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Figuur 1. Kosten meegenomen in het BASF-model.

Vergelijken op lange 
termijn

Duurzame investeringen zijn vaak lastig te 
verdedigen omdat de voordelen tijdens de 
gebruiksfase moeilijk te kwantificeren zijn 
voor een specifieke situatie. De potentiële 
besparingen zijn groot wanneer de indus-
trie de toekomstige kosten meeweegt in  
de keuze tussen verschillende producten. 

De voedingsmiddelenindustrie kan geld besparen door bij 
beslissingen over investeringen de kosten van verschillende 
alternatieven tijdens de levenscyclus in beeld te brengen. De 
kosten voor onder meer onderhoud, energie, productiestilstand 
zijn vaak vele malen hoger dan de aanvankelijke investering. 
Een levenscyclusanalyse kan helpen bij de beoordeling. 

Levenscyclusanalyse helpt bij beoordeling investering 

goedkopere producten gekozen omdat  
de voordelen van de duurdere variant  
vaak niet concreet zijn doorgerekend.  
Een levenscycluskostenmodel kan hier - 
bij helpen.

Levenscycluskostenanalyse 
In levenscycluskostenmodellen worden  
zowel de investeringen (CAPEX) als de 
operationele kosten (OPEX) over een  
langere periode beschouwd. Deze model -
len zijn niet nieuw: voor kapitaalintensieve 
ontwerpbeslissingen wordt een analyse  
regelmatig toegepast om alternatieven in 
een vroeg stadium te vergelijken. Oude  
wijn in nieuwe zakken? Nee, want bij  
productkeuzes worden levenscycluskosten 
nog nauwelijks meegenomen. De reden 
hiervoor is dat de informatie in product-
brochures vaak te algemeen is, waardoor 
een specifieke analyse niet goed mogelijk  
is. Dit zorgt ervoor dat de prijs van het  
product vaak de enige zichtbare uitgave is 
waarop asset owners producten kunnen  
vergelijken, terwijl andere eigenschappen 
van het product grote financiële consequen-
ties kunnen hebben. Zo’n model is bruik-
baar voor asset owners en inkopers die de 
kosten van producten gedurende de levens-
duur willen vergelijken. 

Casestudie BASF
Advies- en ingenieursbureau Tebodin,  
onderdeel van Bilfinger, ontwikkelde een 
model voor BASF om de levenscycluskos-

Naast de financiële voordelen draagt deze 
integrale afweging vanzelf bij aan het be-
halen van de duurzaamheidsdoelstellingen, 
omdat producten met een hogere prestatie 
vaak minder onderhoud en dus kosten met 
zich mee brengen. Dit lijkt heel logisch, 
maar in de praktijk wordt meestal voor de 
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ten te bepalen van een waterdichtingssys-
teem. Dat is ontwikkeld conform EN 1504. 
Behalve de investeringskosten zijn ook de 
prestatie-eisen van het conserveringssys-
teem, waaronder scheuroverbruggende ca-
paciteit, hechting en chemische weerstand 
van een product belangrijk voor de totale 
kosten. Met dit model kan de asset manager 
– die moet beslissen over de aanschaf van 
de coating – bepalen wat de beste koop is 
voor zijn specifieke situatie, op basis van 
een integraal kostenoverzicht aan de hand 
van de prestaties van de producten. Een 
voorbeeld is een betonnen afvalwaterzuive-
ringstank van 1500 m2 met een beschadi-
ging van 15 procent van het totale beton. 
Voor deze tank wordt het aanbrengen van 
waterdichtingssysteem overwogen om het 
beton te beschermen tegen degradatie. Vier 
alternatieven zijn met elkaar vergeleken:
1.  geen waterdichting aanbrengen en alleen 

repareren; 
2.  MasterSeal 531, een cementcoating met 

relatief lage materiaalprijs;
3.  MasterSeal M689, een polyurea-coating 

met een snelle applicatie.

