
Operationele  
Veiligheidseconomie 
KIVI@Den Haag, 8 juli 2019 

Prof. Dr. Ir. Genserik Reniers 



Even vooraf: wie ben ik?   
Waarover gaat dit? 



• MSc. in Chemical engineering  

• Ph.D. in Toegepaste Econ. Wet. 

• Hoogleraar aan TUDelft & UAntwerpen 
(Leerstoel Safety of hazardous materials) 

Prof. dr. ir. Genserik Reniers 



We gaan het hier dus hebben over: 

Het nemen van beslissingen aangaande veiligheidsinvesteringen 

(preventie & protectie) om mogelijke toekomstige gevolgen  

(verliezen) ten gevolge van ongewenste gebeurtenissen,  

die gerelateerd zijn aan bedrijfsoperaties en –activiteiten,  

te voorkomen of te mitigeren/beteugelen, en daarbij  

economische gegevens meenemend in het beslissingsproces. 
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Wat is veiligheid? Wat is risico? 

Veiligheid is een toestand (gemoedstoestand of reële toestand) van een persoon, een situatie, een 
machine, en dergelijke. Veiligheid hangt ook af van het perspectief van waaruit men de toestand 
bekijkt. 
 
Zonder kwantificatie is het niet mogelijk om op basis van ‘een toestand’ optimaal maatregelen te 
treffen. 
 
Er zijn vele toestanden denkbaar, en die zeggen niets over gevolgen, kansen, maatregelen van 
toestanden, en bovendien veranderen de toestanden voortdurend. Het beschrijven van toestanden 
laat bovendien niet toe om te kwantificeren. 
 
Daarom, om kwantificatie van toestanden mogelijk te maken, is het begrip ‘risico’ ingevoerd. 
 
Risico is “het effect van onzekerheid op het behalen van doelstellingen”. (ISO 31000) Risico heeft dus 
twee kanten. 
 



De risico-zandloper 



Kwantificeren van risico 

Risico’s bestaan uit gevaren/kansen, blootstelling, winsten/verliezen 

 

Ri = Ki x Gi    (i : veiligheidstoestand of ‘scenario’) 

 

Ri = Ki x Gi
a   ( a=1: risico-neutrale attitude; a<1: risico-zoekend; a>1: risico-avers) 

 

De realiteit zoals ze zich voordoet, is eigenlijk een voortdurende 
verwachtingswaarde van gesommeerde scenario’s die allen een bepaalde kans 
op bepaalde gevolgen hebben. 



Verwachtingswaarde - voorbeeld 

Stel: een bepaalde situatie/realiteit bestaat bij zeer grove benadering uit 3 scenario’s (mogelijke 
toestanden)   
[merk op dat er in dagelijkse werkelijkheid uiteraard oneindig veel mogelijke scenario’s zijn 
waarvan zeer veel scenario’s met uiterst lage kansen.] 
 
De 3 scenario’s zijn: 

 Scenario 1: er gebeurt niets: kans = 0,90; gevolg = 0€ 
 Scenario 2: klein ongeval: kans = 0,099; gevolg = -1000€ 
 Scenario 3: ernstig ongeval: kans = 0,001; gevolg = -900.000€ 
  
De verwachtingswaarde van dit risico van deze toestand (een zeer vereenvoudigde realiteit) kan 
dan voor een risico-neutrale attitude (a=1) worden berekend als:  
  
 0,9 x 0€  +  0,099 x (-1000€)  +  0,001 x (-900.000€)  =  -990€ 
 
Merk op dat het mogelijk is om ook de positieve risico-scenario’s in rekening te brengen. Wij: in 
dit kader: focus op negatieve operationele risico’s (Veiligheid!). 
 



Types risico 

Type I : kleine risico’s - arbeidsrisico’s met kleine gevolgen en hoge 
kansen; voorbeelden: van de ladder of van de trap vallen, ongeval van 
een student in een labo, verkeersongeval, enz. 

 

Type II: grote risico’s - rampenrisico’s met grote gevolgen en lage 
kansen; voorbeelden: gaswolkexplosies, vliegtuigcrashes, gifwolken, 
enz.  

 

Type III: nooit geziene risico’s - zwarte zwaanrisico’s met extreem 
grote gevolgen en extreem lage kansen; voorbeelden: Tsjernobyl, 9/11, 
impact van komeet op aarde, enz. (eigenlijk kan dit gezien worden als 
een extremum van type II risico’s) 

 

 



Risicomanagement 



Operationele risico’s in de hoofden van de 
managers 
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Verwachtingswaarde 
De verwachtingswaarde meet een ‘gemiddelde’ uitkomst van scenario’s.  
 
Beschouw ter illustratie het volgende voorbeeld. Je hebt voor een bepaalde bestaande 
situatie X de volgende scenario’s met mogelijke kansen en gevolgen bepaald: 
 Scenario 1: een gevolg g1 met kans k1 
 Scenario 2: een gevolg g2 met kans k2 
 Scenario 3: een gevolg g3 met kans k3 
 Scenario 4: een gevolg g4 met kans k4 
 
We gaan er verder van uit dat er geen andere scenario’s mogelijk zijn voor deze 
situatie, en dat dus 
 k1 + k2 + k3 + k4 = 1 
  
Dan kan de verwachtingswaarde van deze onzekere situatie worden berekend als:  
 E(X) = g1k1 + g2k2 + g3k3 + g4k4 
 

 
  
 



Verwachtingswaarde uitgebreid 

De beslissing om al dan niet preventieve maatregelen te nemen, ligt dan in de handen van 
de veiligheidsmanager.  
 
