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Voorwoord en leeswij zer

Binnen het m inist erie van Verkeer en Wat erst aat ( VenW) wordt m et enige regelm aat
gevraagd om een ‘business case’. St eeds vaker wordt privat e financiering en
exploit at ie van t ransport infrast ruct uur overwogen. Een business case geeft daarbij
het inzicht in de kost en en bat en voor de ( privat e) exploit ant van een proj ect . Maar
het kan ook gaan om bij dragen aan andere proj ect en m et exploit at ieopbrengst en,
bij voorbeeld t erm inals of openbaarv er voervoorzieningen.
Er is echt er geen vast form at waarin st aat welke onderdelen al dan niet in een
business case aan de orde dienen t e kom en, en wanneer een business case j uist wel
of niet m oet worden uit gevoerd. Deze leidraad voor beleidsm akers is erop gericht
inzicht elij k t e m aken welke vragen gest eld kunnen worden bij de opdracht verlening
en bij de beoordeling van een business case voor VenW, en wanneer een business
case wordt uit gevoer d voor infrast ruct urele proj ect en waar VenW bij bet rokken is.
Ook m aakt deze leidraad inzicht elij k welke hulp de beleidsm aker heeft van de
result at en van een business case.
Een business case is een econom isch inst rum ent . Het is daarom onm ogelij k een
leidraad t e ont wikkelen die geen econom ische t erm en bevat . Wel proberen we deze
t erm en uit t e leggen en best aat dit docum ent uit t wee delen m et verschillende
diepgang. Deel 1 bevat de leidraad voor uit vraag en beoordeling zelf. I n deze
‘m anagem ent sam envat t ing’ licht en we t oe wat een business case is, welk belang
een beleidsm edewerker heeft bij de inform at ie uit een business case, wat de
relevant e vragen bij het uit zet t en van een business case zij n en hoe de result at en
van een business case gebruikt kunnen worden.
Deel 2 bet reft de nader e uit werking van de leidraad. Hierin gaan we dieper in op de
onderdelen waaruit een business case is opgebouwd. Alle onderdelen van een
business case worden geïllust reerd aan de hand van een st erk vereenvoudigd, fict ief
voorbeeld. Ook leggen we diverse econom ische begr ippen uit die vaak voorkom en
bij business cases.
Daarnaast wordt in Bij lage A de business case geplaat st in het breder e spect r um
van binnen VenW gebruikelij ke econom ische afwegingskaders. De business case
wordt daarm ee op een aant al aspect en vergeleken. Bij lage B bevat de result at en
van de uit gevoerde lit erat uurscan van ( int er) nat ionale leidraden voor het opst ellen
van een business case, en geeft enkele voorbeelden van uit gevoerde business cases
op het werkt errein van VenW. Bij lage C geeft een ov erzicht van de geïnt erviewden
in het kader van dit onderzoek, die we bij deze ook willen bedanken voor hun
m edewerking.
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1

Wat is een business case en wat kan ik er m ee?

1 .1

D e a a n le idin g voor h e t opst e lle n va n e e n Le idr a a d
St eeds vaker wordt privat e financiering en exploit at ie van t ransport infrast ruct uur
overwogen. Een ‘business case’ geeft daarbij inzicht in de kost en en bat en voor de
( privat e) exploit ant van een proj ect . Een business case kan ook worden uit gevoerd
t en behoeve van andere proj ect en m et exploit at ieopbrengst en, op t ransport gebied
bij voorbeeld lucht havens of OV- voorzieningen.
Binnen het m inist erie van Verkeer en Wat erst aat ( VenW) wordt m et enige regelm aat
gevraagd om een business case, zonder dat duidelij k is vast gelegd wanneer een
business case nodig is, en wanneer niet . Er best aat daarbij geen vast form at waarin
st aat welke onderdelen al dan niet in een business case aan de orde dienen t e
kom en. Het ont breken van een leidraad heeft t ot gevolg dat beleidsm akers t ev eel
m oet en zoeken naar de gewenst e invulling en beoordeling van business cases, en
dat de onderlinge consist ent ie t e wensen overlaat . Ook is niet helder wanneer het
opst ellen van een business case noodzakelij k is en welke hulp de business case
beleidsm akers kan bieden. Verder is ook de relat ie m et andere gebruikelij ke
afwegingskaders, m et nam e m et de m aat schappelij ke kost en- bat enanalyse ( MKBA)
conform de Leidraad Over zicht Effect en I nfrast ruct uur ( OEI ) ( VenW en EZ, 2000)
onduidelij k.
Met deze Leidraad voor de uit vraag en de beoor deling van business cases hopen we
deze onduidelij kheid op t e lossen en het risico van inconsist ent ies t e verm inderen,
en beleidsm akers een prakt isch handvat t e bieden om een opdr acht t e geven voor
een business case en de r esult at en ervan t e benut t en.

