-€             -€                      557-€                     -€                      -€                      -€                     -2.385€                 -1.611€                -38.057€          

2029 11 -€                 1.865-€             -€                      562-€                     -€                      -€                      -€                     -2.427€                 -1.577€                -39.634€          

2030 12 -€                 1.902-€             -€                      568-€                     -€                      -€                      -€                     -2.470€                 -1.543€                -41.177€          

2031 13 -€                 1.940-€             -€                      574-€                     -€                      -€                      -€                     -2.514€                 -1.510€                -42.687€          

2032 14 -€                 1.979-€             -€                      579-€                     -€                      -€                      -€                     -2.559€                 -1.478€                -44.164€          

2033 15 -€                 2.019-€             -€                      585-€                     -€                      -€                      -€                     -2.604€                 -1.446€                -45.610€          

2034 16 -€                 2.059-€             -€                      591-€                     -€                      -€                      -€                     -2.650€                 -1.415€                -47.025€          

2035 17 -€                 2.100-€             -€                      597-€                     -€                      -€                      -€                     -2.697€                 -1.385€                -48.410€          

2036 18 -€                 2.142-€             -€                      603-€                     -€                      -€                      -€                     -2.745€                 -1.355€                -49.765€          

2037 19 -€                 2.185-€             -€                      609-€                     -€                      -€                      -€                     -2.794€                 -1.326€                -51.091€          

2038 20 12.036-€           17.274-€           -€                      615-€                     -€                      -€                      301€                    -29.624€               -13.520€              -64.611€          

2039 21 -€                 2.273-€             -€                      621-€                     -€                      -€                      -€                     -2.895€                 -1.270€                -65.882€          

2040 22 -€                 2.319-€             -€                      627-€                     -€                      -€                      -€                     -2.946€                 -1.243€                -67.125€          

2041 23 -€                 2.365-€             -€                      634-€                     -€                      -€                      -€                     -2.999€                 -1.217€                -68.342€          

2042 24 -€                 2.413-€             -€                      640-€                     -€                      -€                      -€                     -3.053€                 -1.191€                -69.532€          

2043 25 -€                 2.461-€             -€                      646-€                     -€                      -€                      -€                     -3.107€                 -1.166€                -70.698€          

2044 26 -€                 2.510-€             -€                      653-€                     -€                      -€                      -€                     -3.163€                 -1.141€                -71.839€          

2045 27 -€                 2.560-€             -€                      659-€                     -€                      -€                      -€                     -3.220€                 -1.117€                -72.956€          

2046 28 -€                 2.612-€             -€                      666-€                     -€                      -€                      -€                     -3.277€                 -1.093€                -74.048€          

2047 29 -€                 2.664-€             -€                      673-€                     -€                      -€                      -€                     -3.336€                 -1.070€                -75.118€          

2048 30 -€                 2.717-€             -€                      679-€                     -€                      -€                      -€                     -3.396€                 -1.047€                -76.165€          

2049 31 -€                 2.771-€             -€                      686-€                     -€                      -€                      -€                     -3.457€                 -1.025€                -77.190€          

2050 32 -€                 2.827-€             -€                      693-€                     -€                      -€                      -€                     -3.520€                 -1.003€                -78.194€          

2051 33 -€                 2.883-€             -€                      700-€                     -€                      -€                      -€                     -3.583€                 -982€                   -79.176€          

2052 34 -€                 2.941-€             -€                      707-€                     -€                      -€                      -€                     -3.648€                 -961€                   -80.137€          

2053 35 -€                 3.000-€             -€                      714-€                     -€                      -€                      -€                     -3.714€                 -941€                   -81.079€          

2054 36 -€                 3.060-€             -€                      721-€                     -€                      -€                      -€                     -3.781€                 -921€                   -82.000€          

2055 37 -€                 3.121-€             -€                      728-€                     -€                      -€                      -€                     -3.849€                 -902€                   -82.902€          

2056 38 -€                 3.183-€             -€                      736-€                     -€                      -€                      -€                     -3.919€                 -883€                   -83.785€          

2057 39 -€                 3.247-€             -€                      743-€                     -€                      -€                      -€                     -3.990€                 -864€                   -84.649€          

2058 40 -€                 3.312-€             -€                      750-€                     -€                      -€                      447€                    -3.615€                 -753€                   -85.402€          

-€                      -€                      -163.884€             -85.402€              -2.324.284€     

Referentie toepassing (1)
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Vergelijking cumulatieve NCW 

Referentie toepassing (1) Duurzame toepassing (2)
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Kasstroomverschillen 

Verschil in kasstromen (duurzame maatregel vs referentie maatregel)
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Jaar Jaren
Investerigs-

kosten

Onderhouds-

kosten

Schoonmaak-

kosten

Kosten voor 

G/W/E
Subsidie

Producitviteit-

stijging
Restwaarde Kasstroom NCW Cum NCW

2018 0 37.280-€           -37.280€               -37.280€              -37.280€          

2019 1 -€                 1.530-€             -€                      228-€                     -€                      3.000€                  -€                     1.242€                  1.194€                 -36.086€          

2020 2 -€                 1.561-€             -€                      233-€                     -€                      3.060€                  -€                     1.267€                  1.172€                 -34.914€          

2021 3 -€                 1.592-€             -€                      235-€                     -€                      3.091€                  -€                     1.264€                  1.124€                 -33.790€          

2022 4 -€                 1.624-€             -€                      237-€                     -€                      3.122€                  -€                     1.261€                  1.078€                 -32.713€          

2023 5 -€                 1.656-€             -€                      240-€                     -€                      3.153€                  -€                     1.257€                  1.033€                 -31.679€          

2024 6 -€                 1.689-€             -€                      242-€                     -€                      3.185€                  -€                     1.253€                  990€                    -30.689€          

2025 7 -€                 1.723-€             -€                      244-€                     -€                      3.216€                  -€                     1.249€                  949€                    -29.740€          

2026 8 -€                 1.757-€             -€                      247-€                     -€                      3.249€                  -€                     1.244€                  909€                    -28.830€          

2027 9 -€                 1.793-€             -€                      249-€                     -€                      3.281€                  -€                     1.239€                  871€                    -27.960€          

2028 10 -€                 1.828-€             -€                      252-€                     -€                      3.314€                  -€                     1.234€                  833€                    -27.127€          

2029 11 -€                 1.865-€             -€                      254-€                     -€                      3.347€                  -€                     1.228€                  797€                    -26.329€          

2030 12 -€                 1.902-€             -€                      257-€                     -€                      3.380€                  -€                     1.221€                  763€                    -25.566€          

2031 13 -€                 1.940-€             -€                      259-€                     -€                      3.414€                  -€                     1.214€                  729€                    -24.837€          

2032 14 -€                 1.979-€             -€                      262-€                     -€                      3.448€                  -€                     1.207€                  697€                    -24.140€          

2033 15 -€                 2.019-€             -€                      265-€                     -€                      3.483€                  -€                     1.199€                  666€                    -23.474€          

