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Wijzigingsbeheer 
 

 
 

Wijzigingsdatum Wijziging in handleiding en Q&A Rekenmodel 

12-10-2020 - Uitgave Definitieve versie. 
 

2.0.103 

14-10-2020 - Q&A uitgebreid. 
 

2.0.103 

15-10-2020 - Tekst disclaimer aangepast. 
 

2.0.104 

18-10-2020 - Uitgave nieuwe versie. 
- Uitgelegd dat iconen in Excelmenu ‘SSK2018’ per Excelversie er iets 

verschillend kunnen uitzien. 
 

2.1.000 

26-10-2020 -  Melding gemaakt dat de macro ‘Automatische backup raming’ niet 
werkt als Hummingbird DM is geïnstalleerd. 

 

2.1.001 

27-10-2020 - Rekenregels Probabilistisch doorrekenen aangescherpt. 
 

2.1.002 
2.2.000 

15-10-2021 - Logboek met modelwijzigingen aangepast. Handleiding uitgebreid 
met nieuwe knoppen (functionaliteiten). 

- Beperkingen model verder uitgebreid. 
- Bij de functie Nulregels verbergen is nu beter beschreven bij welke 

criteria dit wel of niet gebeurd.  
 

2.3.000 
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1 Het Rekenmodel SSK2018 

 

1.1 Inleiding 

Deze handleiding behoort bij het Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000. 
 

Het Rekenmodel SSK2018 is opgesteld door ProRail en Rijkswaterstaat voor ramingen van beide 
opdrachtgevers. Tevens, stellen zijn het Rekenmodel aan iedereen vrij beschikbaar om ramingen 
voor eigen gebruik of wie dan ook te maken. Zo is het Rekenmodel te downloaden via de website 
van het CROW. Het CROW zal ook de eerstelijns hulp bieden. 
 
ProRail en Rijkswaterstaat hebben zich tot doel gesteld om een Rekenmodel te ontwikkelen 
waarmee je ramingen, conform de publicatie ‘Standaardsystematiek voor kostenramingen – 

SSK2018’ van het CROW, kan opstellen die voldoen aan de wensen en (kwaliteits)eisen van ProRail 
en Rijkswaterstaat, maar ook kan draaien binnen de probabilistische software Risicoraming zoals 
geïnstalleerd op het netwerk bij beide instanties. 
 
Disclaimer: 

 

Rijkswaterstaat en ProRail hebben getracht een zo zorgvuldig Rekenmodel te bouwen 
voor hun eigen ramingen. Zij stellen het model ook vrij beschikbaar aan derden voor 
eigen gebruik of ramingen voor wie dan ook. Desondanks kunnen er onjuistheden in het 
Rekenmodel voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan. Rijkswaterstaat en 
ProRail sluiten, mede ten behoeve van het CROW en degenen die  dit rekenmodel 
hebben gebouwd, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit 
fouten in het Rekenmodel of fouten die ontstaan als gevolg van het gebruik van het 

model. 
 
Als je het model zelf wilt aanpassen mag dat maar dan moet je voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 

1. De naam van het model moet anders zijn als de originele versie. 
2. De termen ‘ProRail’, ‘Rijkswaterstaat’ en ‘CROW’ dienen uit het model verwijderd 

te worden. Deze staan in de Modelinformatie en Disclaimer (wijzigen via de 

Visual Basic Editor).  
3. In het Rekenmodel mogen geen enkele verwijzingen meer naar deze instanties 

aanwezig zijn. 

4. Het tabblad Kostenoverzicht mag niet aangepast worden.  
5. Voor ramingen die worden opgesteld in opdracht van of voor ProRail of Rijkswaterstaat 

gelden de volgende aanvullende voorwaarden: 

a. Het Rekenmodel moet altijd door Rijkswaterstaat of door ProRail, in 
Risicoraming gesimuleerd kunnen worden, zonder dat de genoemde 
opdrachtgevers hiervoor op enigerlei wijze aanpassingen moeten verrichten in 
of aan het Rekenmodel. Dit betekent o.a. dat: 

i. De coderingen ten behoeve van Risicoraming in kolom A op alle 
tabbladen nooit gewijzigd mogen worden. Noch mag deze kolom 
verwijderd of anderszins aangepast worden. 

ii. Alle kolommen in de tabbladen, Prob. Resultaten, Kostenoverzicht en 
Obj.overst.risicoreservering en de tabbladen waarin de Deelramingen 
staan mogen niet gewijzigd worden of in een andere volgorde worden 
gezet. Ze moeten op dezelfde plaats blijven staan voor een correcte 
werking binnen Risicoraming. 

b. Gebruik bij ramingen die worden opgesteld in opdracht van of voor ProRail en 
Rijkswaterstaat dus bij voorkeur het originele Rekenmodel. 

 
 
Het model is met veel zorg ontwikkeld en getest. Desondanks zouden er onjuistheden in het 
Rekenmodel kunnen voorkomen. Wij verzoeken die te melden bij het CROW. 
 
Het Rekenmodel is alleen getest op WINDOWS10 (NL) met EXCEL2016 (NL). Het model is niet in 

andere versies getest, ook niet in samenhang met MICROSOFT ONEDRIVE . 
 
Er zit geen beveiliging op de macro’s in het model. De gebruiker kan zelf kiezen om de beveiliging 
aan of uit te zetten. Het uitzetten van de beveiliging of het aanpassen van het rekenmodel brengt 
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risico's met zich mee. De opstellers hebben daarom een welgemeend advies: doe dit alleen indien 
dit echt noodzakelijk is en alleen als je Excel, de werking van het model, de macro’s (Visual Basic) 

en de impact van je aanpassingen begrijpt en kan overzien. Doe het anders niet! 
 

1.2 Het Rekenmodel 

Het Rekenmodel is een model waarmee je kostenramingen kan opstellen conform de Standaard 
Systematiek voor Kostenramingen - SSK2018, uitgegeven door het CROW. Het Rekenmodel is 
geschikt gemaakt om 1:1 door te laten rekenen in de probabilistische software Risicoraming. 
 
De voorliggende handleiding beschrijft de tabbladen en de functionaliteiten in het Rekenmodel. Het 
is geen handleiding om een raming te maken. 
 

Het rekenmodel is een doorontwikkeling van het SSK-Rekenmodel 2010 versie 4.03 van 
Rijkswaterstaat. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van die versie zijn: 
 

1. Invoering van de SSK2018 ramingsopbouw en terminologie. 
2. De opbouw van de instandhoudingskosten is nu identiek aan die van de investeringskosten. 
3. Je kan nu meerdere kostenposten (regels) tegelijkertijd toevoegen. 

4. Je kan met een druk op de knop controleren of je invoer en berekening rekentechnisch 
juist zijn. 

5. Het SSK2018 menu is nu als standaard EXCEL-menu naast het menu Start zichtbaar. 
6. Aan een aantal veel voorkomende acties zijn sneltoetsen (functietoetsen: F1, F5, F6 en F7) 

gekoppeld. 
7. De Keuzeparameters kunnen nu direct in een apart tabblad worden ingevoerd, in plaats 

van wat sommigen zagen als een ‘omslachtig’ oproepbaar formulier. 

8. De deelramingen zijn nu gekoppeld aan het Prijzenboek. Vul de kostencode in en de 
kostenpost wordt automatisch overgenomen uit het Prijzenboek. 

9. De deelramingen hebben nu ook een kostenkolom met de totalen inclusief BTW. 
10. In het Kostenoverzicht zijn nu ook de subtotalen directe kosten zichtbaar. 
11. In het kostenoverzicht wordt nu ook per deelraming apart de BTW berekend, in plaats van 

alleen over het totaal. 
12. De frequentie kan nu direct als ‘1/n’ worden ingevuld, in plaats van de hoeveelheid n en de 

eenheid 1 keer per n jaar. 
13. Het BTW percentage bij de procentuele kosten moet je nu handmatig invoeren, in plaats 

van dat die via een formule wordt berekend op basis van een vorig subtotaal. 

14. Na de Bouwkosten worden, conform SSK2018, nu eerst de Engineeringskosten 
gepresenteerd en daarna Vastgoedkosten en Overige Bijkomende Kosten. 

15. Er zijn allerlei snel te kiezen lay-outs mogelijk om je raming te presenteren. 

 

Let op! Rekentechnisch is het rekenmodel voor SSK2018 niet gelijk aan SSK2010, omdat de BTW 
percentages bij de procentuele posten niet meer automatisch worden berekend. Die moet je zelf nu 

handmatig invoeren. 

1.3 Beperkingen van Rekenmodel 

Rekenmodel is alleen getest onder Excel2016 voor Windows 
In het model zitten macro’s geprogrammeerd in Visual Basic. Door de verschillende Excelversies 

van Microsoft waarbinnen in een aantal versies anders wordt omgegaan met de macrotaal is het 
voor de opstellers ondoenlijk om het model onder alle versies te testen. Laat staan om per 
Excelversie een apart model aan te bieden.  
 

Het rekenmodel werkt zeker niet in Excel2003 en eerdere versies. Dit heeft te maken met de 

functie ALS.FOUT die nu is toegepast en die pas vanaf Excel2007 is geïntroduceerd. 
 

Het rekenmodel werkt zeker niet in Excel voor macOS.  

 
Sla het Rekenmodel altijd op met de extensie *.xlsm 
Sla het bestand alleen op met de extensie *.xlsm. Bij andere extensies loop je kans dat de 
macro’s definitief worden verwijderd. 
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Belangrijkste beperkingen 

Voor een juiste werking van het Rekenmodel, zowel rekenkundig als functioneel (macro’s en 
Risicoraming), gelden de volgende beperkingen: 
 

1. Voeg alleen regels toe, kopieer regels of verwijder regels alleen via de desbetreffend 
functies binnen het model. 

2. Je mag de tabbladen Colofon, Managementoverzicht, Kostenoverzicht, Prob. resultaten en 
Obj.overst.risicoreservering nooit verbergen. 

3. De tabbladen Managementoverzicht en Kostenoverzicht mag je niet wijzigen. Tevens 
kunnen de deelramingen binnen deze tabbladen helaas niet in een andere volgorde worden 
gezet. 

4. De namen van de tabbladen mag je nooit wijzigen, met uitzondering van door je zelf 
ingevoegde deelramingen of andere zelf ingevoegde tabbladen. 

5. Op het tabblad Obj.overst.risicoreservering mag je geen kolommen tussenvoegen. 
6. Op de deelramingen mag je geen kolommen tussenvoegen. 
7. Kolom A op elk tabblad is gereserveerd voor de software Risicoraming. In deze kolom mag 

je niets zelf neerzetten. 

8. Eigen niet-SSK-tabbladen mag je alleen toevoegen na het laatste tabblad met een 

deelraming. 
9. Bij eigen niet-SSK-tabbladen moet in cel A1 de tekst {NOSIM} worden gezet (inclusief de 

accolades). Op deze wijze wordt dit tabblad in Risicoraming overgeslagen. 
10. Er zijn veel cellen die een bereiknaam hebben. Deze bereiknaam mag nooit verwijderd of 

aangepast worden. 
11. Sorteren deelramingen binnen het Managementoverzicht en Kostenoverzicht is niet 

mogelijk via een macro. 
12. Na het activeren van een van de knoppen (functies met macro’s) is er geen mogelijkheid 

voor de Excel-optie ‘Ongedaan maken’ (undo). 
13. De rekenhorizon van de gehele lifecycle van een project is maximaal 115 jaar. 
14. De rekenhorizon van de instandhoudingskosten is maximaal 115 jaar. 
15. De rekenhorizon van de investeringskosten is maximaal 15 jaar. 
16. De functionaliteit (macro) ‘Automatische backup raming’ werkt niet als Hummingbird DM is 

geïnstalleerd op je computer. 
17. Op de deelramingen nooit zelf een formule aanmaken in de kolom %BTW (kolom R), ander 

wordt er teveel BTW berekend. 
18. Bij het importeren van de probabilistische resultaten uit Risicoraming, mogen in het export-

bestand van Risicoraming geen koppelingen naar andere Excel-bestanden zitten. 
 