1 .2

Afba k e n in g
Deze Leidraad gaat uit van business cases waarbij VenW, derhalve de rij ksoverheid,
een rol speelt , m aar waarbij ook ext erne part ij en financieel en/ of risicodragend
bet rokken zij n. Dit kan een vorm van Publiek Privat e Sam enwerking ( PPS) zij n,
m aar ook een ( eenm alige) bij drage bet reffen van VenW, zonder een verder e act ieve
part icipat ie in de exploit at ie van een bepaald proj ect . Deze leidraad heeft geen
bet rekking op proj ect en waar slecht s één part ij bij bet rokken is, zoals
bedrij fsint erne I CT- proj ect en.
Een t weede uit gangspunt van deze Leidraad is dat een business case bet rekk ing
heeft op proj ect en waar naast kost en ook sprake is van opbrengst en. Bovendien is
een business case in opdracht van VenW pas zinvol als de kost en en opbrengst en
niet bij dezelfde part ij t erecht kom en, of er een t ekort ont st aat dat wellicht door
anderen gedekt dient t e worden.
Ten slot t e bet reft deze leidraad vooral een handvat voor de beleidsm aker zonder
financieel- econom ische acht ergrond. De leidraad is daarom niet zozeer gericht op
het opst ellen van berekeningen m aar j uist op de aandacht spunt en bij de
opdracht verlening en beoordeling van een business case.
Voor het daadwerkelij k opst ellen van een business case verwij zen we naar
financieel- econom ische en bedrij fseconom ische handboeken. Zie hiervoor de
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lit erat uurlij st en de verwij zingen bij de m odules in deel 2. I n de lit erat uur zij n ook
st andaard opst ellingen van een spreadsheet t e vinden. Het opst ellen van een
business case is in de VenW- prakt ij k veelal een t aak die uit best eed wordt aan een
gespecialiseerd econom isch adviesbureau. Bij de VenW hoofddirect ie Financiën,
Managem ent en Cont rol ( FMC) en bij RWS Markt en I nkoop zij n nam en van
dergelij ke bureaus verkrij gbaar.
1 .3

D e in h ou d
Een business case is een analyse van alle bedrij fseconom ische aspect en van een
proj ect waar bij de financiering of exploit at ie bet rokken part ij en afspraken over
m oet en m aken. Er is sprake van j aarlij kse kost en en opbrengst en, en van een
m ogelij ke bij drage van VenW. Een t oelicht ing op hoe we t ot deze definit ie zij n
gekom en, bevindt zich in Bij lage B. Met bij drage wordt veelal een financiële bij drage
bedoeld m aar kan echt er ook vert aald worden in bij voorbeeld het beschikbaar
st ellen van gronden of m enskracht .
Van oorsprong is een business case een bedrij fseconom ische analyse m et een puur
privat e invalshoek. De beoogde invest eringen van een ondernem ing worden daarbij
van een gedegen financiële onderbouwing voorzien. De cont ext van een business
case voor pr oj ect en waar de overheid bet rokken is, is breder. Daar wordt de
business case vaak geïnit ieerd m et een om gekeerde redenering: welk deel van de
beoogde invest eringen in proj ect en waar de overheid een rol bij speelt vanwege
( deels) publieke belangen kan ook, of zelfs bet er, privaat worden gefinancierd en
geëxploit eerd? De scope van een proj ect is dan in principe vast gelegd en er is een
beeld van het publieke belang dat m et het proj ect wordt gediend. De uit vraag van
een business case kan dus m eerder e doelen hebben: t er recht vaardiging of
onderbouwing van een financiële part icipat ie door de ( rij ks) overheid en van de
om vang van deze bij drage al naargelang het aandeel van het publieke belang. Het
doel kan echt er ook zij n het sneller of bet er uit lat en voeren van een proj ect .
De belangrij kst e kenm erken van een business case kunnen als volgt worden
sam engevat :
• De zakelij ke/ financiële recht vaardiging van een proj ect voor de exploit ant en
event uele andere bet rokkenen;
• Een hulpm iddel voor de besluit vorm ing over een proj ect ;
• Een overzicht van ‘cashflows’ over de concessieperiode of de gehele levensduur
van een proj ect ;
• Een beeld van de kansen en bedr eigingen ( risico’s) voor het proj ect .