2034 16 -€                 2.059-€             -€                      267-€                     -€                      3.518€                  -€                     1.191€                  636€                    -22.838€          

2035 17 -€                 2.100-€             -€                      270-€                     -€                      3.553€                  -€                     1.183€                  607€                    -22.231€          

2036 18 -€                 2.142-€             -€                      273-€                     -€                      3.588€                  -€                     1.173€                  579€                    -21.652€          

2037 19 -€                 2.185-€             -€                      275-€                     -€                      3.624€                  -€                     1.164€                  552€                    -21.099€          

2038 20 22.158-€           2.229-€             -€                      278-€                     -€                      3.661€                  1.108€                 -19.897€               -9.081€                -30.180€          

2039 21 -€                 2.273-€             -€                      281-€                     -€                      3.697€                  -€                     1.143€                  501€                    -29.679€          

2040 22 -€                 2.319-€             -€                      284-€                     -€                      3.734€                  -€                     1.131€                  477€                    -29.201€          

2041 23 -€                 2.365-€             -€                      287-€                     -€                      3.771€                  -€                     1.120€                  454€                    -28.747€          

2042 24 -€                 2.413-€             -€                      289-€                     -€                      3.809€                  -€                     1.107€                  432€                    -28.315€          

2043 25 -€                 2.461-€             -€                      292-€                     -€                      3.847€                  -€                     1.094€                  410€                    -27.905€          

2044 26 -€                 2.510-€             -€                      295-€                     -€                      3.886€                  -€                     1.080€                  390€                    -27.515€          

2045 27 -€                 2.560-€             -€                      298-€                     -€                      3.925€                  -€                     1.066€                  370€                    -27.146€          

2046 28 -€                 2.612-€             -€                      301-€                     -€                      3.964€                  -€                     1.051€                  351€                    -26.795€          

2047 29 -€                 2.664-€             -€                      304-€                     -€                      4.004€                  -€                     1.035€                  332€                    -26.463€          

2048 30 -€                 2.717-€             -€                      307-€                     -€                      4.044€                  -€                     1.019€                  314€                    -26.149€          

2049 31 -€                 2.771-€             -€                      310-€                     -€                      4.084€                  -€                     1.002€                  297€                    -25.852€          

2050 32 -€                 2.827-€             -€                      313-€                     -€                      4.125€                  -€                     985€                     281€                    -25.571€          

2051 33 -€                 2.883-€             -€                      317-€                     -€                      4.166€                  -€                     966€                     265€                    -25.306€          

2052 34 -€                 2.941-€             -€                      320-€                     -€                      4.208€                  -€                     947€                     250€                    -25.057€          

2053 35 -€                 3.000-€             -€                      323-€                     -€                      4.250€                  -€                     927€                     235€                    -24.822€          

2054 36 -€                 3.060-€             -€                      326-€                     -€                      4.292€                  -€                     906€                     221€                    -24.601€          

2055 37 -€                 3.121-€             -€                      329-€                     -€                      4.335€                  -€                     885€                     207€                    -24.394€          

2056 38 -€                 3.183-€             -€                      333-€                     -€                      4.379€                  -€                     862€                     194€                    -24.199€          

2057 39 -€                 3.247-€             -€                      336-€                     -€                      4.422€                  -€                     839€                     182€                    -24.018€          

2058 40 -€                 3.312-€             -€                      339-€                     -€                      4.467€                  1.646€                 2.461€                  513€                    -23.505€          

-€                      148.096€              -12.259€               -23.505€              -1.118.393€     

Duurzame toepassing (2)
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Projectnaam Onderzoek Interreg VA-project Heatlhy building Network Prijspeil 1-jan-18

Projectnummer 16343801 Versie 0.3

Onderdeel Vergelijking tussen referentie toepassing en duurzame toepassing Circadiaanse verlichting Datum 14-dec-18

Leeswijzer

Deze businesscase maakt het mogelijk om duurzame alternatieve te vergelijken met gelijkwaardige referentie toepassingen. Groene en blauwe cellen dienen ingevuld te worden door gebruiker. In het tabblad 'Output' treft u

een kasstroomoverzicht en de mogelijke terugverdientijd en moment een toepassing een positieve Netto Contante Waarde genereert. 

Disclaimer: Dit is indicatieve berekening, hieraan kunnen geen rechten ontleent worden, tevens zijn alle bedragen exclusief btw.

Ruimtestaat Opmerking / toelichting

- Gebouwomvang 1.000 m
2 (fictieve omvang kantoorgebouw)

- Aantal FTE 50 (fictieve aantal FTE bij de omvang van dit kantoorgebouw)

Organisatieopbrengst

- Jaarlijkse winst (EBIT) of fictief % van salariskosten 150.000€         Winst per FTE 3.000€              

- Verwachte productiviteitsstijging (EBIT) 4,0% Bij een duurzame oplossing

Financiële parameters

- Doorlooptijd kasstroomschema 40

- Discontovoet 4,0%    De disconteringsvoet is het rekenpercentage waarmee toekomstige kasstromen contant worden gemaakt. 

Referentie toepassing (1) Opmerking / toelichting

Investeringskosten Indexatiepercentage

- Initiële investeringskosten 25€                      per BVO restwaarde: 1% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 20 a 100%  van inv.kosten restwaarde: 1% 2,0% Herinvestering betreft volledige vervanging

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restwaarde: 1% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restwaarde: 1% 2,0%

Exploitatiekosten

- Jaarlijkse Technisch onderhoudskosten -€                    per BVO 2,0%

- Groot onderhoudskosten in jaar 20 a 50%  van inv.kosten

- Schoonmaakkosten -€                    per BVO 2,5%

Verbruik per BVO kosten per eenheid Totale kosten

- Kosten voor gas 0 m
3 0,45€            -€                 4,0%

- Kosten voor water 0 m
3 1,16€            -€                 1,0%

- Kosten voor elektriciteit 12 kWh 0,10€            1.148€              1,0%

Subsidies

- Eenmalige subsidies -€                 in jaar 1

- Jaarlijkse subsidies -€                 per jaar 1,0%

- Restwaarde bepalen in jaar 40

Duurzame toepassing (2) Opmerking / toelichting

Investeringskosten Indexatiepercentage

- Initiële investeringskosten 65€                  per BVO restwaarde: 2% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 20 a 100%  van inv.kosten restwaarde: 2% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restwaarde: 2% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restwaarde: 2% 2,0%

Exploitatiekosten 2,0%

- Jaarlijkse Technisch onderhoudskosten -€                 per m
2
 per jaar

- Groot onderhoudskosten in jaar 20 a 20%  van inv.kosten 2,5%

- Schoonmaakkosten -€                 per m
2
 per jaar

Totale kosten

- Gasverbruik per jaar 100% t.o.v. referentieproject -€                 4,0%

- Waterverbruik per jaar 100% t.o.v. referentieproject -€                 1,0%

- Elektriciteitsverbruik per jaar 110% t.o.v. referentieproject 1.263€              1,0%

Subsidies

- Eenmalige subsidies -€                 in jaar 1

- Jaarlijkse subsidies -€                 per jaar 1,0%

- Restwaarde bepalen in jaar 40

7 Watt per m
2
, uitgangspunt is 2000 branduren per jaar

6 Watt per m
2
, uitgangspunt is 2000 branduren per jaar vanwege 

aanwezigheidsdetectie.