Indien de manager rekening houdt met de risico-aversie van scenario’s met zware gevolgen 
(bijvoorbeeld a=1 indien de gevolgen minder dan 10 slachtoffers tegelijk zijn, en a=1,3 
indien de gevolgen 10 slachtoffers of meer tegelijk zijn): 
 E(X, m.i.v. risico-aversie) = g1

a
 k1 + g2

a
 k2 + g3

a
 k3 + g4

a
 k4 

  
Merk op dat gevolgen bv. nul of negatief kunnen zijn, maar dat het ook mogelijk is om 
zowel positieve als negatieve gevolgen te hebben.  
Bij een investering I kan het bv. zijn dat, als alles gaat volgens plan, je een opbrengst 
verwacht van g1 = o1, maar indien er zich moeilijkheden voordoen, er enkele scenario’s 
kunnen worden bedacht waarbij verliezen zullen moeten in rekening gebracht worden, bv. 
g2 = v2 en g3 = v3.  
 
Dan is de verwachtingswaarde (bv. zonder rekening te houden met een aversie-factor) dus: 
 E(I) = o1k1 + v2k2 + v3k3  
 



Verwachtingswaarde in beslissingsboom 



Rationaliteit 

- Voorkeuren zijn volledig. Dit wil zeggen dat veiligheidsmanagers in staat 
zijn om alle veiligheidsmaatregelen-opties te rangschikken naar hun voorkeur.  

 
- Voorkeuren zijn transitief. Dit wil zeggen dat als de veiligheidsmanager X 
verkiest boven Y, en Y boven Z, dat hij dan ook X verkiest boven Z. 

 
- Iedere veiligheidsmaatregel is ‘wenselijk’. Dit houdt in dat ‘meer’ altijd 
beter is dan ‘minder’ van een maatregel.    

 
- De regel van het dalende marginale nut geldt. Dit houdt in dat de winst 
(of nut) van het aanschaffen van een extra maatregel (van hetzelfde), 
afneemt. 
 



Discontovoet 

- Mensen schatten toekomstige ervaringen minder hoog in als huidige ervaringen, 
omdat ze zeker zijn van huidige gebeurtenissen en niet zeker zijn van toekomstige 
gebeurtenissen (omwille van allerlei omstandigheden en mogelijke risico’s). Hoe hoger 
de discontovoet, hoe lager de huidige waarde van de toekomstige cash flows (dus 
hoe minder toekomstige ervaringen worden ingeschat).  

 

- Om de Huidige Waarde te berekenen van een kost of een baat in jaar x, moet er 
dus ‘verdisconteerd’ worden voor x periodes:  
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Netto Actuele Waarde 

De NAW drukt het verschil uit tussen de totale verdisconteerde huidige waarde 
van de baten en de totale verdisconteerde huidige waarde van de kosten. Een 
positieve NAW voor een bepaalde veiligheidsinvestering wil dus zeggen dat de 
baten van de investering groter zijn dan de kosten:  
  NAW = Huidige Waarde (baten) – Huidige Waarde (kosten).    
  Als NAW ≥ 0, veiligheidsinvestering wordt aanbevolen     
  Als NAW < 0, veiligheidsinvestering wordt afgeraden 
 
Om de NAW te berekenen, moeten dus alle cash flows worden bepaald, en alle 
toekomstige cash flows naar huidige waarden worden gerekend aan de hand van 
een gekozen discontovoet. De formule om de NAW te berekenen, is: 
    
 
Waarin Xt de cash flows in jaar t voorstelt. T is de tijdshorizon (meestal uitgedrukt 
in jaren), en r is de discontovoet.   
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Tijdshorizon, Annuïteit 

- De “tijdshorizon” is de periode waarover de berekeningen gebeuren. De 
tijdshorizon wordt meestal uitgedrukt in jaren, en gaat samen met de levensduur van 
een veiligheidsinvestering, of met de levensduur van bepaalde infrastructuur 
waarvoor de berekening dient te gebeuren (bv. een installatie, een bepaald 
installatieonderdeel, enzovoort).   

De tijdshorizon is een belangrijke parameter en de keuze ervan zal vaak een 
beslissende invloed hebben op de eindresultaten van een economische analyse, en of 
een investering al dan niet rendabel is op basis van de berekeningen.  

 - Nu het concept en de methode van het verdisconteren duidelijk is, kunnen we 
voor de eenvoud soms veronderstellen dat het bedrag van de kost en/of baat 
hetzelfde blijft in de toekomst gedurende de tijd waarover de berekening gebeurt. 
Dit betekent dat de kost/baat in jaar i dus dezelfde is voor alle i, dus  Ci = C  en Bi = B . 
Dit concept wordt een “annuïteit” genoemd.  

 



Variabiliteit 

Variabiliteit = (Maximale kost van een veiligheid-investeringsoptie) – 

             (Minimale kost van een veiligheid-investeringsoptie) 

  

De Genormaliseerde Variabiliteit kan dan worden bepaald via: 

Genormaliseerde Variabiliteit = Variabiliteit / Maximale kost van een 
veiligheid-investeringsoptie 

  

De Genormaliseerde Variabiliteit kan gezien worden als een soort maat voor 
de onzekerheid van een bepaalde veiligheid-investeringsoptie. 