1 .4

H e t doe l
Analyse of het m ogelij k is om ‘zaken t e doen’
Het doel van een business case m et bet rokkenheid van VenW is om al dan niet ‘t ot
zaken t e kom en’. Er zij n dus m eerder e part ij en bij een proj ect bet rokken die
overeenst em m ing m oet en bereiken. Het ont wikkelen van de business case is vaak
een onderhandelingst raj ect over m iddelen, rollen en am bit ie t en aanzien van de
invulling van een proj ect . Als alle part ij en het erover eens zij n, m ondt dit uit in
afspraken over bij voorbeeld de financiering, het dragen van risico’s, de
verant woordelij kheden en de verdeling van t aken bij de im plem ent at ie.
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I nzicht in de result at en van onderhandelingen
Er is vaak sprake van een it erat ief proces: eerst e berekeningen t onen bij voorbeeld
een t ekort ; vervolgens wordt het proj ect geopt im aliseerd of wordt onderhandeld
over de verdere financiële dekking. Hierna worden weer nieuwe berekeningen
gem aakt . Een business case kan ook leiden t ot de conclusie dat de case niet ‘rond’
kom t , oft ewel dat er geen overeenst em m ing over het proj ect wordt bereikt . Op
grond van de business case kan bij voorbeeld geconcludeerd worden dat de
gevraagde bij drage t e hoog is of de risico’s t e groot zij n.
Business cases zij n ook t e gebruiken v oor priorit ering
Als de gevraagde overheidsbij drage voor proj ect en grot er is dan het beschikbare
budget , kan op basis van business cases ook een priorit ering gem aakt worden
t ussen proj ect en. Hierbij kan bij voorbeeld de kost eneffect ivit eit beoordeeld worden
van de individuele voorst ellen. Een andere m ogelij kheid is bij voorbeeld ext ra
invest eringen van derden t e gener eren door m iddel van de bij drage van VenW
( hefboom funct ie) .
Nut van een business case voor beleidsm edewerker s
Een vraag naar het lat en uit rekenen van een business case bij proj ect en m et
bet rokkenheid van de overheid hangt veelal sam en m et het idee dat ‘de m arkt ’
geheel of gedeelt elij k zelf zorg kan dragen voor de financiering en exploit at ie van
een proj ect . Een business case helpt om inzicht elij k t e m aken welke part ij en welke
financiële uit gaven of inkom st en hebben bij een bepaald proj ect . De business case
laat zien of privat e part ij en in financiële zin inderdaad geheel of gedeelt elij k
verant woordelij k kunnen zij n voor een proj ect . I n com binat ie m et inform at ie uit de
MKBA laat de business case t en slot t e zien of er sprake is van publieke belangen en
daarm ee van de noodzaak van een overheidsrol. Met deze inform at ie kunnen
beleidsm edewerkers de onderhandeling over de overheidsbij drage aan een proj ect
ingaan m et st evige kwalit at ieve en kwant it at ieve argum ent en.
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2