1.4 Kleurgebruik binnen het Rekenmodel 

In het model zijn verschillende kleuren toegepast met als doel om het voor jou overzichtelijk te 
houden. Hieronder staat de betekenis van de toegepaste kleuren: 
 
Wijzigbaar zijn: 

 Blauwe tekst en/of getallen in een grijze cel (harde invoer in een niet beveiligde cel). 
 Zwarte tekst en/of getallen in een grijze cel (formules en koppelingen naar Prijzenboek, 

niet beveiligde cel). 
 Paarse tekst en/of getallen in een grijze cel (keuze in een niet beveiligde cel). 

 
Niet wijzigbaar zijn: 

 Zwarte tekst en/of getallen in een niet grijze cel (standaard tekst en formules). 
 Grijze cursieve tekst en/of getallen (contante waarden en controleberekeningen). 
 Witte tekst en/of getallen (standaard tekst en formules). 

 
Overige kleurgebruik: 

 De gele celkleuren hebben betrekking op investeringskosten. 
 De groene celkleuren hebben betrekking op de instandhoudingskosten. 
 Is een deelraming uitgezet, dan kleurt dat tabblad rood. 
 Is een deelraming aangezet, dan kleurt dat tabblad groen. 
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1.5 Melden van fouten 

Mocht je onverhoopt toch nog fouten in de originele versie van het vrijgegeven model aantreffen 

dan willen wij je verzoeken dit door te geven aan de Kostenpool van Rijkswaterstaat 
(siemen.prins@rws.nl) of ProRail (tako.fillerup@prorail.nl) zodat wij het model voor jou kunnen 
verbeteren. 

 
 
 

mailto:siemen.prins@rws.nl
mailto:tako.fillerup@prorail.nl
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2 Voor je begint 
 

2.1 Beveiliging macro’s eerst aanpassen in Excel 

Voor het laten functioneren van het rekenmodel moet je de beveiliging in Excel aanpassen. In 
Excel2016 gaat dit als volgt: Ga in de menubalk naar: 
 
Bestand > kies Opties > Vertrouwenscentrum > Instellingen voor het vertrouwenscentrum > Ga naar Macro-
instellingen.  

 

Kies een van de onderstaande 3 opties: 
 Alle macro’s uitschakelen, met melding; of 
 Alle macro’s uitschakelen met uitzondering van macro’s die digitaal zijn ondertekend; of 
 Alle macro’s inschakelen. 

 
Klik op OK en nogmaals op OK. 
 

 
 
 

 

2.2 Hoe worden procentuele kosten meegenomen? 

Percentage nader te detailleren directe kosten 
In het Rekenmodel wordt het percentage nader te detailleren meegenomen over het subtotaal van 
de benoemde directe kosten. 
 
Percentages indirecte kosten 
De percentages voor indirecte kosten zijn als volgt gemodelleerd: 
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 Percentage eenmalige kosten, algemene bouwplaatskosten, projectmanagementkosten en 
uitvoeringskosten gaan over het subtotaal van de directe kosten. 

 Percentage algemene kosten gaan over het subtotaal van de directe kosten + eenmalige 
kosten + algemene bouwplaatskosten + uitvoeringskosten + projectmanagementkosten. 

 Percentage winst gaat over het subtotaal van de directe kosten + eenmalige kosten + 

algemene bouwplaatskosten + uitvoeringskosten + projectmanagementkosten + algemene 
kosten. 

 Percentage risico gaat over het subtotaal van de directe kosten + eenmalige kosten + 
algemene bouwplaatskosten + uitvoeringskosten + projectmanagementkosten + algemene 
kosten. 

 
Percentages directe engineeringskosten 

De percentages voor directe engineeringskosten worden meegenomen als percentage over de 
voorziene bouwkosten. 
 
Percentages directe overige bijkomende kosten 
De percentages voor directe overige bijkomende kosten worden meegenomen als percentage over 
de voorziene bouwkosten. 

 

Percentages niet benoemde risico’s 
De percentages voor de niet benoemde risico’s worden meegenomen als percentage over de 
voorziene kosten binnen de hoofdkostencategorieën. 
 
Percentages niet benoemde objectrisico’s 
De percentages voor de niet benoemde objectrisico’s worden meegenomen als percentage over de 

voorziene kosten van de investeringskosten, of die van de instandhoudingskosten. 
 

2.3 Hoe zijn de bijdragen RAW, FCK-CT meegenomen?  

De bijdragen RAW en FCK-CT (Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek) worden berekend over de 
som van de directe en indirecte kosten (aanneemsom RAW-contract). Om dit in het Rekenmodel 
SSK2018 te bewerkstellingen is een complexe formule opgenomen in de kolom Totaal (kolom P) 
voor beide kostenposten. Het maximale bedrag aan RAW en FCK-CT kan je in het tabblad 

Keuzeparameters zelf wijzigen. De bijdrage FCK-CT is niet BTW-plichtig. 
 

Let op! Het gemaximeerde bedrag geldt per deelraming en niet voor de gehele raming. 
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3 Het SSK2018-menu 
Als je het Rekenmodel opent in Excel2016 voor Windows dan zie je in het lint naast het menu Start 
het menu SSK2018: 
 

 
 
In het SSK2018 staan de volgende submenu’s: Opties, Controle, Probabilistiek, Kostenposten, 
Deelramingen, Zichtbaarheid en Informatie. In deze submenu’s staan alle functies (knoppen) 
binnen het model. Deze knoppen activeren op de achtergrond macro’s die automatisch de 
geselecteerde functie voor jou uitvoeren in het model.  
 

De iconen in het SSK2018-menu kunnen op jouw pc er anders uitzien, afhankelijk van de EXCEL-

versie die is geïnstalleerd. 

 

3.1 Submenu Opties 

Standaard start het model op met de raming inclusief BTW en de automatisch backup en 
beveiliging staat aan. Door op de vinkjes te klikken kan je aanpassen. Het bestand opent met 

opties, instellingen van de vinkjes, zoals die stonden bij het laatst opgeslagen bestand.  
 
 

 
 
In je hele raming wordt automatisch de teksten aangepast in inclusief BTW of exclusief BTW 

afhankelijk van je gemaakte keuze. 
 

Bij de automatisch backup wordt bij het opslaan van je raming automatisch een kopie van je 
raming gemaakt met een unieke bestandsnaam in het format: <Bestandnaam JAAR-MM-DD 
HHMMSS.bak>1. Hierdoor kan je bestand altijd onder dezelfde naam opslaan en heb je altijd en 
automatisch een kopie van je vorige versie. Deze bestanden kan je eventueel later zelf 
verwijderen. Of wanneer je deze toch nodig blijkt te hebben, bijvoorbeeld bij een crash van Excel, 
dan vervang je de extensie <*.bak> in <*.xlsm>, waarna het bestand weer is te openen in Excel. 
 

Als de beveiliging aan staat dan zie je in de statusbalk de melding ‘SSK-melding: Alle tabbladen zijn nu 

beveiligd.’. 
 

 
 

Als de beveiliging uit staat dan zie je in de statusbalk de melding ‘SSK-melding: ---- HET SSK-

REKENMODEL IS NU NIET BEVEILIGD ----’. 
 

 

                                                
1 De functionaliteit (macro) ‘Automatische backup raming’ werkt niet als Hummingbird DM is geïnstalleerd op 
je computer. 
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3.2 Submenu Controle 

Met de knop Raming controleren worden automatisch de volgende controles in het Rekenmodel 
voor je uitgevoerd: 

 
 Zijn de frequenties rekenkundig juist ingevoerd; 
 Zijn de rekenhorizons rekenkundig juist ingevoerd. 
 Zijn de kosten per jaar rekenkundig juist. 
 Zijn de L- en U-waarden rekenkundig juist ingevoerd; 
 Is de BTW van het eindresultaat niet hoger dan 21%; 
 Laten de ingebouwde controleberekeningen geen fouten zien; 

 Zijn er geen fouten aangetroffen als #GETAL!, #LEEG#, #NAAM?, #N/B, #VERW!, 
#WAARDE!, #DEEL/0!, #N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? or #NULL. 

 

 
 
De functietoets F7 activeert ook de controle. Als de controles goed doorlopen worden, dan 
verschijnt de volgende melding: 
 

 
 
Wordt ergens een fout gesignaleerd, dan wordt deze genoemd en wordt meestal meteen de 
desbetreffende cel waar het misgaat geselecteerd, bijvoorbeeld: 
 

 
 
 

3.3 Submenu Probabilistiek 

Met deze knop kan je de probabilistische resultaten op het tabblad Prob. Resultaten invoegen en 
verwijderen. 
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3.4 Submenu Kostenposten 

Op de deelramingen, het tabblad Obj.overst.risicoreservering en het tabblad Prijzenboek kan je een 
of meerdere kostenposten (regels inclusief formules) invoegen (functietoets F5) of een kostenpost 
verwijderen.  
 

 
 
 
Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 
 

 Je mag alleen een of meerdere kostenposten invoegen als de regel daaronder niet gelijk is 

aan een subtotaal of een standaard post is (posten met zwarte tekst zonder grijze 
celkleur). Als je geen kostenpost kan invoegen krijg je geen melding daarvan terug. 

 Je mag alleen een kostenpost verwijderen als de regel daaronder niet gelijk is aan een 
subtotaal of een standaard post is (posten met zwarte tekst zonder grijze celkleur). Als je 
geen kostenpost kan verwijderen krijg je daarvan geen melding. 

 Je kan geen kostenpost verwijderen met een zwarte tekst zonder grijze celkleur. Je krijgt 

hiervan geen melding terug. 
 
 

3.5 Submenu Deelraming 

Met de knoppen onder Deelramingen kan je een deelraming toevoegen (functietoets F6), kopiëren 
of verwijderen. 
 

 
 
Als je het bestand voor het eerst opent, is er geen deelraming aanwezig. Die moet je zelf 
toevoegen. Hoe je een deelraming invoegt staat in paragraaf 5.1. 
 
 

3.6 Submenu Zichtbaarheid 

Binnen dit submenu staan allerlei knoppen om tabbladen, hoofdkostencategorieën, kasstromen, 

spreidingskolommen, levenscycluskolommen, BTW-kolommen, contante waarden, e.d. te 
verbergen of zichtbaar te maken.  
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Nulregels 
Met de knoppen Nulregels verbergen en Nulregels zichtbaar kan je regels met 0 euro 
verbergen of zichtbaar maken.  
 

 
 
Nulregels worden bij investeringskosten alleen verborgen als wordt voldaan aan de volgende 
criteria: 

 Hoeveelheid (kolom M) = leeg of 0, i.c.m. Totaal (kolom P) = 0. 
 
Als het Totaal (kolom P) een lege cel is, dan wordt deze regel nooit verborgen. 

In onderstaande tabel staan de voorwaarden voor de kostenposten binnen de 
investeringskosten of deze wel of niet als nulregels worden gezien, en dus of ze wel of niet 
worden verborgen. 
 

Investeringskosten 

Frequentie Hoeveelheid 
(kolom M) 

Prijs Totaal 
(kolom P) 

Nulregel (wordt verborgen bij 
‘Nulregels verbergen’) 
 

n.v.t. Lege cel of 0 Lege cel of 0 € 0,00 Ja 

n.v.t. Lege cel of 0 Ingevuld € 0,00 Ja 

n.v.t. Ingevuld Lege cel of 0 € 0,00 Nee 

n.v.t. Ingevuld Ingevuld Bedrag Nee 

 
Nulregels worden bij instandhoudingskosten alleen verborgen als wordt voldaan aan de 
volgende criteria: 

 Frequentie (kolom D) = leeg of 0. 
 
Als het Totaal (kolom P) een lege cel is, dan wordt deze regel nooit verborgen. 
In onderstaande tabel staan de voorwaarden voor de kostenposten binnen de 
instandhoudingskosten of deze wel of niet als nulregels worden gezien, en dus of ze wel of 
niet worden verborgen. 