 



Kosten-baten verhoudingen 

Enkele voorbeelden: 
Kosten-baten verhouding i.v.m. vermeden verliezen:  
  Kost van een veiligheid-investeringsoptie (rekening houdend met haar levensduur) /  
  Waarde van de vermeden verliezen (= hypothetische baten) tgv de veiligheid- 
  investeringsoptie (rekening houdend met de levensduur) 
 
Baten-kosten verhouding i.v.m. waarde van equivalent leven: 
  Waarde m.b.t. equivalente levens (aantal of monetaire waarde) die gered werden  
  gedurende de levensduur van een veiligheidsmaatregel / Kost van de  
  veiligheidsmaatregel (rekening houdend met haar levensduur) 
 
Baten-kosten verhouding i.v.m. risico-reductie: 
  [Aansprakelijkheid m.b.t. het originele risico – Aansprakelijkheid m.b.t. het residuele  
  risico] / Kost van de veiligheid-investeringsoptie (rekening houdend met haar  
  levensduur) 
 



Concreet voorbeeld voor B/K-verhouding ivm 
waarde v.e. equivalent leven 

Stel dat een onderneming 500 FTE werknemers tewerkstelt, en dat de 
berekende kans op overlijden in de onderneming 10-4 per jaar bedraagt. 
Indien de onderneming een bepaalde veiligheidsinvestering doet, zou de kans 
op overlijden dalen tot 0,8 x 10-4 per jaar. De veiligheidsinvestering 
vertegenwoordigt een kost van €1.000.000 over een levensduur van 10 jaar. 
We veronderstellen bijvoorbeeld dat de monetaire waarde van een leven 
wordt geschat op €8.000.000 (zie later). Nu kunnen we de baten-kosten 
verhouding bepalen: 

   



Kosteneffectiviteitsanalyse 

Een kosteneffectiviteitsanalyse maakt gebruik van kosten-effectiviteit 
verhoudingen (KEV), om de meest kosteneffectieve veiligheidsinvesteringen 
te bepalen.  

Om een KEV te bepalen, moeten de veiligheidskosten (de investering) 
uitgedrukt zijn in monetaire eenheden, en de effectiviteit (gerelateerd aan de 
baten die geassocieerd zijn met de investeringskosten) in nutseenheden 
(bijvoorbeeld aantal levens gered, hoeveelheid lozing van een chemische stof 
werd verhinderd, verbetering van de levenskwaliteit, enzovoort).  

 

De KEV van investering i relatief t.o.v. investering j, KEVij , wordt gegeven 
door: 

 



Opportuniteitskost 

Dit is “het bedrag dat men verliest door de middelen (werkkracht of kapitaal) 
niet te gebruiken naar best vermogen”. 

 

Vertaald naar veiligheid:  

- in realiteit erg moeilijk om alle baten die ‘hadden kunnen zijn’ te bepalen.  

- Desondanks is het concept erg belangrijk omdat het aanzet om zo ver 
mogelijk te denken in termen van alternatieve investeringen en trade-offs die 
moeten gemaakt worden bij de allocatie van budgetten en middelen voor 
veiligheid. 



Opportuniteitskost – concreet voorbeeld 

Veiligheidsinvestering = €100.000 met: Vermeden ongevalskost = €120.000 

 ‘winst’ van investering = €20.000 

 

Echter: stel bv. dat: 

Investering = €75.000 met: Vermeden ongevalskost = €94.000.  

Dus: €25.000 nog beschikbaar (€100.000 - €75.000 = €25.000) : beleggen bij 
bank tegen een interestvoet van 5%, dus extra opbrengst = €1250.  

 ‘winst’ van investering = €19.000 + €1250 = €20.250  

 

DUS: Opportuniteitskost = €250 voor dit illustratief voorbeeld. 



Hypothetische Baten (HB) 

HB = Vermeden ongevalskosten 
 
Hypothetische baten resulteren uit “niet-plaatsvindende incidenten” of “non-
gebeurtenissen” en kunnen worden ingedeeld in verschillende categorieën op 
organisatieniveau. De categorieën zijn bv.  
1.  niet-verlies van werktijd en het niet moeten uitbetalen van werknemers die geen waarde 
meer opleveren voor de organisatie;  
2. niet-verlies van korte termijn goederen en diensten (bv. niet-verlies van grondstoffen);  
3. niet-verlies van lange termijn goederen en diensten (bv. niet-verlies van installaties en 
machines);  
4. verschillende korte termijn winsten van verschillende aard (bv. niet-transportkosten, niet-
boetes, enz.);  
5. niet-verlies van inkomen, niet-ondertekende contracten, enz. enz.  
 
(zie ook later) 



Definities voor HB 

Maxmax HB =  

(maximum mogelijke ongevalskost zonder de veiligheidsinvestering)  

           - (maximum mogelijke ongevalskost met de veiligheidsinvestering) 

  

Verwachte HB =  

(verwachte ongevalskost zonder de veiligheidsinvestering) 

               - (verwachte ongevalskost met de veiligheidsinvestering) 

 



Disproportie Factor (DF) 

De Disproportiefactor (zie ook later) wordt gebruikt om na te gaan of 
een veiligheidsinvestering “disproportioneel” is of niet.  
 