Wanneer en hoe business cases lat en uit voeren

2 .1

W a n n e e r is e e n bu sin e ss ca se z in vol?
Als er sprake is van m eerdere par t ij en en ( j aarlij kse) opbr engst en
Een business case is - in het perspect ief van deze leidraad voor beleidsm akers van
VenW - van belang indien er sprake is van een proj ect waaraan VenW m ogelij k een
bij drage levert . De m eest gevraagde v orm van een dergelij ke bij drage is een
financiële. De bij drage kan echt er ook best aan uit het onder bepaalde voorwaarden
verlenen van t oest em m ing voor een pr oj ect , na het afwegen van
bedrij fseconom ische kost en en bat en m et m aat schappelij ke kost en en bat en. Met
nam e wordt hierbij gekeken naar de ext erne kost en. Naast de bet rokkenheid van
VenW dient er ook sprake t e zij n van exploit at ie- inkom st en. I n de m eest e gev allen
zij n er een of m eerder e ext erne part ij en bij het proj ect bet rokken. Dit kunnen onder
andere m ede- invest eerder s en exploit ant en zij n.
Doel van business case cruciaal
Een business case m oet alle aspect en om vat t en die zinvol zij n voor een
bedrij fseconom ische afweging van het specifieke proj ect . Het is dus belangrij k om
het doel van de business case vast t e st ellen. I s er alleen een financiële analyse
noodzakelij k om afspraken t e m aken of m oet en er ook andere afspraken t ussen
part ij en gem aakt worden? Wil er sprake zij n van een business case dan is ook een
probleem analyse, een beschrij ving van proj ect alt ernat ieven, een financiële analyse
en een gevoeligheidsanalyse nodig. Er zij n daarbij wel keuzes wat bet reft de
diepgang en ook kan er sprake zij n van een reeds uit gevoerde probleem analyse of
proj ect om schrij ving. Afhankelij k van de vragen die leven kunnen deze onder delen
nog aangevuld worden m et een kracht enveldanalyse, een dekkingsplan, een
beschrij ving van de proj ect organisat ie en een risicoanalyse.
Toepasbaar in verschillende st adia
Cruciaal is ook de fase waarin een proj ect zich bevindt . Een business case kan t ot
doel hebben ‘gevoel’ t e krij gen om wat voor bedragen het gaat en naar elkaar een
eerst e com m it m ent uit t e spreken. Maar het kan ook gaan om gedet ailleerde
afspraken over t aak- en risicoverdeling, aan het eind van een
onderhandelingst raj ect . Dit vergt uit eraard een andere diepgang.
Exploit at iet ekort veelal aanleiding voor financieringsvraag aan overheid
Over het algem een worden business cases gem aakt van proj ect en die deels eigen
inkom st en hebben, m aar die niet voldoende zij n om alle kost en t e dekken. Met
andere woor den, een proj ect kom t niet door m arkt werking t ot st and. Er m oet en dan
goede redenen zij n om als overheid een financiële bij drage t e geven. I n de
econom ische t heorie is er reden voor overheidsbem oeienis in een sit uat ie van
zogehet en m arkt falen. Uit eraard zij n er vanuit andere invalshoeken, m et nam e
best uurskundige, ook andere argum ent en voor overheidsingrij pen.
Financiering door de over heid kan aan de orde zij n bij posit ieve niet - geprij sde
effect en
Bij een business case is m et nam e de sit uat ie van belang dat er zich effect en
voordoen die niet in de m arkt beslissing m eegenom en worden. Dit kan gaan om
onder m eer r eist ij dwinst en bij infrast ruct uur ( voor zover deze niet door de
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exploit ant door t olheffing alsnog op de m arkt ‘verhandelbaar’ zij n gem aakt ) ,
beleving en gebruik van nat uur en m ilieu en het verm inderen van m ilieueffect en. Bij
grot e proj ect en kan een MKBA gebruikt worden om t e analyseren of deze
m aat schappelij ke effect en, die niet in de business case voorkom en, opwegen t egen
het negat ieve exploit at iesaldo in de business case waarvoor overheidsbij drage
gevraagd wordt . Bij kleinere proj ect en, bij voorbeeld de reguliere proj ect en in het
Meerj arenprogram m a I nfrast ruct uur, Ruim t e en Transport ( MI RT) , zal het vaker om
een kenget allenanalyse gaan of zelfs, aan het begin van het proces, om een m eer
kwalit at ieve weging.
Let bij de afweging van de rol van de overheid ook op de bij drage aan
beleidseffect ivit eit en het risico van concurrent iever valsing
Ook als de posit ieve niet - geprij sde effect en opwegen t egen een exploit at iet ekort ,
dient , vanuit overheidsper spect ief, de vraag beant w oord t e worden of een
overheidsbij drage de m eest effect ieve wij ze is om de doelst elling t e bereiken.
Eveneens is van belang of de overheid de part ij is die een bij drage hoort t e geven
( legit im it eit ) en ook welke overheid ( Rij k, provincie, gem eent e) de m eest geëigende
part ij is ( subsidiarit eit ) .
2 .2

Bij w e lk e Ve nW - pr oj e ct e n ?
Het huidige gebruik van business cases varieert van zeer grot e pr oj ect en als de
Zuiderzeelij n, de Maasvlakt e 2 en Proj ect Mainport Corridor Zuid ( PMZ) via regionale
proj ect en als een light railverbinding of weg, t ot kleine proj ect en als een bij drage
aan fiet senst allingen, goederent erm inals et cet era. Bij grot e proj ect en zal er vaker
sprake zij n van PPS- const ruct ies, bij kleine proj ect en zal het in prakt ij k vaker om
een eenm alige bij drage van VenW gaan.
Er is geen wet t elij ke verplicht ing t ot het uit voeren van een business case binnen
VenW 1 . Voor VenW- proj ect en is het onderscheid t ussen wel of niet voorkom en in de
MI RT- procedure relevant :
• Proj ect en in het MI RT wor den uit gewer kt conform het MI RT- Spelregelkader;
• ‘Overige’ VenW- proj ect en, niet in het MI RT opgenom en, kennen geen spelregels.
De beslisboom ( figuur 2.1) geeft een advies over in welke sit uat ies wel of geen
business case ( BC) uit t e voeren. I n ieder geval is afst em m ing nodig over deze
keuze m et de VenW- hoofddirect ies FMC en HDJZ. Zij kunnen helpen de algem ene
regels t e vert alen naar de specifieke proj ect sit uat ie, en kunnen adviseren bij de
uit vraag en beoordeling van de business case.

