
 

 

 

 

Wat is een MKBA en waarvoor kan een MKBA gebruikt worden? 

Een MKBA is een overzicht van alle voor- en nadelen van een keus (project, beleid etc.) voor 

iedereen die door de keus geraakt wordt nu en in de toekomst. Het gaat hierbij om voor- en 

nadelen in termen van menselijk welzijn en welvaart ten opzicht van de situatie zonder de 

betreffende keus.  

 

Een MKBA kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Zo kan zij worden gebruikt 

om na te gaan of een voorgenomen maatregel of project duurzaam is of niet. In het 

verlengde hiervan kan de MKBA ook gebruikt worden om doelen te toetsen: vergroot het 

behalen van het doel netto de welvaart/het welzijn wel?  

 

De MKBA kan gebruikt worden om te bepalen of een project voldoende maatschappelijke 

baten voortbrengt en of dus overheidsbijdragen aan het project  te verantwoorden zijn. De 

MKBA wordt dan ook regelmatig gebruikt bij de beoordeling van subsidieaanvragen. 

 

De MKBA kan ook gebruikt worden om een project te optimaliseren: de maatregelen worden 

net zo lang aangepast tot een projectalternatief ontstaat dat wel een gunstig saldo heeft. Het 

summum van optimalisatie is het ontwerpen vanuit uit kosten een baten. Door vanaf het 

begin een project te ontwerpen vanuit kosten en baten kan worden voorkomen dat er 

überhaupt een project met een negatief saldo geformuleerd wordt. 

 

De MKBA kan benut worden om bezuinigingen te onderbouwen: het is minder erg 

projecten of maatregelen die een relatief laag maatschappelijk saldo hebben te schrappen dan 

projecten die een hoog maatschappelijk saldo hebben. Dit is echter niet de enige 

beslisinformatie die de MKBA genereert: zij laat ook zijn van de hoogte van de kosten is. 

Indien middelen beperkt zijn, kan het voorkomen dat het project met het hoogste saldo meer 

kost dan er geld beschikbaar is, waardoor toch gekozen wordt voor een project met een lager 

saldo. 

 

De MKBA kan gebruikt worden om de financiering van een project rond te krijgen. Met de 

MKBA worden baathouders opgespoord, omdat bij elke batenpost een baathouder hoort. 

Wanneer eenmaal bekend is hoe wie de baathouders zijn en hoe groot hun baten zijn, kunnen 

zij worden benaderd om mee te betalen aan het project.   

 