Indien kosten/baten > DF (of kosten > baten x DF) : 
veiligheidsinvestering is disproportioneel  de te maken kosten staan 
niet in verhouding tot de verwachte veiligheidsbaten  Het is 
afgeraden om de veiligheidsinvestering te doen.  
(opmerking: DF wordt gebruikt bij investeringsanalyses in verband met 
type II risico’s. De DF is steeds groter dan 1 omdat men anders 
onveiligheid zal bevorderen in plaats van veiligheid. DF ligt best niet 
hoger dan 10 en zeker niet hoger dan 30.)  
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Enkele belangrijke bedenkingen/concepten 
m.b.t. veiligheidsbeslissingen 

- Psychologische vooroordelen/effecten 

 

- Realiteit is steeds veel complexer dan theorie 

 

- Verschillende types risico  

 

- Relatieve beslissingen 

 

- Morele aspecten 



Waarde van een mensenleven 

• Verschillende aanpakken om de waarde van een mensenleven in te schatten - 
“human capital”, “contingent valuation” (WTA, WTP)  
• Aanpakken leiden tot dezelfde conclusie: meer succes in leven resulteert in 
grotere persoonlijke waarde 
• Gemiddelde waarde van een statistisch leven varieert bijna perfect lineair met 
het inkomen (op het niveau van landen) 
•  verschillen van €50.000 tot €25.000.000 (factor 500 !) 
• Eigenlijk geen reden om overal dezelfde waarde te gebruiken in de wereld: 
veiligheid gaat om het nemen van relatieve beslissingen 
• Bovendien kan verondersteld worden dat mensen rationeel bereid zijn om 
meer te betalen om hogere-kansen type II risico’s te reduceren dan om lage-kans 
type II risico’s aan te pakken 



Waarde van een mensenleven – voorbeeld (2) 



Morele aspecten ivm veiligheid 



Besluitvormingsproces 
voor 
veiligheidsinvesteringen 
m.i.v. economische 
analyse 



Gebieden-indeling voor economische 
veiligheidsanalyses 



ALARP regio 



Risicomatrix en risicoregio’s 



Illustratieve heuristiek als aanpak voor de 
keuze van economische analyses voor risico’s 
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 Categorie van 

veiligheidskost 
Subcategorie van veiligheidskost 

Initiatie 
(4.1) 

Onderzoek 

  Selectie en ontwerp 

  Materiaal 

  Training 

  informatieverstrekking 

Installatie Productieverlies 

(4.2.) Start-op 

  Uitrusting 

  Team dat installatie uitvoert 

In werking zijn 
(4.3.) 

Utilities 

Onderhoud 
(4.4.) 

Materiaal  

  Onderhoudsteam  

  Productieverlies 

  Start-op  

Inspectie 
(4.5.) 

inspectie 

Logistiek en transport 
(4.6.) 

Transport en laden/lossen activiteiten 
van gevaarlijke stoffen 
Opslag van gevaarlijke stoffen 
Opstellen van controlelijstjes 
Veiligheidsdocumenten 

Onderaanneming 
(4.7.) 

Contractor selectie 
Training 

Varia 
(4.8.) 

Andere veiligheidskosten 
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 Type van vermeden 

ongevalskost 
Subcategorie van vermeden ongevalskost 

Vermeden supply chain kosten  Vermeden productie-gerelateerde kosten (type I + type II) 

(5.1) Vermeden Opstartkosten (type I + type II) 

  Vermeden schema-gerelateerde kosten (type I + type II) 

Vermeden materiële schade  Vermeden schade aan eigen materiaal/eigendom (type I + type 
II) 

(5.2) Vermeden schade aan materiaal/eigendom van andere 
ondernemingen (type II) 

  Vermeden schade aan materiaal/eigendom van 
omwonenden/buurt (type II) 

  Vermeden schade aan openbare eigendommen (type II) 

Vermeden wettelijke kosten  Vermeden boetes (type I + type II) 

(5.3) Vermeden interim juridische bijstand (type II) 

  Vermeden gespecialiseerde juridische bijstand (type II) 

  Vermeden kosten voor het intern onderzoeksteam (type II) 

  Vermeden kosten voor experts bij hoorzittingen (type II) 

  Vermeden wetgevingskosten (type II) 

  Vermeden vergunning- en licentiekosten (type II) 

Vermeden verzekeringskosten 
(5.4) 

Vermeden verzekeringspremie-kosten (type I + type II) 

Vermeden kosten m.b.t. mens 
en omgeving  

Vermeden kosten i.v.m. compensatie van slachtoffers (type I + 
type II) 

(5.5) Vermeden kosten m.b.t. gewonde werknemers (type I + type II) 

  Vermeden aanwervingskosten (type I + type II) 

  Vermeden kosten m.b.t. milieuschade (type I + type II) 

Vermeden personeelskosten 
(5.6) 

Vermeden kosten i.v.m. productiviteit van personeel (type I + 
type II) 
Vermeden kosten m.b.t. training van nieuwe of tijdelijke 
werkkrachten (type I + type II) 
Vermeden loonkosten (type I + type II) 

Vermeden medische kosten 
(5.7) 