1

Voor de ‘Not a Ruim t e’- proj ect en, waar een aant al VenW- proj ect en t oe behoort , geldt w el een verplicht ing t ot het
uit voeren van een business case, t eneinde de om vang van de definit iev e rij ksbij drage vast t e st ellen.
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Figuur 2 .1
Ge bie dsge r icht ?

Beslisboom wanneer een

BC: JA

business case uit voeren
M I RT- pr oj e ct ?

BC: JA

PPS in ove r w e ging?
( na m ark t consult atie/ m ark t scan)

Busine ss ca se
( BC) uit voe r e n?
Se ct or a a l?

M e de fina ncie r ing/ e x ploit a t ie a nde r e ove r he de n/
V oor fina ncie r ing de r de n?
BC: ?
( indien discussie v erdeling
opbrengst en en kost en)

1 0 0 % r ij k sfina n cie r ing?

BC: N EE

Ove r ige V e nW - pr oj e ct e n, w a a r bij :
• Meerdere part ij en financieren en/ of exploit eren

• Er vragen best aan ov er de w ij ze van exploit atie en financiering

BC: JA

I n de volgende subparagr afen licht en wij de argum ent en voor het al dan niet
uit voeren van een business case voor de onderscheiden sit uat ies t oe.
2.2.1

Bij MI RT- proj ect en
Het MI RT- Spelregelkader ( VenW, VROM, 2008) is een beschrij ving van de
belangrij kst e processt appen voor proj ect en en program m a’s in het ruim t elij k- fysieke
dom ein om in aanm erking t e kunnen kom en voor een bij drage van de rij ksoverheid.
Het MI RT bet reft het belangrij kst e deel van de infrast ruct urele proj ect en waar VenW
bij bet rokken is, en waar een business case relevant voor is.
Het MI RT- Spelregelkader m aakt onderscheid in drie fasen: de verkenningsfase, de
planuit werkingsfase en de realisat iefase:
1. Tij dens de verkenningsfase wordt m ede op basis van een MKBA/ OEI en een
Milieu Effect Rapport age ( MER) een voorkeur bepaald uit een beperkt aant al
pot ent iële oplossingen. Tevens wordt het financieel com m it m ent van alle
relevant e parij en vast gelegd ( Rij k, decent rale overheden en event ueel
privaat ) . De oplossing heeft de vorm van een voorkeursalt ernat ief dat na een
posit ieve voorkeursbeslissing wordt opgenom en in het MI RT- proj ect enboek.
2. I n de planuit werkingsfase wordt het ( deel) proj ect nader uit gewerkt . I n de
planuit werkingsfase worden de effect en van verschillende
( inpassings) variant en bepaald. Na het t racé- of proj ect besluit volgen de
voorbereidende werkzaam heden.
3. Na de uit voeringsbeslissing wordt een proj ect uit gevoerd in de realisat iefase.
Het MI RT- Spelregelkader adviseert op t wee m om ent en specifiek een business case
t e overwegen:
• Voorafgaand aan de voorkeursbeslissing in de verkenningsfase is inzicht in de
effect en en kost en van oplossingsricht ingen van belang. Daarom vraagt het
spelregelkader om bij verkenningen een MKBA ( event ueel op basis van
kenget allen) en een business case op t e st ellen ( zie pag. 25
MI RT- Spelregelkader) .
• I n de planuit werkingsfase vindt een definit ieve ram ing van kost en, de verdeling
van de kost en t ussen de bet rokken part ij en, en een berekening van opbrengst en
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en kasrit m es plaat s. De business case uit de verkenningsfase kan hiert oe verder
verfij nd worden.
Zoals het Spelregelkader al aangeeft voor wat bet reft de planuit werkingsfase, is het
onderscheid naar ( sect orale) lij ninfrast ruct uurproj ect en en gebiedsgericht e
proj ect en relevant .
Gebiedsgericht e proj ect en
I n het geval van woningbouw- of bedrij fst erreinproj ect en zal de rij ksoverheid
waarschij nlij k geen proj ect beslissing nem en om dat ze geen proj ect eigenaar is. I n
veel gevallen, in het geval van Not a Ruim t e- proj ect en zelfs alt ij d, best aat de
planuit werking dan uit een beschikking voor een subsidie op basis van een
uit gewerkt e business case. De decent r ale overheid zal dan het proj ect , en de
business case, nader m oet en uit werken ( zie pagina 27 van het
MI RT- Spelregelkader) . Om dat er sprake is van een inkom st enst room uit de
exploit at ie van woningbouw of bedrij fst erreinen is een business case in alle gevallen
zinvol. I n het kader van een handreiking voor kost en- bat enanalyses voor int egrale
gebiedsont wikkeling heeft Ecorys in opdracht van VROM een bij lage opgest eld
waarin de sam enhang t ussen gebiedsgericht e business cases en MKBA’s wordt
besprok en ( Ecorys i.s.m . Wit t eveen+ Bos, 2009) . Met nam e gaat de bij lage in op de
om gang m et de kost en en opbrengst en van grondexploit at ie. De inform at ie uit deze
bij lage ligt in het verlengde van deze leidraad.
Sect orale ( verkeer en vervoer) proj ect en
Voor lij ninfrast ruct uurproj ect en verwij st het MI RT- Spelregelkader naar de procedure
in het kader van de Tracéwet . Voor de noodzaak t ot het uit voeren van een business
case is hier de event uele m arkt bet rokkenheid van belang. De volgende sit uat ies
worden onderscheiden:
• Proj ect en waar PPS- const ruct ies worden overwogen. Gebruikelij k is om hier
redelij k vroeg in de verkenningfase een m arkt consult at ie of ( RWS) een m arkt scan
uit t e voeren om in t e schat t en of privat e bet rokkenheid m ogelij k en zinvol is. Bij
proj ect en die in de vorm van Publiek- Privat e Sam enwerking ( PPS) uit gewerkt
worden, is in beginsel alt ij d een business case nodig. Er m oet en im m ers
afspraken gem aakt worden over allerlei aspect en, zowel over de dekking van de
kost en als over de verdeling van risico’s en de proj ect organisat ie. De
posit ionering voor een eerst e versie van de business case is bij de voorber eiding
van het voorkeursbesluit aan het einde van de verkenningsfase. Dan m oet
im m ers zicht op de dekking van een proj ect ont st aan. Gezien het belang van
business cases voor PPS voorbereidingen kom en we hier in een apart e paragraaf
nog op t erug.
• De proj ect en waar cofinanciering of exploit at ie door andere overheden, of
voorfinanciering door der den aan de orde is. I n deze gevallen m oet
proj ect specifiek worden afgewogen of een business case nodig is. Als er geen
discussie is over de verdeling van kost en, risico’s of andere
verant woordelij kheden, is een business case niet nodig. Als deze discussie er wel
is, kan een business case j uist wel onderst euning bieden.
• Proj ect en m et 100 procent rij ksfinanciering: dit zij n de proj ect en waar privat e
bet rokkenheid niet haalbaar is gebleken, bij voorbeeld vanwege het ont breken van
m ogelij kheden t ot het genereren van inkom st en, en waar geen andere overheden
bij zij n bet rokken. I n deze gevallen is een business case niet zinvol, er worden
geen inkom st en gegenereerd en er is geen discussie over de verdeling van
kost en.
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2.2.2