 
Instandhoudingskosten 

Frequentie Hoeveelheid per keer 
(kolom M) 

Prijs per keer Totaal 
(kolom P) 

Nulregel (wordt verborgen bij 
‘Nulregels verbergen’) 
 

Lege cel of 0 Lege cel of 0 Lege cel of 0 € 0,00 Ja 

Lege cel of 0 Ingevuld Lege cel of 0 € 0,00 Ja 

Lege cel of 0 Lege cel of 0 Ingevuld € 0,00 Ja 

Lege cel of 0 Ingevuld Ingevuld € 0,00 Ja 

Ingevuld Lege cel of 0 Lege cel of 0 € 0,00 Nee 

Ingevuld Ingevuld Lege cel of 0 € 0,00 Nee 

Ingevuld Lege cel of 0 Ingevuld € 0,00 Nee 

Ingevuld Ingevuld Ingevuld Bedrag Nee 
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Invoerbladen 
De volgende tabbladen zijn te verbergen (en daarna weer zichtbaar te maken), zie 

onderstaand figuur: 
 

 
 
 
Deelramingen 
Onder Deelraming staan allerlei knoppen om je raming op verschillende manieren te 

presenteren. Je kan heel snel van de ene lay-out naar de andere, precies zoals je zelf wil. De 
knop ‘Instandhoudingskosten verbergen’ kies je bijvoorbeeld als je een raming voor ProRail 
moet maken. De gekozen lay-out geldt voor alle deelramingen en/of de tabbladen 
Obj.overst.risicoreservering en/of Prijzenboek. Je kan dus niet op de ene deelraming de 

Basis lay-out presenteren en tegelijkertijd een andere deelraming met alles zichtbaar (alle 
kolommen en rijen zichtbaar). 
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Kostenoverzicht 
Ook in het tabblad Kostenoverzicht staan allerlei lay-outs voor het presenteren van je SSK-

raming. 
 

 
 

 
Managementoverzicht 
Op het tabblad Management kan je kiezen of de contante waarden wel of niet zichtbaar wilt 
hebben. 

 
 
 
 

Alle tabbladen 
Onder Alle tabbladen staan de knoppen om kolom A, op alle tabbladen, te verbergen of 
zichtbaar te maken. Kolom A is specifiek voor Risicoraming. 
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Door de knop Bedrijfsinformatie en classificatie doorvoeren’ te klikken worden de op het 
tabblad Colofon ingevoerde bedrijfsnaam, afdelingsnaam en classificatie raming, op alle 
tabbladen, in de koptekst gezet. 
 

 

3.7 Submenu Informatie 

Met de knop Handleiding (functietoets F1) krijg je een zee beknopt handleiding met de essentiële 

zaken: modelbeperkingen, kleurgebruik, wachtwoord beveiliging, uitleg functieknoppen. 
 

 
 
De knop Modelinformatie geeft het o.a. versienummer van het model en een welgemeend advies 
bij het gebruik van het model. 
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4 Beschrijving tabbladen in het Rekenmodel 
 

4.1 Tabblad Dummy 

Het tabblad Dummy is nooit zichtbaar voor de gebruiker (VISIBLE = XLSHEETHIDDEN). Bij het invoegen 
van een deelraming wordt een kopie van dit tabblad gemaakt en geactiveerd. Het tabblad nooit 
wijzigen! 
 

4.2 Tabblad Modelvariabelen 

Het tabblad Modelvariabelen is nooit zichtbaar voor de gebruiker (VISIBLE = XLSHEETVERYHIDDEN). In dit 
tabblad staan de vaste modelvariabelen, zoals bijvoorbeeld het versienummer van het model en de 
maximale rekenhorizons. 
 

4.3 Tabblad Colofon 

Het tabblad Colofon is gekoppeld aan alle tabbladen en kopteksten. Op dit tabblad kan algemene 

informatie worden ingevuld over o.a. het project, raming, toetsing, archivering en parafering. De 
ingevulde projectnaam, specificatie, versie raming, status raming, prijspeil, datum opstelling, 
bedrijfsnaam, afdelingsnaam en classificatie. 
 
Deze gegevens hoef je dus maar eenmalig in te voeren op het tabblad Colofon. Op dit tabblad staat 
eveneens rechts bovenaan het versienummer van het Rekenmodel. Dit nummer kan van belang 
zijn bij toekomstige updates, zodat je weet wat in het nieuwe model is aangepast ten opzichte van 

de vorige versie. Het versienummer vind je ook terug onder de functieknop F1. 
 
 

4.4 Tabblad Keuzeparameters 

Op het tabblad Keuzeparameters kan je zelf snel modelwaarden centraal aanpassen, bijvoorbeeld 
het BTW percentage, startjaar initiële investeringskosten, door de financier opgegeven 

reserveringen, en maximalisatie bijdragen RAW en FCO-CT en de default jaren voor ‘vanaf jaar’ en 
‘t/m jaar’ van de investeringskosten en instandhoudingskosten. 
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4.5 Tabblad Managementoverzicht 

Het tabblad Managementoverzicht kan en mag niet gewijzigd worden. Alles wordt automatisch 

gegenereerd. Je hoeft op dit tabblad dus nooit zelf iets in te vullen! In dit tabblad staan de 
investeringskosten, instandhoudingskosten en levenscycluskosten per object, inclusief de contante 
waarden indien die berekend zijn. 

 
Als een deelraming niet wordt meegenomen (deactiveren, zie paragraaf 5.2), of als de 
objectoverstijgende risico’s zijn uitgezet, dan wordt dit met een rode kleur geaccentueerd. 
 

 
 
Tevens staan op het tabblad Managementoverzicht handige controles (checks). Bijvoorbeeld het 
percentage BTW in de raming of de verhouding risicoreservering t.o.v. voorziene kosten. 
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4.6 Tabblad Kostenoverzicht 

Dit tabblad is gekoppeld aan meerdere tabbladen, waaronder tabblad Prob. resultaten, dus nooit 

verwijderen. Op het tabblad Kostenoverzicht kan en hoef je nooit zelf iets in te vullen, want alle 
cellen worden automatisch ingevuld door koppelingen en formules. De investeringskosten zijn geel 
gearceerd. De instandhoudingskosten zijn groen en de levenscycluskosten blauw. Als je het model 

gaat gebruiken voor een probabilistische doorrekening, dan wordt een aantal teksten automatisch 
omgezet van ‘deterministisch’ in ‘probabilistisch’. Dit gebeurt op basis van de verschuiving. Is deze 
anders dan (exact) nul, dan wordt de tekst automatisch omgezet in ‘probabilistisch’. Is deze exact 
nul, dan verschijnt de tekst ‘deterministisch’. Voor de duidelijkheid: op het tabblad Kostenoverzicht 
mag je zelf dus niets wijzigen. 
 
Als je een deelraming uitzet (deactiveert, zie paragraaf 4.2) dan wordt de desbetreffende 

deelraming op het tabblad Kostenoverzicht in rood aangegeven met de melding ‘(= niet 
meegenomen)’. 
 

 
 
 

4.7 Tabblad Prob. resultaten 

Het tabblad Prob. resultaten is gekoppeld aan het tabblad Kostenoverzicht. Nooit verwijderen dus, 
ook al resulteren deze resultaten in nul. Indien je een probabilistische berekening maakt moet je 
op dit tabblad in ieder geval de Mu, P15, P85 en variatiecoëfficiënt invullen. Deze zijn namelijk 
gekoppeld aan het tabblad Kostenoverzicht. Risicoraming vult automatisch het tabblad Prob. 

resultaten voor jou.  
 
Als je alleen een deterministische berekening maakt, hoef je op dit tabblad niets in te vullen. Bij 
een deterministische berekening mag je wel jouw eigen inschatting geven voor de “Mu” en 

“variatiecoëfficiënt”. De schattingen zijn in dat geen geval natuurlijk geen rekenkundige waarden, 
maar worden dan wel gepresenteerd op het tabblad Kostenoverzicht.  

 

4.8 Tabblad Obj.overst.risicoreservering 

Het tabblad Obj.overst.risicoreservering is gekoppeld aan de tabbladen Kostenoverzicht en 
Managementoverzicht. Het tabblad Obj.overst.risicoreservering mag nooit verwijderd worden. Op 
dit tabblad kan je voor de investeringskosten en instandhoudingskosten de objectoverstijgende 
risico’s invullen, als kans * gevolg, en/of als een procentuele post niet benoemd risico (percentage 
* subtotaal). 
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4.9 Tabblad Prijzenboek 

Het tabblad Prijzenboek is standaard gekoppeld aan het tabblad Dummy en daarmee aan een 
ingevoegde deelraming. Op dit tabblad kan je de eenheidsprijzen invoeren met o.a. een codering, 
omschrijving, eenheid en prijs. 

 

4.10 Tabblad Hoeveelhedenboek 

Het tabblad Hoeveelhedenboek is niet gekoppeld aan andere tabbladen. Op dit tabblad kan je jouw 
hoeveelheden kwijt. Dit tabblad is standaard niet zichtbaar. 
 

4.11 Tabblad Staat van Ontleding 

Op het tabblad Staat van Ontleding kan je de standaard staat van ontleding voor E&C-, D&C- en 

Prestatiecontracten binnen Rijkswaterstaat invullen. Dit tabblad is standaard niet zichtbaar.  
 

4.12 Tabblad Versiebeheer 

Op het tabblad Versiebeheer raming kan je eventueel wijzigingen ten opzichte van voorgaande 
ramingen presenteren (verschilanalyses). Dit tabblad is standaard niet zichtbaar.  
 

4.13 Tabblad Scope en uitgangspunten 

Op het tabblad Scope en uitgangspunten kan je eventueel de scope en uitgangspunten beschrijven. 
Dit tabblad is standaard niet zichtbaar.  
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5 Uitleg essentiële functionaliteiten in het Rekenmodel 
 

5.1 Deelraming invoegen 

Als je het Rekenmodel opent dan is er nog geen deelraming aanwezig. Deze voeg je toe met de 
knop, of de functieknop F6: 
 

 
 
Na het klikken op deze knop verschijnt de vraag om de naam van de deelraming in te voeren. In 
onderstaand voorbeeld is gekozen voor: ‘Brug’. Klik op OK en de deelraming Brug wordt 
toegevoegd aan je raming met automatische koppelingen naar de tabbladen Managementoverzicht 
en Kostenoverzicht. 
 

 
 
Bij het invoegen van een deelraming is de deelraming automatisch gekoppeld aan het prijzenboek. 
 

5.2 Deelraming aan- of uitzetten 

Je kan een deelraming of het tabblad Obj.overst.risicoreservering (tijdelijk) deactiveren (uitzetten). 
Dit doe je door in cel B1 te kiezen voor ‘Deelraming uit’.  
 

 
 
De tekst Objectoverstijgende risicoreservering of de naam van een deelraming wordt dan 
automatisch rood. Ditzelfde gebeurt op het tabblad Managementoverzicht en Kostenoverzicht. Ook 
hier zie je dan dat de raming (tijdelijk) is uitgezet. 

 

 
 
Tegelijkertijd kleurt ook het tabblad rood. In onderstaand voorbeeld staan het tabblad 

Obj.overst.risicoreservering en de deelraming Brug uit: 
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Staat de deelraming aan dan kleurt het tabblad standaard groen. In onderstaand voorbeeld staan 
zowel het tabblad Obj.overst.risicoreservering als de deelraming Brug aan: 

 
 
 

 

 
 

5.3 Deelraming verwijderen 

Ja kan een deelraming ook verwijderen met de knop: 
 

 
 
Er verschijnt dan een scherm waarin je de tabbladnaam (neem hoofd- en kleine letters exact over) 

moet opgeven van de te verwijderen deelraming. Het verwijderen kan nooit ongedaan worden 
gemaakt! 

 

 
 

5.4 Deelraming kopiëren 

Als je een deelraming wilt kopiëren, dan activeer je eerst het tabblad met de deelraming die je wilt 

kopiëren en klik je daarna op de knop: 
 

 
 
Voer de naam van de nieuwe deelraming in en klik op OK. 

 

 
 
 
 

5.5 Invullen code, omschrijving, hoeveelheid, eenheid, prijs en BTW 

In onderstaande afbeelding staat een voorbeeld van uitsnede van de deelraming Brug. In de grijze 

cellen kan je kostenposten invoeren: in kolom M een kostencodering, kolom C de omschrijving, 
kolom M de hoeveelheid, kolom N de eenheid en in kolom O de prijs. Het totaal wordt berekend in 
kolom P. Deze laatste kolom is niet grijs dus daar mag en hoef je niets in te vullen.  
 