Aanname €25 per m
2
 voor LED-verlichting (kostenplan HEVO, 2018)

Niet commerciele organisaties kunnen een fictief percentage van de 

jaarlijkse salariskosten hanteren.

LED-verlichting heeft geen onderhoudskosten

Circadiaanse LED-verlichting inclusief regelsysteem. 

Volledige vervanging in jaar 20.

Bron: BBA binnenmilieu artikel in Verwarming & Ventilatie juni 2003 

"Binnenmilieu en productiviteit: eindelijk harde cijfers" (verbeteringen aan 
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Projectnaam Onderzoek Interreg VA-project Heatlhy building Network Prijspeil 1-jan-18

Projectnummer 16343801 Versie 0.3

Onderdeel Vergelijking tussen referentie toepassing en duurzame toepassing Circadiaanse verlichting Datum 14-dec-18

Terugverdientijd duurzame toepassing (2): 7,7 jaar Op basis van de NCW berekening

Positieve cashflow referentie toepassing na: geen jaar

Positieve cashflow duurzame toepassing na: 18,0 jaar

Jaar Jaren
Investerigs-

kosten

Onderhouds-

kosten

Schoonmaak-

kosten

Kosten voor 

G/W/E
Subsidie

Producitviteit-

stijging
Restwaarde Kasstroom NCW Cum NCW

2018 0 25.000-€           -25.000€               -25.000€              -25.000€          

2019 1 -€                 -€                 -€                      1.160-€                  -€                      -€                      -€                     -1.160€                 -1.115€                -26.115€          

2020 2 -€                 -€                 -€                      1.171-€                  -€                      -€                      -€                     -1.171€                 -1.083€                -27.198€          

2021 3 -€                 -€                 -€                      1.183-€                  -€                      -€                      -€                     -1.183€                 -1.052€                -28.250€          

2022 4 -€                 -€                 -€                      1.195-€                  -€                      -€                      -€                     -1.195€                 -1.022€                -29.272€          

2023 5 -€                 -€                 -€                      1.207-€                  -€                      -€                      -€                     -1.207€                 -992€                   -30.264€          

2024 6 -€                 -€                 -€                      1.219-€                  -€                      -€                      -€                     -1.219€                 -963€                   -31.227€          

2025 7 -€                 -€                 -€                      1.231-€                  -€                      -€                      -€                     -1.231€                 -936€                   -32.163€          

2026 8 -€                 -€                 -€                      1.244-€                  -€                      -€                      -€                     -1.244€                 -909€                   -33.072€          

2027 9 -€                 -€                 -€                      1.256-€                  -€                      -€                      -€                     -1.256€                 -882€                   -33.954€          

2028 10 -€                 -€                 -€                      1.269-€                  -€                      -€                      -€                     -1.269€                 -857€                   -34.811€          

2029 11 -€                 -€                 -€                      1.281-€                  -€                      -€                      -€                     -1.281€                 -832€                   -35.643€          

2030 12 -€                 -€                 -€                      1.294-€                  -€                      -€                      -€                     -1.294€                 -808€                   -36.451€          

2031 13 -€                 -€                 -€                      1.307-€                  -€                      -€                      -€                     -1.307€                 -785€                   -37.236€          

2032 14 -€                 -€                 -€                      1.320-€                  -€                      -€                      -€                     -1.320€                 -762€                   -37.999€          

2033 15 -€                 -€                 -€                      1.333-€                  -€                      -€                      -€                     -1.333€                 -740€                   -38.739€          

2034 16 -€                 -€                 -€                      1.347-€                  -€                      -€                      -€                     -1.347€                 -719€                   -39.458€          

2035 17 -€                 -€                 -€                      1.360-€                  -€                      -€                      -€                     -1.360€                 -698€                   -40.156€          

2036 18 -€                 -€                 -€                      1.374-€                  -€                      -€                      -€                     -1.374€                 -678€                   -40.834€          

2037 19 -€                 -€                 -€                      1.387-€                  -€                      -€                      -€                     -1.387€                 -659€                   -41.493€          

2038 20 37.149-€           18.574-€           -€                      1.401-€                  -€                      -€                      371€                    -56.753€               -25.901€              -67.394€          

2039 21 -€                 -€                 -€                      1.415-€                  -€                      -€                      -€                     -1.415€                 -621€                   -68.015€          

2040 22 -€                 -€                 -€                      1.429-€                  -€                      -€                      -€                     -1.429€                 -603€                   -68.618€          

2041 23 -€                 -€                 -€                      1.444-€                  -€                      -€                      -€                     -1.444€                 -586€                   -69.204€          

2042 24 -€                 -€                 -€                      1.458-€                  -€                      -€                      -€                     -1.458€                 -569€                   -69.773€          

2043 25 -€                 -€                 -€                      1.473-€                  -€                      -€                      -€                     -1.473€                 -552€                   -70.325€          

2044 26 -€                 -€                 -€                      1.487-€                  -€                      -€                      -€                     -1.487€                 -537€                   -70.862€          

2045 27 -€                 -€                 -€                      1.502-€                  -€                      -€                      -€                     -1.502€                 -521€                   -71.383€          

2046 28 -€                 -€                 -€                      1.517-€                  -€                      -€                      -€                     -1.517€                 -506€                   -71.889€          

2047 29 -€                 -€                 -€                      1.533-€                  -€                      -€                      -€                     -1.533€                 -491€                   -72.380€          

2048 30 -€                 -€                 -€                      1.548-€                  -€                      -€                      -€                     -1.548€                 -477€                   -72.858€          

2049 31 -€                 -€                 -€                      1.563-€                  -€                      -€                      -€                     -1.563€                 -463€                   -73.321€          

2050 32 -€                 -€                 -€                      1.579-€                  -€                      -€                      -€                     -1.579€                 -450€                   -73.771€          

2051 33 -€                 -€                 -€                      1.595-€                  -€                      -€                      -€                     -1.595€                 -437€                   -74.208€          

2052 34 -€                 -€                 -€                      1.611-€                  -€                      -€                      -€                     -1.611€                 -425€                   -74.633€          

2053 35 -€                 -€                 -€                      1.627-€                  -€                      -€                      -€                     -1.627€                 -412€                   -75.045€          

2054 36 -€                 -€                 -€                      1.643-€                  -€                      -€                      -€                     -1.643€                 -400€                   -75.445€          

2055 37 -€                 -€                 -€                      1.660-€                  -€                      -€                      -€                     -1.660€                 -389€                   -75.834€          