Vermeden kosten i.v.m. medische behandeling op locatie (type 
I + type II) 
Vermeden kosten i.v.m. medische behandeling in ziekenhuizen 
en revalidatie (type I + type II) 
Vermeden kosten i.v.m. gebruik van medisch materieel en 
toestellen (type I + type II) 
Vermeden kosten i.v.m. medisch transport (type I + type II) 

Vermeden interventiekosten  
(5.8) 

Vermeden kosten i.v.m. interventie (type I + type II) 

Vermeden reputatiekosten  
(5.9) 

Vermeden kosten i.v.m. waarde van aandelen, (type II) 

Andere vermeden kosten  Vermeden kosten i.v.m. ongevalsonderzoek (type I + type II) 
Vermeden kosten m.b.t. werktijd van management (type I + 
type II) 

(5.10) Vermeden opruimkosten (type I + type II) 
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Investeringsanalyse – voorbeeld  

Intern rendement (IR): de discontovoet bij dewelke de huidige waarde van alle 
toekomstige cash flows (of de gemonetariseerde verwachte hypothetische 
baten) gelijk is aan de initiële investering. Met andere woorden, het is het 
rendement waarbij een investering break-even uitkomt. Over het algemeen 
kunnen we stellen dat hoe hoger de IR van een investering, hoe interessanter de 
investering is.  
 
 IR is maat van de efficiëntie, kwaliteit, opbrengst van een investering 
(uitgedrukt in een percentage). IR wordt berekend adhv: 
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Terugverdienperiode of Payback Periode (PBP) 

De Payback periode is de tijd waarbinnen een onderneming een investering kan 
terugverdienen. De PBP kunnen we berekenen door de tijd te tellen waarbinnen 
kosten en baten (bijeengeteld), break-even (of nul) worden.  

 

Voorbeeld berekening: 

Stel: veiligheidsinvestering van €100.000 en de verwachte (hypothetische) baten zien 
er als volgt uit:  Jaar 1: €20.000; Jaar 2: €25.000; Jaar 3: €35.000; Jaar 4: €46.600; Jaar 
5: €75.900; Jaar 6: €85.000. De terugverdientijd wordt dan als volgt bepaald.  

Na drie jaar heeft de onderneming €80.000 terugverdiend. In jaar 4 verdient de 
onderneming in totaal €46.600 terug, dus de investering wordt terugverdiend tussen 
het derde en het vierde jaar. Om exact te weten wat de PBP is, moet de cash-flow van 
het nog terug te verdienen bedrag (€20.000) delen door de cash-flow van het vierde 
jaar (€46.600). €20.000 / €46.600 = 0,43. 0,43 van een jaar is gelijk aan 0,43 x 365 = 
157 dagen. De PBP van deze investering van €100.000 is dus 3 jaar en 157 dagen.  



Investeringsanalyse – illustratief voorbeeld 

Stel : veiligheidsbudget = €500.000. Tijdshorizon = 10 jaar. 

Kosten-

categorieën 
Subcategorieën van kosten Bedrag 

Initiële kosten Onderzoek en preliminaire studie €15.400 

  Aankoop van machine €280.000 

  Initiële opleiding/training €25.000 

  Veranderende layout €110.500 

Installatiekosten Machine configuratie en testing €5.500 

  Uitrusting €15.400 

  Installatie team  €25.000 

Operatiekosten Energie  
€38.500 / 

jaar 

Onderhoudskosten Materiaal  
€15.000 / 

jaar 

  Onderhoudsteam 
€7.750 / 

jaar 

Inspectiekosten Inspectieteam 
€2.500 / 

jaar 

Andere 

veiligheidskosten 
Andere veiligheidskosten 

€2.500 / 

jaar 

 

Type van baten Subcategorie van vermeden kosten Bedrag 

Supply chain 

baten 
Productieverlies 

€135.000 

/ jaar 

  
Verwachte additionele baten door 

verhoogde verkoop 

€25.000 / 

jaar 

Baten m.b.t. 

schade 

Schade aan eigen material en 

eigendommen 

€2.500 / 

jaar 

Wettelijke baten Boetes 
€10.000 / 

jaar 

Verzekeringsbaten Verzekeringspremie 
€20.000 / 

jaar 

Baten m.b.t. mens 

en milieu 
Jaarlijks verminderd absenteïsme 

€2.500 / 

jaar 

Andere baten Opruimwerk 
€4.500 / 

jaar 

 



Investeringsanalyse – illustratief voorbeeld (2) 
Dan: 
De kosten en baten zijn ofwel eenmalig ofwel jaarlijks wederkerend. De eenmalige kosten 
en baten vinden plaats in jaar nul. De jaarlijkse kosten en baten worden volgehouden 
gedurende de tienjarige tijdshorizon van de investering, en worden beschouwd aan het 
einde van ieder jaar (normale annuïteit). Het gaat om €66.250 aan jaarlijkse kosten, en 
€199.500 aan jaarlijkse baten.  
Op basis van kostentabel wordt de totale eenmalige investeringskost in jaar nul geraamd 
op €476.800. De Netto Actuele Waarde kunnen we berekenen (op basis van de gegeven 
cash-flows uit de gegeven tabellen) als we een discontovoet van 3% veronderstellen. In dit 
geval is de NAW =  €659.850. Aangezien deze investering een positieve NAW 
vertegenwoordigt, is ze winstgevend.  
De PBP van de investering is 3.84 jaar, dus na drie jaar en ongeveer 10 maanden zullen de 
kosten van de investering zijn terugbetaald door de hypothetische baten, en in de 
daaropvolgende periode tot aan de tijdshorizon (10 jaar in dit geval) zullen er hypothetische 
baten zijn.   
De determinant Intern rendement wordt soms ook gebruikt om een degelijk beeld te 
hebben van de kwaliteit van een investering. In casu is het IR = 24,93%. 
 