Bij ‘overige’ VenW- proj ect en
Een business case voor de groep ‘overige’ VenW- pr oj ect en m oet st erk overwogen
worden als de m ogelij kheid best aat om m et het proj ect opbr engst en t e gener eren
om de invest ering deels m ee t erug t e verdienen, en waar de vraag aan de orde is of
en hoe ( welk deel van) de overheid een financiële bij drage m oet leveren. Er m oet
dus sprake zij n van de bet rokkenheid van m eerder e part ij en bij de financiering en
exploit at ie van het proj ect . I ndien voor deze proj ect en een PPS wordt overwogen is
het alt ij d zinvol een business case t e hebben, zie de volgende paragraaf.
Voorbeelden van VenW- proj ect en in deze cat egorie, waarvoor business cases zij n
uit gevoerd, zij n de business cases voor Vliegveld Bonaire ( 2009) en voor de
rij ksbrede rederij ( 2006) .

2.2.3

Bij PPS- overwegingen
Business cases kunnen PPS- cont ract vorm en ‘doorrekenen’
Het Rij k voert act ief beleid om waar m ogelij k proj ect act ivit eit en over t e dragen aan
de m arkt . Dit kan onder de noem er van Publiek- Privat e Sam enwerking in
verschillende cont ract vorm en beslag krij gen, die elk kunnen worden doorger ekend
in een business case. De business case gaat in deze gevallen om concret e biedingen
van privat e part ij en waarin beschreven wordt hoe de privat e ondernem ing denkt de
dienst t e gaan leveren. De business case is dan niet m eer een
onderhandelinst rum ent m aar m oet dan m eer gezien worden als het cij ferm at ige
gedeelt e van het ondernem ingsplan.
Een veelbesproken cont ract vorm bij PPS is DBFM. De let t ers ‘DBFM’ st aan voor
‘Design, Build, Finance, Maint ain’. Een DBFM- cont ract is een geïnt egreerde
cont ract vorm , waarbij diverse onder delen van de realisat ie en exploit at ie van een
bouwproj ect door de opdr acht gever aan één opdracht nem er worden opgedragen.
Hiert egenover st aat een zogenaam de beschikbaarheidsvergoeding voor de
geleverde dienst . Andere cont ract vorm en voor overdracht van act ivit eit en aan de
m arkt zij n DBFO ( Design, Build, Finance, Operat e) , Turn Key, BOT ( Build, Operat e,
Transfer) of DBFMO ( Design, Build, Finance, Maint ain, Operat e) .
Business case ook t e gebr uiken om diverse m odellen door t e rekenen
Zodra er een spreadsheet beschikbaar is, kan dit gebruikt worden om diverse
m anieren van financiering door t e rek enen. Bij een PPS- const ruct ie kan er
bij voorbeeld sprake zij n van lagere kost en en/ of hogere opbrengst en, m aar daar
st aat een hogere discont ovoet en wellicht een kort ere exploit at ieperiode t egenover.
Het m odel kan gebruikt worden om de effect en en verschillen door t e rekenen.
Model t e gebruiken voor PPC en PSC
Bij het beoordelen van het nut van een PPS- const ruct ie t en opzicht e van volledige
bekost iging door de overheid, wordt gebruik gem aakt van de PPC en als er concret e
biedingen liggen van de PSC ( zie Bij lage A) .
I n beginsel kan de spreadsheet van de business case gebruikt worden als basis voor
het uit voeren van deze analyses. Er is echt er sprak e van een fundam ent eel verschil
in het nulalt ernat ief, de sit uat ie zonder proj ect , waart egen het pr oj ect alt ernat ief
wordt afgezet . I n de t ot nu t oe beschr even t oepassing van de ‘klassieke’ business
case gaat het om de rol van de overheid bij financiering van een proj ect . Waar
sprake is van inkom st en wordt de vergelij king gem aakt t ussen een sit uat ie m ét
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proj ect ( event ueel m et een door t e overheid t e financieren t ekort ) versus een
sit uat ie zonder proj ect . Dit is vergelij kbaar m et de aanpak bij de MKBA. Bij de