2056 38 -€                 -€                 -€                      1.676-€                  -€                      -€                      -€                     -1.676€                 -378€                   -76.212€          

2057 39 -€                 -€                 -€                      1.693-€                  -€                      -€                      -€                     -1.693€                 -367€                   -76.579€          

2058 40 -€                 -€                 -€                      1.710-€                  -€                      -€                      552€                    -1.158€                 -241€                   -76.820€          

-€                      -€                      -136.502€             -76.820€              -2.203.905€     

Referentie toepassing (1)
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Kasstroomverschillen 

Verschil in kasstromen (duurzame maatregel vs referentie maatregel)
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Jaar Jaren
Investerigs-

kosten

Onderhouds-

kosten

Schoonmaak-

kosten

Kosten voor 

G/W/E
Subsidie

Producitviteit-

stijging
Restwaarde Kasstroom NCW Cum NCW

2018 0 65.000-€           -65.000€               -65.000€              -65.000€          

2019 1 -€                 -€                 -€                      1.263-€                  -€                      6.000€                  -€                     4.737€                  4.555€                 -60.445€          

2020 2 -€                 -€                 -€                      1.289-€                  -€                      6.121€                  -€                     4.832€                  4.467€                 -55.978€          

2021 3 -€                 -€                 -€                      1.302-€                  -€                      6.182€                  -€                     4.880€                  4.339€                 -51.639€          

2022 4 -€                 -€                 -€                      1.315-€                  -€                      6.244€                  -€                     4.929€                  4.213€                 -47.426€          

2023 5 -€                 -€                 -€                      1.328-€                  -€                      6.306€                  -€                     4.978€                  4.092€                 -43.334€          

2024 6 -€                 -€                 -€                      1.341-€                  -€                      6.369€                  -€                     5.028€                  3.974€                 -39.360€          

2025 7 -€                 -€                 -€                      1.354-€                  -€                      6.433€                  -€                     5.078€                  3.859€                 -35.501€          

2026 8 -€                 -€                 -€                      1.368-€                  -€                      6.497€                  -€                     5.129€                  3.748€                 -31.753€          

2027 9 -€                 -€                 -€                      1.382-€                  -€                      6.562€                  -€                     5.181€                  3.640€                 -28.113€          

2028 10 -€                 -€                 -€                      1.395-€                  -€                      6.628€                  -€                     5.232€                  3.535€                 -24.579€          

2029 11 -€                 -€                 -€                      1.409-€                  -€                      6.694€                  -€                     5.285€                  3.433€                 -21.146€          

2030 12 -€                 -€                 -€                      1.423-€                  -€                      6.761€                  -€                     5.337€                  3.334€                 -17.812€          

2031 13 -€                 -€                 -€                      1.438-€                  -€                      6.829€                  -€                     5.391€                  3.238€                 -14.574€          

2032 14 -€                 -€                 -€                      1.452-€                  -€                      6.897€                  -€                     5.445€                  3.144€                 -11.430€          

2033 15 -€                 -€                 -€                      1.467-€                  -€                      6.966€                  -€                     5.499€                  3.054€                 -8.377€            

2034 16 -€                 -€                 -€                      1.481-€                  -€                      7.035€                  -€                     5.554€                  2.965€                 -5.411€            

2035 17 -€                 -€                 -€                      1.496-€                  -€                      7.106€                  -€                     5.610€                  2.880€                 -2.531€            

2036 18 -€                 -€                 -€                      1.511-€                  -€                      7.177€                  -€                     5.666€                  2.797€                 265€                

2037 19 -€                 -€                 -€                      1.526-€                  -€                      7.249€                  -€                     5.723€                  2.716€                 2.982€             

2038 20 96.587-€           19.317-€           -€                      1.541-€                  -€                      7.321€                  1.932€                 -108.192€             -49.378€              -46.396€          

2039 21 -€                 -€                 -€                      1.557-€                  -€                      7.394€                  -€                     5.838€                  2.562€                 -43.834€          

2040 22 -€                 -€                 -€                      1.572-€                  -€                      7.468€                  -€                     5.896€                  2.488€                 -41.346€          

2041 23 -€                 -€                 -€                      1.588-€                  -€                      7.543€                  -€                     5.955€                  2.416€                 -38.930€          

2042 24 -€                 -€                 -€                      1.604-€                  -€                      7.618€                  -€                     6.014€                  2.346€                 -36.584€          

2043 25 -€                 -€                 -€                      1.620-€                  -€                      7.695€                  -€                     6.075€                  2.279€                 -34.305€          

2044 26 -€                 -€                 -€                      1.636-€                  -€                      7.772€                  -€                     6.135€                  2.213€                 -32.092€          

2045 27 -€                 -€                 -€                      1.653-€                  -€                      7.849€                  -€                     6.197€                  2.149€                 -29.943€          

2046 28 -€                 -€                 -€                      1.669-€                  -€                      7.928€                  -€                     6.259€                  2.087€                 -27.856€          

2047 29 -€                 -€                 -€                      1.686-€                  -€                      8.007€                  -€                     6.321€                  2.027€                 -25.829€          

2048 30 -€                 -€                 -€                      1.703-€                  -€                      8.087€                  -€                     6.384€                  1.968€                 -23.861€          

2049 31 -€                 -€                 -€                      1.720-€                  -€                      8.168€                  -€                     6.448€                  1.912€                 -21.949€          

2050 32 -€                 -€                 -€                      1.737-€                  -€                      8.250€                  -€                     6.513€                  1.857€                 -20.093€          

2051 33 -€                 -€                 -€                      1.754-€                  -€                      8.332€                  -€                     6.578€                  1.803€                 -18.290€          

2052 34 -€                 -€                 -€                      1.772-€                  -€                      8.415€                  -€                     6.644€                  1.751€                 -16.539€          

2053 35 -€                 -€                 -€                      1.790-€                  -€                      8.500€                  -€                     6.710€                  1.700€                 -14.838€          

2054 36 -€                 -€                 -€                      1.807-€                  -€                      8.585€                  -€                     6.777€                  1.651€                 -13.187€          

2055 37 -€                 -€                 -€                      1.825-€                  -€                      8.670€                  -€                     6.845€                  1.604€                 -11.583€          

2056 38 -€                 -€                 -€                      1.844-€                  -€                      8.757€                  -€                     6.913€                  1.557€                 -10.026€          

2057 39 -€                 -€                 -€                      1.862-€                  -€                      8.845€                  -€                     6.983€                  1.513€                 -8.513€            

2058 40 -€                 -€                 -€                      1.881-€                  -€                      8.933€                  2.870€                 9.923€                  2.067€                 -6.446€            

-€                      296.191€              57.730€                -6.446€                -1.083.608€     

Duurzame toepassing (2)
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Projectnaam Onderzoek Interreg VA-project Heatlhy building Network; Voorbeeld Financiele haalbaarheid duurzame installatieonderdelenPrijspeil 1-jan-18

Projectnummer 16343801 Versie 0.3

Onderdeel Vergelijking tussen referentie toepassing en duurzame toepassing Case akoestische plafonds Datum 14-dec-18

Leeswijzer

Deze businesscase maakt het mogelijk om duurzame alternatieve te vergelijken met gelijkwaardige referentie toepassingen. Groene en blauwe cellen dienen ingevuld te worden door gebruiker. In het tabblad 'Output' treft u

een kasstroomoverzicht en de mogelijke terugverdientijd en moment een toepassing een positieve Netto Contante Waarde genereert. 