De deelraming herkent automatisch of er in de grijze cellen in de kolommen B, C, M, N en O harde 
waardes zijn ingevoerd of dat er een formule of een tekst of getal beginnende met het ‘=’ teken is 
ingevoerd. Het model herkent automatisch harde waarden en geeft deze een blauwe tekstkleur. 

Heb je een formule ingevoerd dat herkent het model dit en geeft deze cel een zwarte tekstkleur.  
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Als je een deelraming toevoegt dan is deze automatisch gekoppeld aan het tabblad Prijzenboek. Dit 
is vooral handig als er meerdere deelramingen zijn en helemaal handig als daarin dezelfde 
kostenposten kunnen voorkomen. In het Prijzenboek voer je eenmalig de kostenposten in, waarna 
je daarna in alle deelramingen hierna kan verwijzen. Je hoeft in de deelraming dan alleen de 
kostencodering in te voeren (kolom B) en de volgende items worden automatisch ingevuld in de 
grijze celen, maar alleen als je deze ook in het Prijzenboek voor deze kostenpost had ingevoerd: 

 
 Omschrijving kostenpost 
 Eenheid 
 Prijs 
 BTW percentage 
 Vanaf jaar 
 T/m jaar 

 Frequentie 
 Spreidingen op de prijs 
 Toelichting op de spreidingen 

 
Al deze items kan je simpelweg overrulen met harde waardes of eigen formules. 
 
Alle hoeveelheden en percentages van procentuele kostenposten en het percentage niet benoemde 

risico’s zijn standaard niet gekoppeld aan het Prijzenboek. 
 
Hieronder staat een voorbeeld waarbij in de deelraming de kostenpost met de codering INV.1000 
hard is ingevuld. De rest wordt op basis van deze code gevonden in het Prijzenboek en voor jou 
ingevuld. Tevens kan je natuurlijk ook handmatig een code, omschrijving, hoeveelheid, eenheid, 
prijs, e.d. invoeren. Deze cellen krijgen dan meteen de een blauwe tekstkleur. In dit voorbeeld is 

dat de post met de code INV.1009. 
 

 
 

5.6 Invullen van spreidingen 

Als je de raming probabilistisch wilt doorrekenen dan moet je spreidingen op de hoeveelheden en 
prijzen invoeren. Dit doe je in de kolommen AA, AB, AH en AI de procentuele spreidingen in te 
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vullen. Via het menu maak je deze kolommen zichtbaar (SSK2018 > Zichtbaarheid > 
Deelramingen > Spreidingskolommen zichtbaar). Voor een juiste werking van risicoraming mag je 

geen harde L- en U-waarden invullen in de kolommen W, Y, AD en AF.  
 
Is er een negatieve prijs in de raming (bijvoorbeeld opbrengsten) dan voer je de spreidingen ook 

als negatieve percentages in. 
 

 
 
 

5.7 Investeringskosten invullen en in de tijd zetten 

Om de investeringskosten, in een deelraming en het tabblad Obj.overst.risicoreservering, in de tijd 
uit te zetten dien je per post het startjaar en eindjaar in te voeren. Het startjaar (kolom F) is het 

‘Vanaf jaar’. Het eindjaar (kolom G) is het ‘Tot met jaar’. De rekenhorizon (kolom H) wordt dan 
automatisch berekend. Als je niets invult dan worden standaard alle kosten in jaar 1 weggezet. De 
genoemde kolommen zijn zichtbaar te krijgen via SSK2018 > Zichtbaarheid > Deelramingen > 
Levenscycluskolommen zichtbaar. 
 

 
 

 

In de kolommen AN t/m BD zijn de investeringskosten nu automatisch in de tijd uitgezet. Via het 
tabblad Keuzeparameters vul je eenmalig het startjaar van de kosten in. De maximale horizon van 
de initiële investeringskosten bedraagt 15 jaar. Standaard staat het ‘vanaf jaar’ op 1 en het ‘t/m 

jaar’ op 1. 
 

 
 
Bij de investeringskosten kan je geen frequenties invoeren. 
 

5.8 Instandhoudingskosten invullen en in de tijd zetten 

De instandhoudingskosten starten in jaar 1 of later, en lopen tot maximaal jaar 115. Ook hier 
geldt: voer je geen ‘vanaf jaar’ en ‘t/m jaar’ in, dan worden alle kosten in jaar 1 weggezet. 
Standaard staat het ‘vanaf jaar’ op 1 en het ‘t/m jaar’ op 100. 
 
Bij de instandhoudingskosten kan je de frequentie van een kostenpost invullen (kolom D). Voer 
‘1/3’ in voor 1 keer per 3 jaar. Of voer 3 in voor 3 keer per jaar. De eenheid van de frequentie 
(frequentietype, kolom E) wordt op basis van je invoer automatisch bepaald.  
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Let op! Je mag alleen frequenties invullen als gehele getallen, of als breuk in de vorm van 1/n t/m 

1/1000. Dus bij een breuk is dus alleen een teller gelijk aan 1 mogelijk. 

 

 
 
De ‘hoeveelheid per keer’ vul je in kolom I in. De bijbehorende eenheid en ‘prijs per keer’ in de 
kolommen J en K. Op basis van de hoeveelheid per keer, frequentie, vanaf jaar en t/m jaar wordt 
dan automatisch uitgerekend hoeveel keer de kostenpost binnen de opgegeven rekenhorizon 
terugkomt. Dit is de hoeveelheid (kolom M) met de eenheid ‘keer’. De prijs (kolom O) wordt 

automatisch uitgerekend door het product van de opgegeven hoeveelheid per keer en opgegeven 
de prijs per keer. 
 

 
 
 

Let op! Het opgegeven ‘vanaf jaar’ is meteen het jaar waarin de kosten de eerste keer optreden. 

 
Het principe van deze hele berekening is, dat jezelf de kosten niet handmatig in de tijd hoeft uit te 
zetten, maar dat dit automatisch gebeurt op basis van jouw eigen invoer per kostenpost. Het 
resultaat per jaar kan je terugzien in de kolommen AN t/m EZ. 
 

 

5.9 Kosten contant maken 

Indien je de (lifecycle) kosten ook contant wilt maken moet je op het tabblad Keuzeparameters de 
reële rente (per jaar per primo) en risicotoeslag (per jaar per primo) invoeren. De reële 
discontovoet (per jaar per primo), de contantewaardenfactoren en contante waarden worden dan 
automatisch voor je berekend. De contante waarden zijn op alle van toepassing zijnde tabbladen 
cursief in grijs weergegeven. 

 

 
 

Jaar 1 heeft een contantewaardefactor van 1,000 en geldt voor dat gehele jaar (per primo). De 

contante waarden zijn zowel terug te vinden op de desbetreffende deelramingen als het tabblad 
Obj.overst.risicoreservering onder de regels onder het totaal van de investeringskosten, 
instandhoudingskosten en levenscycluskosten.  
 
De contante waarden staan ook gesommeerd op de tabbladen Kostenoverzicht en 
Managementoverzicht.  
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5.10 Kostenregels verbergen en zichtbaar maken (filteren) 

In paragraaf 3.6 staat beschreven hoe je nulregels kan verbergen. Op elke deelraming staat ook 

standaard het filter aan waarmee je kostenregels wel of niet zichtbaar kan maken (filteren). 
Hierdoor kan je nu zelf filteren om kostenregels, op basis van eigen voorwaarden, tijdelijk te 
verbergen of zichtbaar te maken. In onderstaande afbeelding is in kolom ‘Totaal excl. BTW’ 

geselecteerd op alle kostenposten met een waarde ongelijk aan 0 euro. 
 

 
 

5.11 Uitleg regels of kolommen (on)zichtbaar maken 

Op de deelramingen staan linksboven de getallen [1] en [2]. Door hierop te klikken kan je regels 
in- of uitkappen (wel of niet zichtbaar maken, in Excel heet dit groeperen en degroeperen): 
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5.12 Probabilistische resultaten uit Risicoraming invoegen 

Het Rekenmodel is geschikt om direct in de software Risicoraming (mits je een licentie hebt) de 

raming probabilistisch door te rekenen o.b.v. een Monte Carlo simulatie. De gesimuleerde raming 
kan je daarna downloaden. Hierbij is er vooralsnog een probleem: met het gedownloade bestand 
kan je niet meer verder ramen omdat het ‘SSK2018 menu’ niet meer aanwezig is in de download. 

 
Je kan de resultaten natuurlijk handmatig overzetten van de het gedownloade bestand naar je 
originele raming (via kopiëren en plakken speciaal). Maar een handigere optie is om dit 
geautomatiseerd te doen via onderstaande knop: 
 

 
 
Volg de volgende stappen: 
 

1. Open je originele raming.  
2. Sla je originele raming op en sluit hem af. 

3. Upload deze in Risicoraming. 
4. Laat je raming in Risicoraming simuleren. 
5. Als de simulatie klaar is, dan download je het bestand uit Risicoraming. Je opent dit 

bestand niet. 
6. Open je originele raming. 
7. Klik op ‘resultaten invoegen’, dan zie je het volgende scherm: 

 

 
 

8. Selecteer het uit Risicoraming gedownloade bestand <20200612 INV + INS 01.xlsm> in dit 
voorbeeld. 

9. Klik daarna op Openen (niet dubbelklikken op de bestandsnaam!). Alle probabilistische 
resultaten worden nu uit het gedownloade bestand in je originele raming geplakt. 

10. Sla je originele raming op. 
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6 Bijlage: Rekenregels voor probabilistische software 
 
Hieronder staan de te hanteren rekenregels voor het probabilistisch doorrekenen van je raming: 
 

1. Monte Carlo simulatie. 

 

2. 10.000 trekkingen (defaultkeuze). 

 

3. 5% onder- en overschrijdingskans (defaultkeuze). 
 

4. Een hoeveelheid heeft een driehoeksverdeling. 

 

5. Een prijs heeft een driehoeksverdeling. 

 

6. Een kans van optreden bijzondere gebeurtenissen heeft een discrete verdeling. Bij deze 
kansdichtheidsfunctie kan de variabele (kans van optreden) slechts twee waarden 
aannemen: het risico treedt op (p=1) waarbij het gevolg volledig wordt meegenomen, of 

het risico treedt niet op (p=0), waarbij het gevolg helemaal niet wordt meegenomen. Twee 

mogelijke waarden dus. Voorbeeld. Stel er is 10% kans (p) dat er in de waterbodem een 
niet gesprongen explosief wordt aangetroffen. Bij de Monte Carlo simulatie wordt dan in 
90% (1-p) van alle simulaties de kans van 0 gehanteerd en bij 10% (p) van alle simulaties 
een kans van 1. Dus, bij 10.000 simulaties zal Risicoraming dan 9.000 keer het risico 
helemaal niet meenemen, en 1.000 keer volledig meenemen. 

 
7. Gevolg van een bijzondere gebeurtenis heeft een kansdichtheidsfunctie uitgedrukt in een 

driehoeksverdeling (defaultkeuze), of een uniforme verdeling (in Risicoraming niet 
mogelijk). 

 

8. Percentage over een subtotaal heeft een driehoeksverdeling. 

 

9. Subtotalen van procentuele posten krijgen geen spreiding. 

 

10. Kans van optreden bij een bijzondere gebeurtenis krijgt geen spreiding. 

 
11. De correlatiegroepen gelden binnen alle kostencategorieën, ongeacht welke object- of 

deelramingen en ongeacht of dit investeringskosten of instandhoudingskosten betreffen. 

 

12. Binnen de SSK2018 gaan we ervanuit dat de laagste waarde van een prijs of hoeveelheid 
niet wordt afgekapt op 0, want er zijn situaties denkbaar dat er wel degelijk een negatieve 
waarde getrokken moet worden. 