vergelij kingen van PPC en PSC is er echt er al een principebesluit genom en over
doorgang van het proj ect , en wordt een proj ect uit gevoerd volgens een publieke
variant vergeleken m et een privaat of publiek- privaat uit gevoerd proj ect . Een
nulalt ernat ief in de vorm van ‘geen proj ect ’ is dan niet m eer aan de orde.
2 .3

Sa m e n h a n g m e t a n de r e Ve n W - a fw e gin gsk a de r s
Bij grot ere pr oj ect en vinden veelal m eerdere st udies plaat s
De business case is in de m eest e gevallen geen geïsoleerde analyse, m aar m aakt
gebruik van input s en uit gangspunt en van andere st udies die eveneens gericht zij n
op de afweging van een proj ect . Bij infrast ruct uur- en ruim t eproj ect en bij voorbeeld
is dit de Tracé/ m .e.r.- procedure waarin afspraken zij n gem aakt over het uit voeren
van een MER en ook OEI . I nform at ie uit deze afwegingskaders dekt voor een
belangrij k deel reeds de gegevensvragen van de business case af. Zo worden er
voor infrast ruct uurproj ect en verkeersprognoses gem aakt en vinden er kost enst udies
plaat s die m eerder e afwegingskaders ‘bedienen’. Anderzij ds voedt de business case
andere st udies ook weer. Bij voorbeeld wat bet reft de bedrij fseconom ische
opbrengst en die in de MKBA t erugkeren. I n Deel 2 gaan we nader in op de m odules
die de business case t oevoegt , en m odules die de business case wel nodig heeft ,
m aar die m ogelij k al in een ander kader zij n ingevuld.
Het spreekt v oor zich dat uit gangspunt en, aannam es, proj ect beschrij vingen en
dergelij ke goed op elkaar m oet en aansluit en. I n principe horen alle st udies uit t e
gaan van dezelfde verkeerskundige effect berek eningen. Zeker als er veel st udies
parallel lopen, levert de afst em m ing in de prakt ij k nog al eens problem en op. Een
goede aandacht voor de organisat ie en afst em m ing is dan essent ieel voor een
consist ent onderzoeksprogram m a. I n Bij lage A worden de bij VenW gebruikelij ke
econom ische afwegingskaders t oegelicht op basis van een eerder overzicht van
afwegingskaders ( Wort elboer et al., 2008) .
De business case alt ij d bezien in sam enhang m et andere afwegingskaders
Met nam e de com binat ie van uit kom st en van een business case en de MKBA is
veelzeggend over de rol van de overheid om dat het laat zien waar de m arkt zelf
voor kan zorgen, en in welke gevallen de overheid m oet ingrij pen. Andere
inst rum ent en zoals de bij PPS overwegingen verplicht e Publiek- Privat e Com parat or
( PPC) en de Publieke Sect or Com parat or ( PSC) kunnen gebaseer d zij n op de
business case m aar geven een andere dwarsdoorsnede. Met die inst rum ent en wordt
duidelij k of een privat e part ij niet zelfst andig in st aat is om een ( deel van) een
proj ect t e ( v oor) financieren, m aar ook of zij de exploit at ie efficiënt er kunnen doen
dan de overheid. I n alle gevallen geldt dat afst em m ing plaat s m oet vinden over de
( rekenkundige) uit gangspunt en van de analyses, die zoveel m ogelij k het zelfde
behoren t e zij n.
De com binat ie van uit kom st en van business case en MKBA geeft houvast over de rol
van de overheid ( Wort elboer et al., 2008) . De business case laat zien in hoeverre
een proj ect wel of niet door ‘de m arkt ’ t ot st and kan kom en. De MKBA laat in
aanvulling op de business case de m aat schappelij ke effect en zien. De com binat ie
van deze t wee saldi geeft aan of de overheid ( co) financiering kan overwegen, of
bij voorbeeld com penser ende of m it igerende m aat regelen m oet t reffen.
Cofinanciering kan overwogen worden indien de business case ( zonder