Disclaimer: Dit is indicatieve berekening, hieraan kunnen geen rechten ontleent worden, tevens zijn alle bedragen exclusief btw.

Ruimtestaat Opmerking / toelichting

- Gebouwomvang 1.000 m
2 (fictieve omvang kantoorgebouw)

- Aantal FTE 50 (fictieve aantal FTE bij de omvang van dit kantoorgebouw)

Organisatieopbrengst

- Jaarlijkse winst (EBIT) of fictief % van salariskosten 150.000€         Winst per FTE 3.000€              

- Verwachte productiviteitsstijging (EBIT) 1,8% Bij een duurzame oplossing

Financiële parameters

- Doorlooptijd kasstroomschema 40

- Discontovoet 4,0%    De disconteringsvoet is het rekenpercentage waarmee toekomstige kasstromen contant worden gemaakt. 

Referentie toepassing (1) Opmerking / toelichting

Investeringskosten Indexatiepercentage

- Initiële investeringskosten 30€                      per BVO restwaarde: 1% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 100%  van inv.kosten restwaarde: 1% 2,0% Herinvestering betreft volledige vervanging

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restwaarde: 1% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restwaarde: 1% 2,0%

Exploitatiekosten

- Jaarlijkse Technisch onderhoudskosten -€                    per BVO 2,0%

- Groot onderhoudskosten in jaar 20 a 50%  van inv.kosten

- Schoonmaakkosten 0,25€                  per BVO 2,5%

Verbruik per BVO kosten per eenheid

- Kosten voor gas 0 m
3 0,45€            excl. btw 4,0%

- Kosten voor water 0 m
3 1,16€            excl. btw 1,0%

- Kosten voor elektriciteit 0 kWh 0,10€            excl. btw 1,0%

Subsidies

- Eenmalige subsidies -€                 in jaar 1

- Jaarlijkse subsidies -€                 per jaar 1,0%

- Restwaarde bepalen in jaar 40 Plafond panelen hebben (nog) geen restwaarde.

Duurzame toepassing (2) Opmerking / toelichting

Investeringskosten Indexatiepercentage

- Initiële investeringskosten 50€                  per BVO restwaarde: 2% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 100%  van inv.kosten restwaarde: 2% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restwaarde: 2% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restwaarde: 2% 2,0%

Exploitatiekosten 2,0%

- Jaarlijkse Technisch onderhoudskosten -€                 per m
2
 per jaar

- Groot onderhoudskosten in jaar 20 a 20%  van inv.kosten 2,5%

- Schoonmaakkosten 0,25€               per m
2
 per jaar

- Gasverbruik per jaar 100% t.o.v. referentieproject 4,0%

- Waterverbruik per jaar 100% t.o.v. referentieproject 1,0%

- Elektriciteitsverbruik per jaar 100% t.o.v. referentieproject 1,0%

Subsidies

- Eenmalige subsidies -€                 in jaar 1

- Jaarlijkse subsidies -€                 per jaar 1,0%

- Restwaarde bepalen in jaar 40

Plafond panelen hebben (nog) geen restwaarde. Partijen hebben een 

retourprogramma waar tegen betaling gebruik van gemaakt kan worden.

Niet commerciele organisaties kunnen en fictief percentage van de 

jaarlijkse salariskosten hanteren.

Aanname hogere kosten duurzame toepassing (bijvoorbeeld Ecophon 

Akoestische panelen)

1,8% gebaseerd op Artikel Oseland 2012 Quantifying the impact of 

environmental conditions on worker performance for inputting to a business 

case to justify enhanced workplace design features 

Plaatselijk vervangen plafondplaten vanwege vervuiling of beschadigingen; 

aanname %. Aanname lagere onderhoudskosten vanwege hogere 

productkwaliteit

Plaatselijk vervangen plafondplaten vanwege vervuiling of beschadigingen; 

aanname %.

1643801-0045.xlsx



Projectnaam Onderzoek Interreg VA-project Heatlhy building Network; Voorbeeld Financiele haalbaarheid duurzame installatieonderdelen Prijspeil 1-jan-18

Projectnummer 16343801 Versie 0.3

Onderdeel Vergelijking tussen referentie toepassing en duurzame toepassing Case akoestische plafonds Datum 14-dec-18

Terugverdientijd duurzame toepassing (2): 8,5 jaar Op basis van de NCW berekening

Positieve cashflow referentie toepassing na: geen jaar

Positieve cashflow duurzame toepassing na: geen jaar

Jaar Jaren
Investerigs-

kosten

Onderhouds-

kosten

Schoonmaak-

kosten

Kosten voor 

G/W/E
Subsidie

Producitviteit-

stijging
Restwaarde Kasstroom NCW Cum NCW

2018 0 30.000-€           -30.000€               -30.000€              -30.000€          

2019 1 -€                 -€                 250-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -250€                    -240€                   -30.240€          

2020 2 -€                 -€                 256-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -256€                    -237€                   -30.477€          

2021 3 -€                 -€                 263-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -263€                    -234€                   -30.711€          

2022 4 -€                 -€                 269-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -269€                    -230€                   -30.941€          

2023 5 -€                 -€                 276-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -276€                    -227€                   -31.168€          

2024 6 -€                 -€                 283-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -283€                    -224€                   -31.391€          

2025 7 -€                 -€                 290-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -290€                    -220€                   -31.612€          

2026 8 -€                 -€                 297-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -297€                    -217€                   -31.829€          

2027 9 -€                 -€                 305-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -305€                    -214€                   -32.043€          

2028 10 -€                 -€                 312-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -312€                    -211€                   -32.254€          

2029 11 -€                 -€                 320-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -320€                    -208€                   -32.462€          

2030 12 -€                 -€                 328-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -328€                    -205€                   -32.666€          

2031 13 -€                 -€                 336-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -336€                    -202€                   -32.868€          

2032 14 -€                 -€                 345-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -345€                    -199€                   -33.067€          

2033 15 -€                 -€                 353-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -353€                    -196€                   -33.264€          

2034 16 -€                 -€                 362-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -362€                    -193€                   -33.457€          

2035 17 -€                 -€                 371-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -371€                    -191€                   -33.647€          

2036 18 -€                 -€                 380-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -380€                    -188€                   -33.835€          

2037 19 -€                 -€                 390-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -390€                    -185€                   -34.020€          

2038 20 -€                 22.289-€           400-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -22.689€               -10.355€              -44.375€          