 

13. Er zijn twee te simuleren scenario’s: 
a. Basis-afhankelijk-scenario. Binnen de SSK2018 wordt uitgegaan uit van het ‘basis-

afhankelijkheidsscenario’, tenzij er duidelijke redenen zijn (bijvoorbeeld voor de 
risicobijdrage tabel, bij onafhankelijke deelprojecten of eigen correlaties) om juist 

uit te gaan van het “volledig onafhankelijke” scenario of een scenario met eigen te 
definiëren correlatiegroepen. In de SSK2018 spreken we niet meer over het 
‘volledig afhankelijke scenario’ maar van het ‘basis afhankelijkheidsscenario’. 
Immers, in SSK2010 was ook geen sprake van een rekentechnisch volledig 

afhankelijk scenario (maar noemden dit wel zo in de publicatie). Het doel van het 
‘basis-afhankelijkheidsscenario is het vastleggen van een eenduidig en uniform 
rekenscenario als input voor een probabilistische berekening.  Bij toepassing van 

het ‘basis-afhankelijkheidsscenario’ in combinatie met de andere rekenregels (type 
simulatie, aantal trekkingen, verdelingen, onder- en overschrijdingskans, e.d.) voor 
het probabilistisch berekenen moet resulteren in nagenoeg dezelfde probabilistische 
resultaten ongeacht welke softwarepakket wordt toegepast. Het ‘basis 
afhankelijkheidsscenario’ is dus zeker niet het meest realistische scenario, want die 
is voor elke raming uniek. Van het ‘basis afhankelijkheidsscenario’ kan natuurlijk 
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gemotiveerd afgeweken worden in die situaties waar wel een beter inzicht in de 
correlaties aanwezig is, of dit ook echt noodzakelijk is; 

b. Volledig-onafhankelijk-scenario. 

 

14. Er zijn 4 correlatie groepen: 
a. Hoeveelheden; 
b. Prijzen; 
c. Percentages; 
d. Overige. 

 

15. In onderstaande correlatiematrix staan de correlatiegroepen voor het basis-afhankelijk-
scenario. Voor het volledig-onafhankelijke scenario geldt voor alle correlatiegroepen een 
correlatiefactor van 0. 

 
Welke variabelen binnen een kostenpost 
vallen onder welke correlatiegroep? 
 

Correlatiegroep  
Hoeveelheden 

 
Prijzen 

 
Percentages 

 
Overige 

Alle hoeveelheden binnen de posten [h*p] 
en [h*p*f] 
 
 
 
 

Hoeveelheden 1 0 0 0 

Alle prijzen binnen de posten [h*p] en 
[h*p*f] 

 
 
 
 
 

Prijzen  1 0 0 

Alle percentages [%] binnen de procentuele 
posten [%*subtotaal], ook die van de niet 
benoemde risico’s en niet benoemde 
objectoverstijgende risico’s 
 
 

Percentages   0 0 

Alle gevolgen [g] binnen alle bijzondere 
gebeurtenissen [k*g]. 
Alle kansen [k] van optreden binnen de 
bijzondere gebeurtenissen [k*g]. 
Dus niet de ‘Wet van Murphy’. 
 

Overige    0 
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7 Bijlage: Logboek met modelwijzigingen 

7.1 Wijzigingen versie 2.0.094 

Onderstaande verbeteringen zijn doorgevoerd met dank aan het advies en testwerk van: 
 

 A. Bijl-Weisz, Provincie Noord-Holland; 
 B. Rijnders, Gemeente Amsterdam; 
 F. van den Berg, ProRail; 

 G. Verdonk, Rijkswaterstaat; 
 H. van Dijk, Rijkswaterstaat; 
 M. Veldhuis, ProRail; 
 R. Cleven, Kragten; 
 W. Kanger, RoyalHaskoningDHV. 

 
Rekentechnische aanpassingen: 

De volgende rekentechnische aanpassingen zijn doorgevoerd maar hebben geen gevolgen voor het 
eindtotaal van de raming: 
 

1. Bij de kostenregels binnen de instandhoudingskosten waarbij een frequentie wordt 
ingevoerd zat een fout in de formule waarbij de kosten in de tijd worden gezet. De formule 
was REST(JAAR-STARTJAAR;1/ FREQUENTIE) en is nu gecorrigeerd in REST(JAAR 
STARTJAAR;AFRONDEN(1/FREQUENTIE;0)). 

2. De BTW bij de contante waarde berekening werd berekend door het “teruggerekende” BTW 
percentage te vermenigvuldigen met de investeringskosten in de tijd. De BTW wordt nu 
letterlijk per jaar apart berekend, per regel, op basis van kosten in dat jaar vermenigvuldig 
met het BTW percentage behorende bij die afzonderlijke kostenpost. En hier de som van. 
Dit resulteert in een rekentechnisch juist BTW-bedrag per jaar. 

3. Als er bij de investeringskosten of de instandhoudingskosten geen ‘vanaf jaar’ en geen ‘t/m 

jaar’ voor een kostenpost wordt ingevuld, dan worden de kosten altijd in jaar 1 ingevuld. 
4. Bij de instandhoudingskosten stond in kolom D de formule in het format 

ALS(D178=0;0;ALS(D178=0;G178-F178+1;AFRONDEN.NAAR.BOVEN((G178-
F178+1)*D178;0))). Deze is vervangen door 
ALS(D178=0;0;AFRONDEN.NAAR.BOVEN((G178-F178+1)*D178;0)). 

5. De equivalente jaarlijkse kosten wordt nu berekend per primo i.p.v. per ultimo. En als alle 
kosten in jaar 1 plaatsvinden, dan zijn de equivalente kosten gelijk aan 0. 

 
Nieuw toegevoegde functionaliteiten zijn: 
6. Bij de functies die meerdere seconden kunnen duren (Deelraming toevoegen, Deelraming 

kopiëren, Deelraming verwijderen, Investeringskosten verbergen, Instandhoudingskosten 
verbergen en Bedrijfsinformatie, nulregels verbergen, classificatie doorvoeren en Raming 
controleren) krijg je nu een scherm met de procentuele voortgang na activering van de 
desbetreffende functie. 

7. Toevoeging functionaliteit binnen menu Opties: ‘Automatische backup raming’. Bij bestand 
‘Opslaan’ wordt nu, mits aangevinkt, automatisch een backup van je raming gemaakt met 
een unieke bestandsnaam in het format: <bestandnaam JAAR-MM-DD HHMMSS.bak>. 

8. Toevoeging functionaliteit Kostenregel kopiëren (F5). 
9. Toevoeging functionaliteiten ‘Alle invoerbladen zichtbaar’ en ‘Alle invoerbladen verbergen’. 
10. Toevoeging functionaliteit ‘Basis lay-out SSK zichtbaar (H*P=T)’. 

11. Toevoeging functionaliteit ‘Bedrijfsinformatie en classificatie doorvoeren’. 
12. Gebruiksvriendelijker werking van de functies: Na het afronden van de functies zit je weer 

in het tabblad en de cel van waaruit je de functie startte. 
 
Verbeteringen in het SSK2018-menu: 

13. Logischer indeling van de menu’s. 
14. Menu ‘Tabbladen’ is hernoemd in ‘Invoerbladen’. 

15. Menu ‘Werkbladruimte’ is hernoemd in ‘Alle tabbladen’. 
16. Menu ‘Opties’ toegevoegd met daarin aanvinkbare en direct zichtbare opties: 

 Automatische backup raming aan- of uitzetten.  
 Raming inclusief BTW aan- of uitzetten 
 Beveiliging raming aan- of uit zetten. 

17. Functionaliteit ‘Resultaten invoegen’ is verwijderd. 
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18. Functionaliteit ‘Eerste 4 rijen zichtbaar’ en ‘Eerste 4 rijen verbergen’ zijn verwijderd. De 
eerste vier rijen zijn nu in de kopteksten opgenomen en worden bij het printen 

gepresenteerd. 
 
Verbetering functionaliteit ‘Raming controleren (F7)’: 

19. De controle die in het tabblad Obj.overst.risicoreservering en deelramingen in kolom AN 
wordt uitgevoerd is nu uitgebreid: 

20. Er wordt nu gecontroleerd of de som van de kosten die in de tijd zijn uitgezet, gelijk zijn 
aan de som in kolom P. 

21. Er wordt nu ook gecontroleerd of de frequentie rekenkundig juist is ingevoerd: dit moet 
een geheel getal groter of gelijk aan 0 zijn, of 1/getal. 

22. Er wordt nu ook gecontroleerd of de kosten per jaar rekenkundig juist zijn. 

23. Er wordt nu ook gecontroleerd op cellen met een fout: #GETAL!, #LEEG#, #NAAM?, #N/B, 
#VERW!, #WAARDE!, #DEEL/0!, #N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? or 
#NULL. 

24. Na het afronden van de functie zit je weer in het tabblad en cel van waaruit je de functie 
startte. 

 

Verbetering functionaliteit ‘Deelraming toevoegen’: 

25. ‘Deelraming invoegen’ is hernoemd in ‘Deelraming toevoegen’. 
26. Code macro herschreven voor snellere betere afhandeling. 
 
Verbetering functionaliteit ‘Deelraming kopiëren’: 
27. Na het kopiëren van een deelraming waren de kostenregels van de te koperen raming 

samengevouwen. Dit is hersteld. 

28. Bij deelraming kopiëren werd de juiste bereiknaam niet mee gekopieerd. Is hersteld. 
29. Code macro herschreven voor snellere en betere afhandeling. 
 
Verbetering functionaliteit ‘Modelinformatie’: 
30. Deze functie roept alleen nog maar een scherm op met modelinformatie. Meer niet. De 

functie om de bedrijfsnaam, afdelingsnaam en classificering door te voeren is nu 
opgenomen onder het menu Alle tabbladen. 

 
Verbetering functionaliteit ‘Nulregels verbergen’: 
31. Deze functie verbergt nu ook regels als in de kolom Hoeveelheid een lege cel staat en de 

waarde in kolom Totaal van dezelfde kostenpost gelijk is aan 0. 

 
Verbetering functionaliteit ‘levenscycluskolommen verbergen’ binnen deelramingen: 

32. Dit kon tot een foutmelding leiden als er een opmerking was toegevoegd op het tabblad. 
De oorzaak hiervan was dat alle kolommen vanaf AX standaard verbogen waren. Deze zijn 
nu standaard zichtbaar gemaakt. 

 
Functionaliteit ‘Logboek’ is vervallen en vervangen door ‘Handleiding (F1): 
33. Opgenomen in de handleiding: beschrijving functieknoppen, kleurgebruik, 

modelbeperkingen, beveiliging en verwijzing naar de volledig handleiding. 

 
Verbetering tabblad Keuzeparameters: 
34. Als op dit tabblad, en de beveiliging stond aan, en er werd tweemaal geklikt op een 

parameter, dan werd de invoerwaarde per abuis gewist. Dit is hersteld. 
35. De keuze voor inclusief of exclusief BTW is verwijderd op dit tabblad en is nu terug te 

vinden als een aanvinkbare optie in het SSK2018-menu. 
36. Bij sommige parameters zijn cel opmerkingen met enige toelichting over die parameter 

toegevoegd. 
37. De bedrijfsnaam en afdelingsnaam zijn verplaatst naar het tabblad Colofon. 

38. Je kan nu default ‘vanaf jaar’ en ‘t/m jaar’ invullen voor de investeringskosten en de 
instandhoudingskosten. Op deze wijze wordt het invullen van die jaren aanzienlijk 
efficiënter. 

 

Verbetering tabblad Kostenoverzicht: 
39. De BTW per deelraming wordt alleen nog zichtbaar als wordt gekozen voor ‘Alles zichtbaar’ 
40. De subtotalen Bouwkosten, Engineeringskosten, Vastgoedkosten en Overige Bijkomende 

Kosten worden, afhankelijk van de gekozen lay-out, wel of niet vetgedrukt gepresenteerd. 
 
Verbetering tabbladen Dummy en/of Obj.overst.risicoreservering: 
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41. Kolom P heet nu ‘Totaal’ i.p.v. ‘Totaal excl. BTW’ omdat in diezelfde kolom ook de BTW 
wordt gepresenteerd. 