4.  MasterSeal M808, een polyurethaan  
coating met minimaal materiaal- 
verbruik.

Om de berekening specifiek te maken, wordt 
rekening gehouden met de afval water samen-
stelling, betonkwaliteit, type reparatie, kosten 
van productiestilstand, discontovoet en ana-
lyseperiode. Het model berekent vervolgens de 
verwachte kosten voor ieder jaar, vertaalt dit 
naar totale levenscycluskosten in netto contan-
te waarde en zet de resultaten van elk scenario 
naast elkaar in een overzicht. Duurzaamheids-
aspecten, zoals materiaal- en CO2- besparin-
gen, worden ook meege nomen. Uit de resulta-
ten van dit voorbeeld komt naar voren dat de 
toekom stige kosten een veelvoud zijn ten op-
zichte van de aanvankelijke investering, zeker 
als er geen waterdichtingssysteem aange-
bracht wordt. Niet alleen de directe onder-
houdskosten vallen hoog uit. Ook de snelle 
ingebruik name, gemiste productie, heeft een 
grote impact op de totale kosten. 

Balanceren van kosten
In deze specifieke situatie blijkt dat het  
product MasterSeal M689 de beste keuze  

is bij een integrale afweging van de totale 
kosten over de levenscyclus. Hoewel de  
materiaalprijs van het product hoog is, 
zorgt de combinatie van een snelle appli-
catie en duurzame bescherming voor een 
snelle ingebruikname, waardoor de in- 
stal latie maar kort buiten gebruik is. Het  
voorbeeld toont aan dat de kosten van  
onderhoud bij de keuze van een coating  
significant zijn ten opzichte van de aan-
koopprijs. Het balanceren van deze kosten 
en andere voordelen, zoals beperkte stil-
stand van de productie, loont en geeft  
inzicht in de werkelijke kosten. 
 
Standaarden en normen
Achter de gebruikersinterface van het 
 model zit een database met gegevens van 
producten en activiteiten – eenheidskosten 
zoals steigerwerk en oppervlaktebehande-
ling. Dit vormt de basis voor de calculatie 
van levenscycluskosten. Deze achtergrond-
gegevens zijn bepaald met kennis van BASF 
Master Builders Solutions en Tebodin.  
Productdata aangeleverd door BASF, veelal 
gebaseerd op laboratoriumonderzoeken,  
is gevalideerd door experts van Tebodin  
en andere Bilfinger-bedrijven aan de hand 
van hun praktijk ervaring. Bovendien is ge-
bruik gemaakt van relevante normen, zoals 
NEN-206 & NEN-13670 en NEN-EN1504 
voor beton eigenschappen en ISO15686-5 
voor levenscycluskostenanalyse. Hiermee is 
geborgd dat het model onafhankelijk is,  
gebaseerd is op de praktijk en ontwikkeld is 
met kennis van het product EN15.
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Figuur 2. Voorbeeld van voordelen van het model voor een afvalwatertank. 

Case: Afvalwaterzuivering tank in de Food industrie*

Beste Koop Kostenreductie Duurzaam

...master Seal M689 is beste
koop in deze specifieke
situatie

... investering in dit product
levert een besparing van
€ 1.421.000 op

... het model is
gebruiksvriendelijk, breed
toepasbaar en specifiek te
maken voor de context

... deze investering
minimaliseert downtime
voor (on)gepland onderhoud

... een database van
onafhankelijke expertise zorgt
voor realistische, betrouwbare
uitkomsten

... 744.000 kg materiaal voor
coating en reparatie wordt
bespaard. Dit resulteert in
€ 7832 besparing in CO2

Gemakkelijk Continuïteit Betrouwbaar

ledere 1 euro investering levert 13,26 euro besparingen op
* 1500 m2afvalwater tank met 15% beschadigingen, productiederving bij downtime gemiddeld €300 per uur,
analyse periode 30 jaar met 7% discontovoet, €80 per ton CO2.
Besparingen uitgedrukt ten opzichte van base case geen waterdichting.