2039 21 -€                 -€                 410-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -410€                    -180€                   -44.555€          

2040 22 -€                 -€                 420-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -420€                    -177€                   -44.732€          

2041 23 -€                 -€                 430-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -430€                    -175€                   -44.907€          

2042 24 -€                 -€                 441-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -441€                    -172€                   -45.079€          

2043 25 -€                 -€                 452-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -452€                    -170€                   -45.248€          

2044 26 -€                 -€                 463-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -463€                    -167€                   -45.416€          

2045 27 -€                 -€                 475-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -475€                    -165€                   -45.580€          

2046 28 -€                 -€                 487-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -487€                    -162€                   -45.743€          

2047 29 -€                 -€                 499-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -499€                    -160€                   -45.903€          

2048 30 -€                 -€                 512-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -512€                    -158€                   -46.061€          

2049 31 -€                 -€                 524-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -524€                    -155€                   -46.216€          

2050 32 -€                 -€                 538-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -538€                    -153€                   -46.369€          

2051 33 -€                 -€                 551-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -551€                    -151€                   -46.520€          

2052 34 -€                 -€                 565-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -565€                    -149€                   -46.669€          

2053 35 -€                 -€                 579-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -579€                    -147€                   -46.816€          

2054 36 -€                 -€                 593-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -593€                    -145€                   -46.960€          

2055 37 -€                 -€                 608-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -608€                    -142€                   -47.103€          

2056 38 -€                 -€                 623-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -623€                    -140€                   -47.243€          

2057 39 -€                 -€                 639-€                     -€                      -€                      -€                      -€                     -639€                    -138€                   -47.382€          

2058 40 -€                 -€                 655-€                     -€                      -€                      -€                      662€                    8€                         2€                        -47.380€          

-€                      -€                      -68.477€               -47.380€              -1.608.208€     

Referentie toepassing (1)

 € -60.000  

 € -50.000  

 € -40.000  

 € -30.000  

 € -20.000  

 € -10.000  

 € -     
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Vergelijking cumulatieve NCW 

Referentie toepassing (1) Duurzame toepassing (2)

 € -25.000  

 € -20.000  

 € -15.000  

 € -10.000  

 € -5.000  

 € -    

 € 5.000  

 € 10.000  

 € 15.000  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Kasstroomverschillen 

Verschil in kasstromen (duurzame maatregel vs referentie maatregel)
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Jaar Jaren
Investerigs-

kosten

Onderhouds-

kosten

Schoonmaak-

kosten

Kosten voor 

G/W/E
Subsidie

Producitviteit-

stijging
Restwaarde Kasstroom NCW Cum NCW

2018 0 50.000-€           -50.000€               -50.000€              -50.000€          

2019 1 -€                 -€                 250-€                     -€                      -€                      2.700€                  -€                     2.450€                  2.356€                 -47.644€          

2020 2 -€                 -€                 256-€                     -€                      -€                      2.754€                  -€                     2.498€                  2.310€                 -45.335€          

2021 3 -€                 -€                 263-€                     -€                      -€                      2.782€                  -€                     2.519€                  2.240€                 -43.095€          

2022 4 -€                 -€                 269-€                     -€                      -€                      2.810€                  -€                     2.540€                  2.172€                 -40.924€          

2023 5 -€                 -€                 276-€                     -€                      -€                      2.838€                  -€                     2.562€                  2.106€                 -38.818€          

2024 6 -€                 -€                 283-€                     -€                      -€                      2.866€                  -€                     2.583€                  2.042€                 -36.776€          

2025 7 -€                 -€                 290-€                     -€                      -€                      2.895€                  -€                     2.605€                  1.979€                 -34.797€          

2026 8 -€                 -€                 297-€                     -€                      -€                      2.924€                  -€                     2.627€                  1.919€                 -32.878€          

2027 9 -€                 -€                 305-€                     -€                      -€                      2.953€                  -€                     2.648€                  1.861€                 -31.017€          

2028 10 -€                 -€                 312-€                     -€                      -€                      2.982€                  -€                     2.670€                  1.804€                 -29.213€          

2029 11 -€                 -€                 320-€                     -€                      -€                      3.012€                  -€                     2.692€                  1.749€                 -27.464€          

2030 12 -€                 -€                 328-€                     -€                      -€                      3.042€                  -€                     2.714€                  1.695€                 -25.769€          

2031 13 -€                 -€                 336-€                     -€                      -€                      3.073€                  -€                     2.737€                  1.644€                 -24.125€          

2032 14 -€                 -€                 345-€                     -€                      -€                      3.104€                  -€                     2.759€                  1.593€                 -22.532€          

2033 15 -€                 -€                 353-€                     -€                      -€                      3.135€                  -€                     2.781€                  1.544€                 -20.988€          

2034 16 -€                 -€                 362-€                     -€                      -€                      3.166€                  -€                     2.804€                  1.497€                 -19.491€          

2035 17 -€                 -€                 371-€                     -€                      -€                      3.198€                  -€                     2.826€                  1.451€                 -18.040€          

2036 18 -€                 -€                 380-€                     -€                      -€                      3.230€                  -€                     2.849€                  1.406€                 -16.633€          

2037 19 -€                 -€                 390-€                     -€                      -€                      3.262€                  -€                     2.872€                  1.363€                 -15.270€          

2038 20 -€                 14.859-€           400-€                     -€                      -€                      3.295€                  -€                     -11.965€               -5.460€                -20.731€          

2039 21 -€                 -€                 410-€                     -€                      -€                      3.327€                  -€                     2.918€                  1.280€                 -19.450€          

2040 22 -€                 -€                 420-€                     -€                      -€                      3.361€                  -€                     2.941€                  1.241€                 -18.209€          

2041 23 -€                 -€                 430-€                     -€                      -€                      3.394€                  -€                     2.964€                  1.203€                 -17.007€          

2042 24 -€                 -€                 441-€                     -€                      -€                      3.428€                  -€                     2.987€                  1.165€                 -15.841€          

2043 25 -€                 -€                 452-€                     -€                      -€                      3.463€                  -€                     3.010€                  1.129€                 -14.712€          

2044 26 -€                 -€                 463-€                     -€                      -€                      3.497€                  -€                     3.034€                  1.094€                 -13.618€          

2045 27 -€                 -€                 475-€                     -€                      -€                      3.532€                  -€                     3.057€                  1.060€                 -12.558€          

2046 28 -€                 -€                 487-€                     -€                      -€                      3.567€                  -€                     3.081€                  1.027€                 -11.530€          

2047 29 -€                 -€                 499-€                     -€                      -€                      3.603€                  -€                     3.104€                  995€                    -10.535€          

2048 30 -€                 -€                 512-€                     -€                      -€                      3.639€                  -€                     3.128€                  964€                    -9.571€            

2049 31 -€                 -€                 524-€                     -€                      -€                      3.676€                  -€                     3.151€                  934€                    -8.636€            