Risicobehandeling-probleem – opgave  
De aanpak rond risicobehandeling maakt een afweging van verschillende mogelijke opties 
om met veiligheid om te gaan vanuit een investeringsperspectief.  
Totale veiligheidsbudget = €12.000.  
Twee ongevalsscenario’s mogelijk: scenario A en scenario B.  
 Scenario A: Gevolgen(A) = €250.000; Kans(A) = 0,001 
 Scenario B: Gevolgen(B) = €20.000; Kans(B) = 0,01 
(Indien scenario A plaatsvindt, worden de gevolgen van scenario B geïncludeerd (dus het 
heeft geen zin om een situatie te beschouwen waar zowel A als B kunnen optreden).  
Een investering in preventie- en protectiemaatregelen van €10.000 zou een tienvoudige 
reductie van de gevolgen opleveren en een tienvoudige reductie van de kans van beide 
scenario’s.  
Zich verzekeren tegen beide ongevalsscenario’s zou €12.000 kosten met een franchise 
van €3.000.  
Combinatie van preventie- en protectiemaatregelen en een verzekeringspremie, van 
€6.000 preventiemaatregelen, zouden een vijfvoudige reductie opleveren van gevolgen en 
kansen van beide scenario’s, en de ermee gecombineerde verzekeringspremie zou €7.500 
bedragen met een franchise van €1.000.  
VRAAG: Welke veiligheidsinvestering is aan te bevelen, als het bedrijf een genormaliseerde 
variabiliteit aanhoudt van 75%?  
 



Risicobehandeling-probleem: berekeningen 

Vervolgens berekenen we alle kosten, de variabiliteit en genormaliseerde variabiliteit, en de 
Hypothetische baten voor iedere keuzemogelijkheid om risico’s te behandelen: 
 
Risico behandeling 1 = Risicobehoud (= niets doen):  

• Totale verwachte ongevalskost = 250.000 * 0,001 + 20.000 * 0,01 = 450€ 
• Variabiliteit = [€250.000 (ongevalsscenario A (=max kost) doet zich voor)] – [€0 

(er gebeurt niets (=min kost))] = €250.000 
• Genormaliseerde variabiliteit = €250.000 / €250.000 = 1 = 100% 
• Maxmax Hypothetische baat van de risicobehandeling = €250.000 – €250.000 

= €0 
• Verwachte Hypothetische baat van de risicobehandeling = €450 - €450 = €0 
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1. Risico behandeling 2 = Preventie en protectie:  
 Verwachte ongevalskost na risicobehandeling 2 = 25.000 * 0,0001 + 2.000 * 

0,001 = €4,5 
 Kost van de risicobehandeling 2 (‘preventie en protectie’) = €10.000 
 Totale verwachte kost is dus = €10.004,5 
 Variabiliteit = [€25.000 + €10.000 (worst-case ongeval, dus scenario A, vindt 

plaats, ondanks de risicobehandeling 2)] – [€10.000 (er gebeurt niets, maar er 
is de kost van de behandeling)] = €25.000 

 Genormaliseerde variabiliteit = €25.000 / €35.000 = 0.714 = 71.4% 
 Maxmax Hypothetische baat van de risicobehandeling = €250.000 – €25.000 

= €225.000 
 Verwachte Hypothetische baat van de risicobehandeling = €450 - €4,5 = 

€445,5 
 

2. Risico behandeling 3 = Risico overdracht (=Verzekering):  
 Verwachte ongevalskost na risicobehandeling 3 = 3000 * 0.001 + 3000 * 0.01 

= €33 
 Kost van de risicobehandeling 3 (‘Verzekering’) = €12.000  
 Totale verwachte kost is dus = €12.033 
 Variabiliteit = [€12.000 + €3.000 (ongeval vindt plaats, maar men is 

verzekerd)] – [€12.000 (verzekeringspremie)] = €3.000 
 Normalized variability = €3.000 / €15.000 = 0.2 = 20% 
 Maxmax Hypothetische baat van de risicobehandeling = €250.000 – €3.000 = 

€247.000 
 Verwachte Hypothetische baat van de risicobehandeling = €450 - €33 = €417 

 

3. Risico behandeling 4 = Preventie en protectie + Verzekering:  
 Verwachte ongevalskost na risicobehandeling 4 = 1000 * 0.0002 + 1000 * 

0.002 = €2,2 
 Kost van risicobehandeling ‘preventie’ = €6.000 
 Kost van de risicobehandeling ‘verzekering na preventie’ = €7.500 
 Totale verwachte kost is dus = €13.502,2 
 Variabiliteit = [€13.500 + €1.000 (ongeval vindt plaats, maar men is 

verzekerd)] – [€13.500 (er gebeurt niets)] = €1.000 
 Genormaliseerde variabiliteit = €1.000 / €14.500 = 0.0689 = 6.89% 
 Maxmax Hypothetische baat van de risicobehandeling = €250.000 – €1.000 = 

€249.000 
 Verwachte Hypothetische baat van de risicobehandeling = €450 – €2,2 = 

€447,8 



Risicobehandeling-probleem: oplossing 

Rrisicobehandeling 1, niets doen, voldoet niet aan de richtlijn dat het bedrijf 
zichzelf heeft gesteld wat betreft een maximale genormaliseerde variabiliteit 
van 75% (zie opgave). Risicobehandeling 1 kan dus worden uitgesloten.  
Risicobehandeling 4 vereist een budget van €13.500, terwijl er maar een 
budget van €12.000 voorhanden is. Ook risico behandeling 4 kan dus niet 
worden uitgevoerd.  
 