42. Als je een kostenregel toevoegt, dan wordt standaard het percentage BTW op 21% i.p.v. 
0% gezet. 

43. Voorwaardelijk opmaak toegevoegd: als je een formule invoert in een grijze cel dan krijgt 

deze automatische een zwarte tekstkleur. Vul je harde waardes in een grijze cel dan 
krijgen deze automatisch een blauwe tekstkleur. Op deze wijze wordt meteen duidelijk wat 
hard is ingevoerd en wat een formule is. Iets wat zeer nuttig kan zijn bij een controle op de 
raming. 

44. De opmaak van negatieve getallen en percentages is nu consistent met de overige invoer. 
45. Er is nu een aparte kolom voor de toelichting op de spreidingen voor de hoeveelheden en 

apart een kolom voor de prijzen. 

46. De hoeveelheden, vanaf jaar, t/m jaar, frequenties en spreidingen hoeveelheden zijn nu 
ook gekoppeld aan het Prijzenboek. Dit kan jezelf overrulen. 

47. Er is nu ook ruimte boven de procentuele uitvoeringskosten om de uitvoeringskosten als 
hoeveelheid*prijs in te vullen. Idem voor de projectmanagementkosten. 

 
Verbetering tabblad Prijzenboek: 

48. Op het tabblad Prijzenboek wordt nu gecontroleerd of een kostencodering wel of niet uniek 

is. Komt dezelfde codering tweemaal of vaker voor, dan krijgen al diezelfde coderingen een 
geel cursieve tekst met een rode achtergrond. 

49. Er is nu een aparte kolom voor de toelichting op de spreidingen voor de hoeveelheden en 
apart een kolom voor de prijzen. 

50. De kolom Bron is toegevoegd om de bron van een prijs in te vullen per kostenregel. 
 

Verbetering bij opslaan bestand: 
51. Bij het opslaan van de raming komt, indien de raming gewijzigd is en de probabilistische 

resultaten uit Risicoraming niet gewijzigd zijn, de vraag “Wil je de probabilistische 
resultaten toch behouden?”. Als je op ja klikte kwam er in sommige gevallen een 
foutmelding van de macro. Dit is hersteld. 

 
Overige aanpassingen: 

52. Naam Prorail is aangepast in ProRail. 
53. Alle naamgeving in het model en macro’s beginnende met ‘RWS’ is vervangen door ‘SSK’. 
 
 

7.2 Wijzigingen versie 2.0.095 

Onderstaande verbeteringen zijn doorgevoerd met dank aan het advies en testwerk van: 

 
 J. Vermaning, Rijkswaterstaat; 
 L. Smid, CIT Group. 

 
54. Tekstuele aanpassingen. Op het tabblad Dummy (en dus toegevoegde deelramingen) 

stonden bij de instandhoudingskosten bij de niet benoemde risico’s tweemaal 
kostenkosten. Dit is gecorrigeerd. 

55. In desbetreffende tabbladen zijn in de kolommen A de juiste coderingen voor de software 
Risicoraming ingevuld. 

 
 

7.3 Wijzigingen versie 2.0.096 

Onderstaande verbeteringen zijn doorgevoerd met dank aan het advies en testwerk van: 

 

 A. Bijl-Weisz, Provincie Noord-Holland; 
 J. Vermaning, Rijkswaterstaat; 
 W. Kanger, RoyalHaskoningDHV. 

 
Verbetering functionaliteit ‘Deelraming kopiëren’: 
56. Als op het tabblad Kostenoverzicht de investeringskosten of instandhoudingskosten 

verborgen waren, dan werden bij het kopiëren van een bestaande deelraming niet de juiste 
koppelingen in het tabblad Kostenoverzicht aangemaakt. Dit is hersteld. Gevolg is wel dat 
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daarna altijd de ‘Standaard lay-out SSK’ op het tabblad Kostenoverzicht zichtbaar is. Wil je 
een andere lay-out, dan moet je die zelf weer kiezen. 

 
Nieuwe functionaliteit ‘Resultaten invoegen’: 
57. Het is nu mogelijk om de probabilistische resultaten uit een Excel-download van 

Risicoraming geautomatiseerd in te voegen op het tabblad Prob. Resultaten van je raming.  
 

7.4 Wijzigingen versie 2.0.097 

Verbetering functionaliteit ‘Nulregels verbergen’: 
58. Als je nulregels ging verbergen kwam de tekst ‘Deelraming kopieren:’ in beeld. Dit is 

vervangen door de tekst ‘Nulregels verbergen:’. 
 

Aanpassing tabblad Prob. Resultaten: 
59. Kolom B is tussengevoegd zodat de resultaten uit de software Risicoraming op de juiste 

plek komen te staan. 
 

7.5 Wijzigingen versie 2.0.098 

Aanpassing tabblad Managementsamenvatting: 

60. Bij de handige checks is het bedrag aan ‘Basisraming’ toegevoegd voor opname in 
Projectendatabase van Rijkswaterstaat. De Basisraming binnen de investeringskosten en 
instandhoudingskosten is gedefinieerd als de som van de voorziene bouw- engineerings-, 
vastgoed- en overige bijkomende kosten, inclusief BTW. Dus exclusief 
(objectoverstijgende) risicoreservering. 

7.6 Wijzigingen versie 2.0.100 

Aanpassing functionaliteit ‘Informatie’: 

61. Disclaimer aan het model toegevoegd. 
 
Aanpassing tabblad Staat van Ontleding: 
62. Herzien conform vigerende Staat van Ontleding bij Rijkswaterstaat voor D&C-contracten en 

Prestatiecontracten. 
 

7.7 Wijzigingen versie 2.0.101 

Aanpassing tabblad Modelparameters: 
63. De modelvariabelen ‘Ja’ en ‘Nee’ zijn aangepast in ‘JA’ en ‘NEE’, zodat de variabele 

(Risicoraming.BTW) in het model in Risicoraming correct wordt doorgegeven. 
 
Aanpassing functionaliteit ‘Deelraming toevoegen’: 
64. Als je op het tabblad Kostenoverzicht had gekozen voor ‘Standaard lay-out SSK’ en daarna 

een nieuwe deelraming ging toevoegen, dan werd deze nieuwe deelraming alsnog zichtbaar 
op het tabblad Kostenoverzicht. Dit is hersteld. Bij het toevoegen van een deelraming 
wordt op het tabblad Kostenoverzicht nu per default gekozen voor Standaard lay-out SSK’.  

 

7.8 Wijzigingen versie 2.0.102 

Aanpassing functionaliteit ‘Resultaten invoegen’: 
65. Bij het kopiëren van de probabilistische data werd de formule in cel C14 

‘=ALS(SSK.BTW=1;"PROBABILISTISCHE INVESTERINGSKOSTEN INCLUSIEF BTW = GEMIDDELDE 

(MU_WAARDE)";"PROBABILISTISCHE INVESTERINGSKOSTEN EXCLUSIEF BTW = GEMIDDELDE (MU_WAARDE)")’ als 

tekst geplakt als harde waarde en werd daarmee de formule overschreven. Dit is hersteld. 
Idem voor de cellen C43 en C72.  

 

7.9 Wijzigingen versie 2.0.103 

Aanpassingen: 

66. Definitieve versie van gemaakt met een lege dummy voor lege deelramingen.  
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7.10 Wijzigingen versie 2.0.104 

Aanpassingen functionaliteit ‘Bedrijfsinformatie en classificatie doorvoeren’: 

67. In de voettekst bij printen stond nog de tekst ‘Rekenmodel SSK2018 – Copyright © 2019-2020 

Rijkswaterstaat en ProRail’. Deze tekst is verwijderd. En de voetteksten zijn op alle tabbladen 
overeenkomstig gewijzigd. 

 
Aanpassingen functionaliteit ‘Modelinformatie’: 
68. Teksten Modelinformatie en Disclaimer aangepast. 
 

7.11 Wijzigingen versie 2.1.000 

Aanpassingen: 
69. De Dummy stond per abuis aan waardoor die werd meegenomen in de kostenberekening. 

Is gecorrigeerd. 
70. Startjaar initiële investeringskosten op 2021 gezet. 
71. Op het tabblad Kostenoverzicht en Obj.overst.risicoreservering zijn een aantal formules 

met betrekking tot ’Jaar start’, ‘Jaar eind’ en ‘Jaar aantal’ verbeterd met If-Then-formules. 
 

Aanpassing functionaliteit ‘Resultaten invoegen’ en ‘Resultaten verwijderen’ en tabblad 

Prob.resultaten: 
72. Naamgeving cellen is aangepast. Hierdoor kan je in deze versie geen probabilistische 

resultaten meer invoegen uit ramingen die gemaakt zijn met eerdere versies van het 
Rekenmodel SSK2018. 

73. Macro voor ‘Resultaten invoegen’ is geoptimaliseerd en heeft een betere foutafhandeling. 
 

7.12 Wijzigingen versie 2.1.001 

Aanpassing functionaliteit ‘Deelraming verwijderen’: 
74. Macro code aangepast. Ook de niet-gedeclareerde rijnamen met ‘VERW!’ in het 

spreadsheet worden nu verwijderd. 
 
Aanpassing functionaliteit ‘Deelraming toevoegen’: 
75. Macro code aangepast. FractionComplete aangepast. 
 

Verwijdering functionaliteit ‘Kostenpost kopiëren (F6)’: 

76. Macro verwijderd. Deze functionaliteit had de vervelende eigenschap dat ingevuld waarden 
automatisch met x werden verhoogd. Daarnaast is deze functionaliteit verwijderd omdat 
die feitelijk niet veel meerwaarde bied t.o.v. de functionaliteit ‘Kosten(en) invoegen (F5)’. 

 
Aanpassingen tabbladen Dummy, Obj.overst.risicoreservering en Prijzenboek: 

77. De puntjes in de kostencodering zijn verwijderd. 
78. De hoeveelheden zijn niet meer gekoppeld aan het tabblad Prijzenboek. Kans en gevolg 

benoemde risico’s zijn nog wel gekoppeld aan het Prijzenboek. 
 
Aanpassing functionaliteit ‘Resultaten invoegen’: 
79. Macro aangepast. De verschuivingen worden nu bij het invoegen van de probabilistische 

resultaten uit Risicoraming meteen opgeslagen op het tabblad Modelparameters, waardoor 

de controle bij veranderende verschuivingen bij het opslaan van het bestand meteen is 
geactiveerd. 

 
Aanpassing functionaliteit ‘Kostenpost(en) invoegen (F5)’: 
80. Macro aangepast. Beveiliging blijft nu in oorspronkelijke stand. 
81. Macro aangepast. Als er geen kostenpost mag worden ingevoegd, dan wordt er geen 

andere cel meer geselecteerd. 

 
Aanpassing functionaliteit ‘Kostenpost verwijderen’: 
82. Macro aangepast. Beveiliging blijft nu in oorspronkelijke stand. 
83. Macro aangepast. Als er geen kostenpost mag worden verwijderd, dan wordt er geen 

andere cel meer geselecteerd. 
 

Aanpassingen tabblad Dummy: 
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84. Het informatieve percentage directe engineeringskosten werd t.o.v. het verkeerde 
subtotaal bekerend bij de instandhoudingskosten. Dit is gecorrigeerd. 

85. Het informatieve percentage directe overige bijkomende kosten werd t.o.v. het verkeerde 
subtotaal bekerend bij de instandhoudingskosten. Dit is gecorrigeerd. 

Aanpassingen tabblad Prijzenboek: 

86. De voorwaardelijke opmaak “Rode celkleur met gele tekst bij gebruik dezelfde 
kostencodering in het Prijzenboek” in kolom B op het tabblad Prijzenboek is verwijderd. 
Werkte namelijk niet altijd consequent bij tussenvoegen en kopiëren regels. 

 

7.13 Wijzigingen versie 2.2.000 

Aanpassing functionaliteit ‘Modelinformatie’: 
87. Lay-out verbeterd, zodat alle schermen volledig zichtbaar zijn. 

 
Aanpassing van nagenoeg alle functionaliteiten’: 
88. Bij een aantal macro werd de beveiliging onder bepaalde condities niet terug gezet naar de 

oorspronkelijk gekozen status voor de beveiliging. Dit is gecorrigeerd. 
89. Bij klikken op ‘Sluiten’ (rode kruis in rechter bovenhoek scherm) krijg je nu altijd de vraag 

om het bestand op te slaan. 