2050 32 -€                 -€                 538-€                     -€                      -€                      3.712€                  -€                     3.175€                  905€                    -7.731€            

2051 33 -€                 -€                 551-€                     -€                      -€                      3.749€                  -€                     3.199€                  877€                    -6.855€            

2052 34 -€                 -€                 565-€                     -€                      -€                      3.787€                  -€                     3.222€                  849€                    -6.006€            

2053 35 -€                 -€                 579-€                     -€                      -€                      3.825€                  -€                     3.246€                  823€                    -5.183€            

2054 36 -€                 -€                 593-€                     -€                      -€                      3.863€                  -€                     3.270€                  797€                    -4.386€            

2055 37 -€                 -€                 608-€                     -€                      -€                      3.902€                  -€                     3.294€                  772€                    -3.615€            

2056 38 -€                 -€                 623-€                     -€                      -€                      3.941€                  -€                     3.317€                  747€                    -2.867€            

2057 39 -€                 -€                 639-€                     -€                      -€                      3.980€                  -€                     3.341€                  724€                    -2.143€            

2058 40 -€                 -€                 655-€                     -€                      -€                      4.020€                  2.208€                 5.573€                  1.161€                 -983€               

-€                      133.286€              53.784€                -983€                   -832.975€        

Duurzame toepassing (2)
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Projectnaam Onderzoek Interreg VA-project Heatlhy building Network; Voorbeeld Financiele haalbaarheid duurzame installatieonderdelenPrijspeil 1-jan-18

Projectnummer 16343801 Versie 0.3

Onderdeel Vergelijking tussen referentie toepassing en duurzame toepassing Case groene binnenwand Datum 15-jan-19

Leeswijzer

Deze businesscase maakt het mogelijk om duurzame alternatieve te vergelijken met gelijkwaardige referentie toepassingen. Groene en blauwe cellen dienen ingevuld te worden door gebruiker. In het tabblad 'Output' treft u

een kasstroomoverzicht en de mogelijke terugverdientijd en moment een toepassing een positieve Netto Contante Waarde genereert. 

Disclaimer: Dit is indicatieve berekening, hieraan kunnen geen rechten ontleent worden, tevens zijn alle bedragen exclusief btw.

Ruimtestaat Opmerking / toelichting

- Gebouwomvang 1.000 m
2 (fictieve omvang kantoorgebouw)

- Wandlengte 50 Strekkende m's 

- Aantal FTE 50 (fictieve aantal FTE bij de omvang van dit kantoorgebouw)

Organisatieopbrengst

- Jaarlijkse winst (EBIT) of Jaarlijkse salariskosten 150.000€         Winst per FTE 3.000€             

- Verwachte productiviteitsstijging (EBIT) 10,0% Bij een duurzame oplossing

Financiële parameters

- Doorlooptijd kasstroomschema 40

- Discontovoet 4,0%    De disconteringsvoet is het rekenpercentage waarmee toekomstige kasstromen contant worden gemaakt. 

Referentie toepassing (1) Opmerking / toelichting

Investeringskosten Indexatiepercentage

- Initiële investeringskosten -€                     per BVO restwaarde: 1% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restwaarde: 1% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restwaarde: 1% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restwaarde: 1% 2,0%

Exploitatiekosten

- Jaarlijkse Technisch onderhoudskosten -€                    per BVO 2,0%

- Groot onderhoudskosten in jaar 20 a 0%  van inv.kosten

- Schoonmaakkosten -€                    per BVO 2,5%

Verbruik per BVO kosten per eenheid Totaal verbruiik

- Kosten voor gas 0 m
3 0,45€            excl. btw -€                 4,0%

- Kosten voor water 0 m
3 1,16€            excl. btw -€                 1,0%

- Kosten voor elektriciteit 0 kWh 0,10€            excl. btw -€                 1,0%

Subsidies

- Eenmalige subsidies -€                 in jaar 1

- Jaarlijkse subsidies -€                 per jaar 1,0%

- Restwaarde bepalen in jaar 40 0,0%

Duurzame toepassing (2) Opmerking / toelichting

Investeringskosten Indexatiepercentage

- Initiële investeringskosten 400€                per m restwaarde: 2% 2,0% Gebaseerd op de prijsopgave van Wallflore

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restwaarde: 2% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restwaarde: 2% 2,0%

- Herinvesteringskosten in jaar 0 a 0%  van inv.kosten restwaarde: 2% 2,0%

Exploitatiekosten 2,0%

- Jaarlijkse Technisch onderhoudskosten -€                 per m
2
 per jaar

- Groot onderhoudskosten in jaar 20 a 20%  van inv.kosten 2,5%

- Schoonmaakkosten 2,00€               per m per jaar

Totaal verbruiik

- Gasverbruik per jaar 0% t.o.v. referentieproject -€                 4,0%

- Waterverbruik per jaar 100% t.o.v. referentieproject 16€                  1,0%

- Elektriciteitsverbruik per jaar 0% t.o.v. referentieproject -€                 1,0%

Subsidies

- Eenmalige subsidies -€                 in jaar 1

- Jaarlijkse subsidies -€                 per jaar 1,0%

- Restwaarde bepalen in jaar 40 0,0% Een groene binnenwand heeft geen restwaarde.

Aanname is per 50 m
2
 BVO 2,5 m1 wandlengte van 2,0m hoog.

Schoonmaakkosten zijn per m groene binnenwand

Het duurzame scenario wordt vergeleken met een kale wand, waarbij dus 

geen investeringen gemaakt hoeven worden.

Bron: CBRE "Het sneeuwbaleffect van Healthy offices" i.s.m. Universiteit 

Twente (effect natuurlijke ruimte 10%) 2017

Niet commerciele organisaties kunnen een fictief percentage van de 

jaarlijkse salariskosten hanteren.

1643801-0048.xlsx



Projectnaam Onderzoek Interreg VA-project Heatlhy building Network; Voorbeeld Financiele haalbaarheid duurzame installatieonderdelen Prijspeil 1-jan-18

Projectnummer 16343801 Versie 0.3

Onderdeel Vergelijking tussen referentie toepassing en duurzame toepassing Case groene binnenwand Datum 15-jan-19

Terugverdientijd duurzame toepassing (2): 1,4 jaar Op basis van de NCW berekening

Positieve cashflow referentie toepassing na: geen jaar

Positieve cashflow duurzame toepassing na: 2,0 jaar

Jaar Jaren
Investerigs-

kosten

Onderhouds-

kosten

Schoonmaak-

kosten

Kosten voor 

G/W/E
Subsidie

Producitviteit-

stijging
Restwaarde Kasstroom

Cum 

kasstroom
NCW Cum NCW

2018 0 -€                 -€                     -€               -€                   -€               