Indien een onderneming opteert om gebruik te maken van de verwachte 
Hypothetische baten bij dit probleem, zal risico behandeling 2 de meest 
optimale oplossing zijn van de twee overgebleven mogelijkheden (verwachte 
Hypothetische baten – totale verwachte kosten = -€9.559). In dit geval is dus 
preventie en protectie aan te raden.  
 



Borda-algoritme – aanpak  

• De Borda regel wijst lineair dalende punten toe aan 
opeenvolgende posities; bv. drie alternatieven  eerst 
gerangschikte alternatief krijgt 2 ptn., tweede 1 pt., en laatste 0 ptn. 

• Men bekomt een ordinale ranking van alternatieven 

• Concreet: veiligheidsinvesteringsalternatieven rangschikken 
volgens criteria  Borda algoritme geeft beste alternatief enz. 



Borda algortime – concreet voorbeeld 

Stel dat er bijvoorbeeld 4 veiligheidsinvestering opties zijn die moeten geëvalueerd worden: 
VI1, VI2, VI3, en VI4. Stel dat men de opties per criterium als volgt heeft gerangschikt: 
 - Preventiekost: VI3 > VI2 = VI1 > VI4 
 - Verwachte hypothetische baten: VI1 > VI3 = VI2 = VI4 
 - Cumulatieve kans van de vermeden ongevalsscenario’s: VI4 = VI1 > VI2 = VI3 
 - Terugverdienperiode: VI1 > VI3 > VI2 = VI4 
 - Intern rendement: VI2 > VI4 > VI1 > VI3 
 
Wanneer opties gelijk gerangschikt worden, bijvoorbeeld in het geval van het criterium 
‘preventiekost’ zijn VI1 en VI2 gelijk gerangschikt, worden de (rekenkundig) gemiddelde 
punten toegekend aan de opties, dus in het voorbeeld van preventiekost krijgen zowel VI1 
als VI2 ieder (((n-2)+(n-3)))/2 punten. In het geval van het criterium van de verwachte 
hypothetische baten, krijgen VI3, VI2 en VI4 elk (((n-2)+(n-3)+(n-4)))/3 punten.  
 



Borda algoritme – concreet voorbeeld (2) 
Rangschikking van de investeringsalternatieven op basis van het Borda algoritme voor 
een illustratief voorbeeld van 4 mogelijke veiligheidsinvesteringen: 

 

 

 

 

 

 

 
Dus: VI1 > VI2 = VI3 > VI4.  

 Veiligheidsinvestering 

Criteria: VI1 VI2 VI3 VI4 

1. Preventiekost 1.5 1.5 3 0 

2. Verwachte hypothetische 

baten 
3 1 1 1 

3. Cumulatieve kans van de 

vermeden ongevalsscenario’s 
2.5 0.5 0.5 2.5 

4. Terugverdienperiode 3 0.5 2 0.5 

5. Intern rendement 1 3 0 2 

Totale Borda score voor de 

vier veiligheidsinvesteringen 
11 6.5 6.5 6 

 



Beslissingsboom op basis van scenario-denken – 
voorbeeld opgave 
Veronderstel dat een beslissing moet worden genomen over het investeren in 
veiligheidsmaatregelen m.b.t. een hotelbrand die ontstaat als gevolg van een asbakbrand in één 
van de kamers. De kans op zulke brand in een hotelkamer volgt uit statistieken en bedraagt 10%.  
 
Voorts zijn er volgende gegevens beschikbaar over de veiligheidsmaatregelen en hun kans om te 
falen (betrouwbaarheid) en de gerelateerde kosten/gevolgen:  
- sprinkler in gang: investeringskost = €5,000; P(falen) = 0.1; kost(falen: hotel brandt af) = 
€1,000,000 
- sprinkler in kamer: investeringskost = €1,500; P(falen) = 0.1; kost(falen: hotelkamer is 
vernietigd) = €35,000 
- rookdetector in kamer + interventie: investeringskost = €500; P(falen) = 0.3; kost(falen: 
gordijnen branden af) = €5,000 
- regelmatige controle (check-ups) in kamer + snelle interventie: investeringskost = €2,500; 
P(falen) = 0.4; kost(falen: gordijnen zijn beschadigd) = €1,000 

 
 Maken van gebeurtenissenboom/beslissingsboom en op basis van deze boom beslissen om 
te investeren of niet (investering is alle maatregelen of geen, en maak gebruik van 
verwachtingswaarden) 



Beslissingsboom op basis van scenario-denken 
– voorbeeld (2) 



• Totale preventiekost = €9.500. Te vergelijken met de totale verwachte kosten van de vermeden 
ongevalsscenario’s van de beslissingsboom (verwachte hypothetische baten).  
• Vermeden kost = 0,1 x €2.398 = €239,8.  
• Op deze manier kan een beslissing rond de veiligheidsinvestering die nodig is om een asbakbrand te 
voorkomen, geobjectiveerd worden.  
• Nu kan de vraag gesteld worden of dit een type I of een type II ongeval betreft. Afhankelijk van het 
antwoord op deze vraag, kan er eventueel een afweging gemaakt worden op basis van een 
disproportiefactor. 
  