 
Aanpassing tabblad Prijzenboek: 
90. Het tabblad Prijzenboek is nu alleen nog maar voor de invoer van prijzen (inclusief 

eenheden, spreidingen prijzen, argumentatie spreiding prijs, btw, frequentie, Vanaf-jaar en 
T/m-jaar). Hiervoor zijn de desbetreffende macro’s die werken met dit tabblad ook 
aangepast. Hoeveelheden, procentuele posten (staan ook in de hoeveelhedenkolom) moet 
je direct in de deelramingen zetten, of zelf verwerken in het tabblad Hoeveelhedenstaat. Bij 

de risico’s wordt aangenomen dat deze per definitie uniek zijn en dat je die ook direct op 
de juist plek in je deelraming(en) of het tabblad Object.overst.risicoreservering verwerkt, 
en niet via het prijzenboek. 

91. In kolom A op tabblad Object.overst.risicoreservering is de codering voor Risicoraming 
aangepast, zodat er verschillende risicobijdragetabellen in Risicoraming gegenereerd 
kunnen worden: naar kostentype, kostensoort, kostencategorie, kostenpost of naar 
object/deelraming. 

 
Aanpassing tabblad Object.overst.risicoreservering: 
92. In kolom A op tabblad Object.overst.risicoreservering is de codering voor Risicoraming 

aangepast, zodat er verschillende risicobijdragetabellen in Risicoraming gegenereerd 
kunnen worden: naar kostentype, kostensoort, kostencategorie, kostenpost of naar 
object/deelraming. 

 
Aanpassing ‘Deelraming toevoegen (F6)’ en ‘Deelraming kopiëren’: 
93. De macro is geoptimaliseerd waarbij de tijdelijke tabbladnaam op de achtergrond i.p.v. een 

vaste nu een tijdelijke tabbladnaam krijgt die random wordt vastgesteld en die na 
aanmaken van de deelraming wordt hernoemd in de opgegeven tabbladnaam. 

7.14 Wijzigingen versie 2.3.000 

Onderstaande verbeteringen zijn doorgevoerd met dank aan: 

 
 R. Karsemeijer, CalPa; 
 E. Tempels, Tempels Bouwkostenadvies; 
 G.A. Smit, CC Infra 
 G. Verdonk, Rijkswaterstaat; 
 R. Cleven, Kragten; 

 J. Tjong-A-Hung, Vervoerregio. 

 
Verbetering functionaliteit ‘Automatische backup raming’: 
94. Als je wijzigingen in je raming had doorgevoerd en je koos voor ‘opslaan als’, dan werd niet 

alleen een backup bestand aangemaakt, maar de wijzigingen werden ook in het originele 
bestand opgeslagen. 

 

Verbetering functionaliteit ‘Deelraming toevoegen (F6)’: 
95. Als je een deelraming toevoegt dan wordt in het tabblad Kostenoverzicht de ‘Standaard 

lay-out SSK met deelramingen’ zichtbaar. 
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Verbetering functionaliteit ‘Deelraming kopiëren’: 

96. Als je een deelraming toevoegt dan wordt in het tabblad Kostenoverzicht de ‘Standaard 
lay-out SSK met deelramingen’ zichtbaar. 

97. Macro versimpelt. 
 

Verbetering functionaliteit ‘Beveiliging raming aan’: 
98. Als de beveiliging aan staat kan je nu niet meer kolommen invoegen, rijen invoegen en 

sorteren (AllowInsertingColumns:=False, AllowInsertingRows:=False, AllowSorting:=False). 
 

Verbetering tabblad Dummy: 
99. Er zijn nu standaard twee procentuele kostenregels opgenomen tussen de procentuele 

projectmanagementkosten en procentuele algemene kosten. Op deze wijze kunnen hier nu 
naar wens meerdere procentuele regels tussengevoegd worden via de functie 
‘Kostenpost(en) invoegen (F5)’. 

 
Aanpassing functionaliteit ‘Resultaten invoegen’: 

100. Macro’s zijn verbeterd waardoor nu standaard volgende teksten blijven staan bij invoegen 
probabilistische data vanuit een bestand met versie 2.2.019 of hoger: 

 P5 (95% kans op overschrijding) 
 P15 (85% kans op overschrijding) 
 P50 (50% kans op overschrijding) 
 P85 (15% kans op overschrijding) 

 P95 (5% kans op overschrijding). 
 
Aanpassing en correcties tabblad Dummy: 
101. De ‘Bijdrage RAW-systematiek (%)’ en ‘Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (%)’ werd 

foutief berekend (idem voor de BTW daarover) wanneer er nog indirecte kosten na deze 
bijdragen werden meegenomen. De desbetreffende formules zijn aangepast. 

102. De post ‘Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (%)’ blijkt vrijgesteld te zijn van BTW. De 

BTW is nu op 0% gezet. 
103. In de optelling van de ‘Eenmalige kosten totaal’ binnen de indirecte bouwkosten bij de 

Investeringskosten werd per abuis 1 regel niet meegenomen. Dit is gecorrigeerd op het 
tabblad Dummy. Dit overigens geen consequenties voor het eindtotaal van de raming. 

104. De post ’Vergoeding tenderkosten door OG aan inschrijvers’ is verplaatst van de benoemde 
directe engineeringskosten naar de benoemde directe overige bijkomende kosten. 

105. Bij de Instandhoudingskosten  stond de kostenpost ‘Risico risicoreservering bouwkosten’. 

Dit is aangepast in ‘Risicoreservering bouwkosten’. 
 
Aanpassing functionaliteit ‘Deelraming verwijderen’: 
106. Macro is verbeterd. Het kon soms voorkomen dat een deelraming niet correct werd 

verwijderd uit het tabblad Kostenoverzicht. 
 

Aanpassing tabblad Prob. resultaten: 
107. Te tekst ‘Risicobijdragen investeringskosten (kostenposten die de grootte van de 

standaardafwijking bepalen)’ is aangepast in ‘Hierboven staan de risicobijdragen 
investeringskosten (kostenposten die de grootte van de standaardafwijking bepalen)’. Idem 
bij de Instandhoudingskosten en Levenscycluskosten. 

 
Aanpassingen tabbladen Managementsamenvatting en Kostenoverzicht: 

108. Wanneer de BTW werd uitgezet werd nog niet overal consequent de term ‘exclusief BTW’ 
gepresenteerd. Is gecorrigeerd. Idem voor ‘inclusief BTW’ 

109. Wanneer de raming inclusief BTW werd gepresenteerd verscheen de tekst ‘Bandbreedte 
investeringskosten : met een 70%-betrouwbaarheidsinterval liggen ……..’. Bij exclusief BTW 

verscheen ‘Bandbreedte investeringskosten : met een 70%-zekerheid liggen ……..’. Voor 
beide geldt nu: ‘Bandbreedte investeringskosten : met een 70%-betrouwbaarheidsinterval 
liggen ……..’. 

110. De kolom ‘Equivalente jaarlijkse kosten van de gehele levenscyclus’ op het tabblad 
Managementsamenvatting werd niet geprint. Is gecorrigeerd. Tevens is de (print) lay-out 
op het tabblad verbeterd. 

111. Kleurgebruik verbeterd t.b.v. de leesbaarheid op prints. 
112. Op het tabblad Kostenoverzicht worden de ‘Equivalente jaarlijkse kosten van de gehele 

levenscyclus’ nu alleen nog maar berekend als naast de Investeringskosten ook de 

Instandhoudingskosten zijn geraamd. Tevens worden ze alleen nog maar gepresenteerd 
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voor de totale levenscyclus van het project en niet meer voor de afzonderlijke 
deelramingen. 

 
Verbetering functionaliteit ‘Bedrijfsinformatie en classificatie doorvoeren’: 
113. Macro is verbeterd waardoor hij veel sneller klaar is met het verwerken van de kop- en 

voetteksten. 
Aanpassing tabblad Keuzeparameters: 
114. De default discontovoet voor kostenramingen met verzonken en vaste kosten is aangepast 

naar 1,6%. Deze is terug te vinden op https://www.rwseconomie.nl/discontovoet conform 
het ‘Rapport Werkgroep discontovoet 2020’ van het Ministerie van Financiën. De 
percentages die ten grondslag liggen aan de discontovoet (reële risicovrije rente + 
risicopremie) zijn door de gebruiker natuurlijk te wijzigen. 

 
Aanpassing alle functionaliteiten: 
115. Alle macro’s zijn verbeterd. Er wordt nu op juiste wijze onthouden of de beveiliging aan of 

uit stond bij het activeren van een macro. 
116. De volgende naamgeving van cellen is aangepast voor de werking met JAVA: 

 SSK.NVT   -> SSK_NVT 

 

Aanpassing tabbladen Dummy en Prijzenboek: 
117. Op deze tabbladen is de kolom ‘SSK-code’ toegevoegd in tabblad Dummy (kolom FB) en 

Prijzenboek (kolom Y). Deze kolom kan gebruikt worden voor een export vanuit een 
calculatiepakket. 

118. De voorwaardelijke opmaak die onderscheid maakt tussen hard ingevoerde data of 
formules is verbeterd. 

 
Aanpassing tabblad Managementoverzicht: 
119. Het is nu mogelijk om de investeringskosten, instandhoudingskosten, levensduurkosten 

en/of contante waarden zichtbaar te maken, of te verbergen. 
 
Aanpassing tabbladen Dummy, Obj.overst.risicoreservering en Prijzenboek: 
120. Het is nu mogelijk om alleen de procentuele invoerkolommen voor de spreidingen zichtbaar 

te krijgen (% L-waarden, % U-waarden) en de overige spreidingskolommen te verbergen. 
 
Aanpassing tabbladen Dummy en Prijzenboek: 
121. De kolom SSK-code kan worden verborgen of zichtbaar worden gemaakt. 

 
Aanpassing functionaliteit ‘Prob. resultaten invoegen’: 

122. Macro is verbeterd: 
a. Als alleen de investeringskosten zijn berekend, dan worden de probabilistische 

resultaten  van de instandhoudingskosten en levenscycluskosten, zijnde nul-
waarden, niet gepresenteerd en worden de regels verborgen. 

b. Als alleen de instandhoudingskosten zijn berekend, dan worden de probabilistische 
resultaten van de investeringskosten en levenscycluskosten, zijnde nul-waarden, 
niet gepresenteerd en worden de regels verborgen. 

c. Als zowel de investeringskosten als de instandhoudingskosten zijn berekend, dan 
worden de probabilistische resultaten van de levenscycluskosten ook 
gepresenteerd. 

Hierdoor krijg je bij de Mu-waarde geen irritante tekst meer als ‘#GETAL!’ of #VALUE!. 
Tevens is de beveiliging in deze macro verbeterd. 

123. De naam ‘Resultaten invoegen’ is aangepast in ‘Prob. resultaten invoegen’. 
124. De naam ‘Resultaten verwijderen’ is aangepast in ‘Prob. resultaten verwijderen’. 

 
 
  

https://www.rwseconomie.nl/discontovoet
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8 Bijlage: Q&A 

8.1 Ik heb een vraag over SSK2018 waar kan ik die stellen? 

Algemene vragen over SSK2018 stel je bij het CROW (emailadres@crow.nl).  
Vragen over het Rekenmodel van ProRail en Rijkswaterstaat kan je mailen naar 
siemen.prins@rws.nl of tako.fillerup@prorail.nl. Vragen over hoe het model technisch werkt of hoe 
het kan worden aangepast worden niet beantwoord. 

 

8.2 Is er voor het management ook een ‘SSK2018 in kort bestek’? 

Ja, deze is te downloaden op https://kennisbank.crow.nl/Kennismodule.  
 

8.3 Wanneer verschijnt een volledige update van SSK2018? 

Het CROW heeft aangegeven dat een eerste grote update niet eerder dan 2025 is gepland. 