2019 1 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2020 2 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2021 3 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2022 4 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2023 5 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2024 6 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2025 7 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2026 8 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2027 9 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2028 10 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2029 11 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2030 12 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2031 13 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2032 14 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2033 15 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2034 16 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2035 17 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2036 18 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2037 19 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2038 20 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2039 21 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2040 22 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2041 23 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2042 24 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2043 25 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2044 26 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2045 27 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2046 28 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2047 29 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2048 30 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2049 31 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2050 32 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2051 33 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2052 34 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2053 35 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2054 36 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2055 37 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2056 38 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2057 39 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

2058 40 -€                 -€                 -€                      -€                     -€                      -€                      -€                     -€                     -€               -€                   -€               

-€                      -€                      -€                     -€                 -€                     -€                 

Referentie toepassing (1)

 € -50.000  

 € -     
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Vergelijking cumulatieve NCW 

Referentie toepassing (1) Duurzame toepassing (2)
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Jaar Jaren
Investerigs-

kosten

Onderhouds-

kosten

Schoonmaak-

kosten

Kosten voor 

G/W/E
Subsidie

Producitviteit-

stijging
Restwaarde Kasstroom

Cum 

kasstroom
NCW Cum NCW

2018 0 20.000-€           -20.000€              -20.000€          -20.000€              -20.000€          

2019 1 -€                 -€                 100-€                     16-€                       -€                      15.000€                -€                     14.884€                -5.116€            14.312€               -5.688€            

2020 2 -€                 -€                 103-€                     16-€                       -€                      15.302€                -€                     15.183€                10.067€           14.037€               8.349€             

2021 3 -€                 -€                 105-€                     16-€                       -€                      15.455€                -€                     15.333€                25.400€           13.631€               21.980€           

2022 4 -€                 -€                 108-€                     17-€                       -€                      15.609€                -€                     15.485€                40.884€           13.236€               35.216€           

2023 5 -€                 -€                 110-€                     17-€                       -€                      15.765€                -€                     15.638€                56.522€           12.853€               48.069€           

2024 6 -€                 -€                 113-€                     17-€                       -€                      15.923€                -€                     15.793€                72.315€           12.481€               60.551€           

2025 7 -€                 -€                 116-€                     17-€                       -€                      16.082€                -€                     15.949€                88.264€           12.120€               72.670€           

2026 8 -€                 -€                 119-€                     17-€                       -€                      16.243€                -€                     16.107€                104.371€         11.769€               84.439€           

2027 9 -€                 -€                 122-€                     17-€                       -€                      16.405€                -€                     16.266€                120.637€         11.428€               95.868€           

2028 10 -€                 -€                 125-€                     18-€                       -€                      16.569€                -€                     16.427€                137.063€         11.097€               106.965€         

2029 11 -€                 -€                 128-€                     18-€                       -€                      16.735€                -€                     16.589€                153.652€         10.776€               117.741€         

2030 12 -€                 -€                 131-€                     18-€                       -€                      16.902€                -€                     16.753€                170.406€         10.464€               128.205€         

2031 13 -€                 -€                 134-€                     18-€                       -€                      17.071€                -€                     16.919€                187.324€         10.161€               138.366€         

2032 14 -€                 -€                 138-€                     18-€                       -€                      17.242€                -€                     17.086€                204.410€         9.867€                 148.233€         

2033 15 -€                 -€                 141-€                     19-€                       -€                      17.415€                -€                     17.255€                221.665€         9.581€                 157.813€         

2034 16 -€                 -€                 145-€                     19-€                       -€                      17.589€                -€                     17.425€                239.090€         9.303€                 167.117€         

2035 17 -€                 -€                 148-€                     19-€                       -€                      17.765€                -€                     17.597€                256.687€         9.034€                 176.151€         

2036 18 -€                 -€                 152-€                     19-€                       -€                      17.942€                -€                     17.771€                274.458€         8.772€                 184.923€         

2037 19 -€                 -€                 156-€                     19-€                       -€                      18.122€                -€                     17.946€                292.404€         8.518€                 193.441€         

2038 20 -€                 5.944-€             160-€                     20-€                       -€                      18.303€                -€                     12.180€                304.584€         5.559€                 199.000€         

2039 21 -€                 -€                 164-€                     20-€                       -€                      18.486€                -€                     18.302€                322.886€         8.032€                 207.031€         

2040 22 -€                 -€                 168-€                     20-€                       -€                      18.671€                -€                     18.483€                341.369€         7.799€                 214.830€         

2041 23 -€                 -€                 172-€                     20-€                       -€                      18.857€                -€                     18.665€                360.034€         7.573€                 222.403€         

2042 24 -€                 -€                 176-€                     20-€                       -€                      19.046€                -€                     18.849€                378.884€         7.353€                 229.757€         

2043 25 -€                 -€                 181-€                     21-€                       -€                      19.236€                -€                     19.035€                397.919€         7.140€                 236.897€         

2044 26 -€                 -€                 185-€                     21-€                       -€                      19.429€                -€                     19.223€                417.141€         6.933€                 243.831€         

2045 27 -€                 -€                 190-€                     21-€                       -€                      19.623€                -€                     19.412€                436.554€         6.732€                 250.563€         

2046 28 -€                 -€                 195-€                     21-€                       -€                      19.819€                -€                     19.603€                456.157€         6.537€                 257.100€         

2047 29 -€                 -€                 200-€                     21-€                       -€                      20.018€                -€                     19.797€                475.954€         6.348€                 263.448€         

2048 30 -€                 -€                 205-€                     22-€                       -€                      20.218€                -€                     19.992€                495.945€         6.164€                 269.612€         

2049 31 -€                 -€                 210-€                     22-€                       -€                      20.420€                -€                     20.188€                516.133€         5.985€                 275.597€         

2050 32 -€                 -€                 215-€                     22-€                       -€                      20.624€                -€                     20.387€                536.521€         5.812€                 281.408€         

2051 33 -€                 -€                 220-€                     22-€                       -€                      20.830€                -€                     20.588€                557.108€         5.643€                 287.051€         

2052 34 -€                 -€                 226-€                     22-€                       -€                      21.039€                -€                     20.790€                577.899€         5.479€                 292.531€         

2053 35 -€                 -€                 232-€                     23-€                       -€                      21.249€                -€                     20.995€                598.893€         5.320€                 297.851€         

2054 36 -€                 -€                 237-€                     23-€                       -€                      21.462€                -€                     21.201€                620.095€         5.166€                 303.017€         

2055 37 -€                 -€                 243-€                     23-€                       -€                      21.676€                -€                     21.410€                641.505€         5.016€                 308.034€         

2056 38 -€                 -€                 249-€                     23-€                       -€                      21.893€                -€                     21.620€                663.125€         4.871€                 312.904€         

2057 39 -€                 -€                 256-€                     24-€                       -€                      22.112€                -€                     21.833€                684.957€         4.729€                 317.634€         

2058 40 -€                 -€                 262-€                     24-€                       -€                      22.333€                883€                    22.930€                707.888€         4.776€                 322.410€         

-€                      740.479€              707.888€              13.122.053€    322.410€             7.513.318€      

Duurzame toepassing (2)
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