Indien een onderneming op basis van bedrijfscriteria beslist dat het een type I ongeval is, is de 
aanbeveling duidelijk: Kosten/baten evaluatie: Totale investeringskost in dit scenario (€9.500) >>> Totale 
verwachte vermeden kost dankzij de investering (€239,8)  veiligheidsmaatregelen, indien enkel 
gekeken wordt naar de beslissingsboom-gegevens, worden afgeraden.  
  
Indien de onderneming heeft beslist dat het een type II ongeval betreft, kan die de proportiefactor 
bepalen: kosten/baten = €9.500/€239,8 = 39,61.  Investeringskosten zijn disproportioneel ten 
opzichte van de investeringsbaten. Aangezien de vuistregel is dat de disproportiefactor zelden hoger is 
dan 10 en maximaal ergens 30 best is, en hier is die ongeveer 40  investering wordt ook in dit type II-
geval afgeraden. 

Beslissingsboom op basis van scenario-denken 
– voorbeeld (3)  



Beslissingsboom op basis van variabele kost 
aanpak – voorbeeld  

We kunnen de vraag stellen of een bepaalde veiligheidsinvestering (bv. brandpreventie) aan 
te raden is of niet, op basis van de voortschrijdende kost die gepaard gaat met de keuze 
(investeren of niet).  
Stel dat de brandpreventie-investering €10.000 bedraagt. Indien er verder geen gevolgen 
zijn, is de totale kost dus €10.000 (brandpreventie-investering) + €0 (er gebeurt niets) = 
€10.000.  
Indien er een brand zou uitbreken in het bedrijf, moet deze kost erbij opgeteld te worden 
(bv. €12.000 voor de brandbestrijding). Indien er geen brand plaatsvindt, zijn er uiteraard 
geen extra kosten.  
Bij een brand, kan het zijn dat die snel wordt bedwongen en er verder geen extra kosten 
zijn (dan zijn de totale kosten €22.000 in ons voorbeeld), of dat die nog verder uitbreidt 
naar een andere bedrijfseenheid, waardoor er €110.000 extra kosten zijn. Verder is het 
mogelijk dat men op dat moment de uitgebreide brand onder controle krijgt (geen verdere 
kosten), of dat de hele onderneming afbrandt (€5.000.000 extra kosten).  
De Figuur op volgende slide illustreert dit voorbeeld aan de hand van de beslissingsboom.  
 



Beslissingsboom op basis van variabele kost aanpak – 
voorbeeld  



Beslissingsboom op basis van variabele kost aanpak – 
voorbeeldoplossing  



Andere technieken: concrete voorbeelden: zie 
boeken! 

• Wiskundige bepaling van de DF op basis van de FN-curve 

• Kosten-batenanalyse 

• Kosten-effectiviteitsanalyse 

• Multi-criteria Analyse 

• Multi-atribuut theorie 

• Veiligheid waardefunctie  

 

• Gebruik van Bayesiaanse Netwerk theorie (English only) 

• Gebruik van LIMited Influence Diagrams (English only) 
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Besluiten en aanbevelingen – vaststellingen  

• De combinatie van economische aspecten (budgetten, kosten en 
baten, lonen, discontovoet, enz.) en veiligheidsaspecten 
(brandveiligheid, evacuatietraining, technologische maatregelen voor 
het voorkomen van rampen, enz.), twee gebieden die nochtans erg 
belangrijk worden geacht voor bedrijven, komt veel te weinig aan bod 
momenteel 
• Veiligheidsmaatregelen zijn vaak gebaseerd op eenvoudige 
risicoanalyses en ‘buikgevoel’ 
• Men gebruikt onvoldoende kosten en hypothetische baten van 
veiligheidsmaatregelen, men kijkt onvoldoende naar de verschillende 
types risico, opportuniteitskosten, enz. 
 

 
 



Besluiten en aanbevelingen   

• Breng economische modellen en aanpakken in rekening bij 
veiligheidsinvesteringsbeslissingen op een degelijke (uitgebreide) 
manier 
• Idealiter dienen er tevens ethische aspecten bij het beslissingsproces 
te worden betrokken – nieuwe manier van risico’s bepalen geeft 
genuanceerder beeld voor beslissingsnemer 
• Gebalanceerde besluitvorming leidt tot creëren van meer draagvlak 
voor veiligheidsbeslissingen bij hoger management (investeringen 
leiden tot – hypothetische – winsten) én bij burger en autoriteiten 
(wanneer het ondanks alles toch misgaat) 
• Veiligheid draagt fundamenteel bij aan lange-termijn winst van een 
onderneming en staat op hetzelfde niveau als productie en innovatie 

 



Dank voor uw aandacht! 
 
G.l.l.m.e.reniers@tudelft.nl 