 

8.4 Waar vind ik op internet informatie over SSK2018? 

Voor de publicatie en rekenmodel ga je naar het CROW: 
https://kennisbank.crow.nl/Kennismodule 
 

8.5 Wat zijn de verschillen in terminologie in SSK2018 t.o.v. SSK2010? 

In onderstaande tabel staat een ‘was-wordt-lijst’ van terminologie binnen SSK2018 versus 
SSK2010. Voor het Rekenmodel betekent dit: 

 
Term SSK2010 

 
Term SSK2018 

 
Term in SSK2018-

Rekenmodel 
 

‘Project’ ‘Asset’ N.v.t. 
 

‘Projectkosten’ ‘Levenscycluskosten’ ‘Levenscycluskosten’ 
 

‘Levensduurkosten’ ‘Instandhoudingskosten’ ‘Instandhoudingskosten’ 
 

‘Samenvatting LCC’ ‘Presentatieoverzicht’ ‘Managementoverzicht’ 
Dekt beter de lading 

‘Samenvatting SSK’ ‘Kostenoverzicht’ ‘Kostenoverzicht’ 
 

‘Totale kosten’ ‘Totale reële kosten’ ‘Totale reële kosten’ 
 

‘Scheefte’ ‘Verschuiving’ ‘Verschuiving’ 

‘Volledig afhankelijk 
scenario’ 

‘Basisafhankelijk scenario’ ‘Basisafhankelijk scenario’ 

‘Looptijd’ ‘Rekenhorizon’ ‘Rekenhorizon’ 
 

‘Objectoverstijgende 
risico’s’ 

‘Objectoverstijgende 
risicoreservering’ 

‘Objectoverstijgende 
risicoreservering’ 

‘Risico’s bouwkosten’ ‘Risicoreservering bouwkosten’ ‘Risicoreservering bouwkosten’ 
 

 

8.6 Waar kan ik het Rekenmodel SSK2018 downloaden? 

Het model is te downloaden via de Kennisbank van het CROW. 
https://kennisbank.crow.nl/Kennismodule. 
 

8.7 Is er een handleiding bij het Rekenmodel SSK2018? 

Ja, deze wordt aangeboden via de website van het CROW 

https://kennisbank.crow.nl/Kennismodule. 
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8.8 Mag versie 1.0 of 1.1 gebruikt worden voor Rijkwaterstaat en ProRail? 

Het door het CROW uitgebrachte rekenmodel voor SSK2018: <Model SSK versie 1.1.xlsm> van 14 
juni 2019 (of eerder) mag NIET voor ramingen van en voor Rijkswaterstaat en ProRail gebruikt 
worden. 

 

8.9 Wie beheert het Rekenmodel SSK2018? 

ProRail en Rijkswaterstaat. Mocht je onverhoopt toch nog fouten in de originele versie van het 
vrijgegeven model aantreffen dan willen wij je verzoeken dit door te geven aan het CROW. Het 
CROW biedt de eerstelijns hulp. 
 

8.10 Waarom zijn er (nog) 2 rekenmodellen in omloop voor SSK2018? 

Het Rekenmodel van ProRail en RWS wijkt af van de door het CROW uitgebrachte rekenmodel voor 
SSK2018: <Model SSK versie 1.1.xlsm> van 14 juni 2019. Dit heeft te maken met dat ProRail en 
Rijkswaterstaat specifieker eisen stellen. Bijvoorbeeld:  

• Op het tabblad Kostenoverzicht moet een subtotaal exclusief BTW zichtbaar zijn; 
• Op het tabblad Kostenoverzicht moet de kolom directe kosten zichtbaar zijn; 
• Binnen de deelramingen moeten de afzonderlijke kostenposten die in de in de tijd worden 

uitgezet exclusief BTW zijn in plaats van meteen inclusief BTW. 
Het door het CROW uitgebrachte rekenmodel <Model SSK versie 1.1.xlsm> van 14 juni 2019 zal 
niet meer door het CROW ondersteund worden en kan straks niet meer gedownload worden. 

8.11 Wat zijn de beperkingen van het Rekenmodel? 

Lees hiervoor de handleiding behorende bij het Rekenmodel. 
 

8.12 Wat zijn de rekenkundige wijzigingen in SSK2018 t.o.v. SSK2010? 

Rekentechnisch is het rekenmodel voor SSK2018 niet gelijk aan SSK2010, omdat de BTW 
percentages bij de procentuele posten niet meer automatisch worden berekend. Die moet je zelf nu 
handmatig invoeren. 
 

De BTW bij de contante waarde berekening werd in SSk2010 berekend door het “teruggerekende” 
BTW percentage te vermenigvuldigen met de investeringskosten in de tijd. De BTW wordt nu 
letterlijk per jaar apart berekend, per regel, op basis van kosten in dat jaar vermenigvuldig met het 

BTW percentage behorende bij die afzonderlijke kostenpost. En hier de som van. Dit resulteert in 
een rekentechnisch juist BTW-bedrag per jaar. 
 

8.13 Waarin wijkt het Rekenmodel SSK2018 af t.o.v. het SSK2010 model? 

Zie Q&A over rekenkundige wijzigingen. Overige wijzigingen: 
1. Invoering van de SSK2018 ramingsopbouw en terminologie. 

2. De opbouw van de instandhoudingskosten is nu identiek aan die van de 
investeringskosten. 

3. Je kan nu meerdere kostenposten (regels) tegelijkertijd toevoegen. 
4. Je kan met een druk op de knop controleren of je invoer en berekening rekentechnisch 

juist zijn. 
5. Het SSK2018 menu is nu als standaard EXCEL-menu naast het menu Start zichtbaar. 
6. Aan een aantal veel voorkomende acties zijn sneltoetsen (functietoetsen: F1, F5, F6 en 

F7) gekoppeld. 
7. De Keuzeparameters kunnen nu direct in een apart tabblad worden ingevoerd, in plaats 

van wat sommigen zagen als een ‘omslachtig’ oproepbaar formulier. 
8. De deelramingen zijn nu gekoppeld aan het Prijzenboek. Vul de kostencode in en de 

kostenpost wordt automatisch overgenomen uit het Prijzenboek. 
9. De deelramingen hebben nu ook een kostenkolom met de totalen inclusief BTW. 
10. In het Kostenoverzicht zijn nu ook de subtotalen directe kosten zichtbaar. 

11. In het kostenoverzicht wordt nu ook per deelraming apart de BTW berekend, in plaats 
van alleen over het totaal. 
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12. De frequentie kan nu direct als ‘1/n’ worden ingevuld, in plaats van de hoeveelheid n 
en de eenheid 1 keer per n jaar. 

13. Het BTW percentage bij de procentuele kosten moet je nu handmatig invoeren, in 
plaats van dat die via een formule wordt berekend op basis van een vorig subtotaal. 

14. Na de Bouwkosten worden, conform SSK2018, nu eerst de Engineeringskosten 

gepresenteerd en daarna Vastgoedkosten en Overige Bijkomende Kosten. 
15. Er zijn allerlei snel te kiezen lay-outs mogelijk om je raming te presenteren. 

 

8.14 In welke Excel-versie werkt het rekenmodel wel en niet? 

Het rekenmodel is alleen getest in Excel2016 (NL-versie) onder Windows10 (NL-versie). Het werkt 
zeker niet Excel2003 en eerdere Excel-versies. Het werkt ook niet in Excel voor MacOS. 
 

8.15 Is het Rekenmodel SSK2018 vrij te gebruiken? 

Het Rekenmodel SSK2018 van ProRail en Rijkswaterstaat is door iedereen gratis en vrij te 
gebruiken en te verspreiden zowel binnen als buiten ProRail en Rijkswaterstaat. Dus elk bedrijf, 
instantie, zzp-er, student mag het model gebruiken. 

 

8.16 Is het Rekenmodel SSK2018 aan te passen? 

Ja, zie de volgende Q&A voor de voorwaarden. 
 

8.17 Welke voorwaarden gelden voor het zelf aanpassen van het model? 

Als je het model zelf wilt aanpassen mag dat maar dan moet je voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 

1. De naam van het model moet anders zijn als de originele versie. 
2. De termen ‘ProRail’, ‘Rijkswaterstaat’ en ‘CROW’ dienen uit het model verwijderd te 

worden. Deze staan in de Modelinformatie en Disclaimer (wijzigen via de Visual Basic 
Editor).  

3. In het Rekenmodel mogen geen enkele verwijzingen meer naar deze instanties aanwezig 
zijn. 

4. Het tabblad Kostenoverzicht mag niet aangepast worden.  
5. Voor ramingen die worden opgesteld in opdracht van of voor ProRail of Rijkswaterstaat 

gelden de volgende aanvullende voorwaarden: 

a. Het Rekenmodel moet altijd door Rijkswaterstaat of door ProRail, in Risicoraming 
gesimuleerd kunnen worden, zonder dat de genoemde opdrachtgevers hiervoor op 
enigerlei wijze aanpassingen moeten verrichten in of aan het Rekenmodel. Dit 
betekent o.a. dat: 

i. De coderingen ten behoeve van Risicoraming in kolom A op alle tabbladen 
nooit gewijzigd mogen worden. Noch mag deze kolom verwijderd of 

anderszins aangepast worden. 
ii. Alle kolommen in de tabbladen, Prob. Resultaten, Kostenoverzicht en 

Obj.overst.risicoreservering en de tabbladen waarin de Deelramingen staan 
mogen niet gewijzigd worden of in een andere volgorde worden gezet. Ze 
moeten op dezelfde plaats blijven staan voor een correcte werking binnen 
Risicoraming. 

b. Gebruik bij ramingen die worden opgesteld in opdracht van of voor ProRail en 

Rijkswaterstaat dus bij voorkeur het originele Rekenmodel. 
 

8.18 Bevat het model macro’s? 

Ja. 
 

8.19 Is het Rekenmodel SSK2018 beveiligd met een wachtwoord? 

Nee. 
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8.20 Wordt het Model SSK2018 van CROW v1.1 nog onderhouden? 

Nee. Het model v1.1. mag niet voor ramingen voor Rijkswaterstaat en ProRail worden gebruikt. 

 

8.21 Wordt het model SSK2010 van CROW v3.05c nog onderhouden? 

Nee. 

 

8.22 Worden ook wensen van en voor derden doorgevoerd in het Rekenmodel? 

Dat zal door de beheerders van het model van geval tot geval worden bekeken. Minimale 
voorwaarde is dat de wijziging generiek en voor iedereen bruikbaar en nuttig zal zijn en niet 
conflicteert met de eisen van ProRail en Rijkswaterstaat.  
 

8.23 Verschijnen er tussentijdse updates van het Rekenmodel? 

Ja, in ieder geval bij rekenfouten. De nieuwe versie zal via de site van het CROW te downloaden 
zijn. Hierover wordt je ook via het CROW geïnformeerd via haar website en/of nieuwsbrief. In het 
logboek in de handleiding bij het Rekenmodel zal bij eventuele rekenfouten worden aangegeven 

welke aanpassing in je bestaande raming nodig zijn. 
 

8.24 Wie houdt mij op de hoogte van een nieuwe versie van het Rekenmodel? 

Dit doet het CROW via haar website en/of nieuwsbrief. 
 

8.25 Is er een Engelstalige versie van het Rekenmodel? 

Nee. Deze zal niet door Rijkswaterstaat, ProRail of CROW gemaakt worden. 
 

8.26 In welke probabilistische software werkt het Rekenmodel SSK2018? 

Het rekenmodel van ProRail en RWS draait in Risicoraming.  

 

8.27 Werkt het SSK-2010 rekenmodel ook nog in Risicoraming? 

Ja. Risicoraming herkent zelf om welke versie het gaat: SSK2018 of SSK2010. 
 

8.28 Ik wil andere software gebruiken dan Risicoraming, kan dat? 

Natuurlijk, je moet indien nodig hiervoor het Rekenmodel zelf aanpassen. De rekenregels voor het 
probabilistisch doorrekenen staan in de handleiding behorende bij het Rekenmodel SSK2018. 

 

8.29 Waarom zien iconen in Excelmenu ‘SSK2018’ er anders uit dan in de handleiding? 

Afhankelijk van de versie van Excel die je gebruikt kunnen de iconen er iets anders uitzien als die 
in afbeeldingen in de handleiding. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