Pagina 20 van 73

Le idr a a d voor opdr a ch t ge ve r s v a n bu sin e ss ca se s

overheidsbij drage) negat ief is, m aar de MKBA wel een posit ief saldo laat zien. I ndien
zowel de business case als de MKBA per saldo posit ief zij n, m aar er wel negat ieve
effect en voor bij voorbeeld om wonenden zij n, kan de overheid de privat e exploit ant
verplicht en t ot com pensat ie van deze om wonenden.
Aspect en van afst em m ing m et MKBA
Van de in bij lage A genoem de afwegingskaders ver gt de afst em m ing m et de MKBA
de m eest e aandacht gezien het grot e inhoudelij ke verband t ussen deze t wee
analyses. De Leidraad OEI ( VenW, EZ, 2000) geeft expliciet aan dat de
‘bedrij fseconom ische rent abilit eit sanalyse’ onderdeel is van de MKBA. Het doel van
deze rent abilit eit sanalyse is inzicht bieden in de vraag of, en in welke m at e, een
proj ect rendabel kan zij n voor een ( privat e) exploit ant . Met deze doelst elling wordt
m et een ‘bedrij fseconom ische rent abilit eit sanalyse’ dus grot endeels het zelfde
bedoeld als m et een business case, en liggen de doelen en berekeningen van
business case en MKBA in elkaars verlengde.
Opgem erkt wordt dat de Leidraad OEI eigen richt lij nen heeft waar aan voldaan m oet
worden. Dit bet reft bij voorbeeld de discont ovoet , t ij dhorizon en rest waarde ( geen) .
Het afst em m en van uit gangspunt en is belangrij k om lat er in het onderzoeksproces
problem en t e voorkom en.
Ove r e e n k om st e n e n ve r sch ille n va n M KBA e n bu sin e ss ca se
• De scope van het proj ect m oet gelij k zij n.
• Waar m ogelij k m oet zoveel m ogelij k van de ze lfde in pu t s ( verkeersprognoses,
scenario’s, et c.) worden uit gegaan.
• Daarnaast dienen waar m ogelij k ge lij k e u it ga n gspu n t e n van berekening
worden gekozen. Hierm ee worden aspect en als fasering, ingroeipad,
volum est ij ging over de t ij d bedoeld.
• Con st a n t e of r e ë le pr ij ze n : Een MKBA rekent in const ant e ( reële prij zen)
waarbij dus uit gegaan wordt van een vast prij speil en dus geen inflat ie. Een
business case rekent vaak m et nom inale prij zen, dus inclusief inflat ie.
• D iscon t ovoe t : de MKBA gaat uit van de voorgeschreven reële voet voor
risicovrij e invest eringen plus vast e risico- opslag ( in t ot aal 5,5% ) , afgezien van
inflat ie. De business case gaat veelal uit van een hogere discont ovoet . Dit is het
gewenst gewogen rendem ent van vreem d en eigen verm ogen, ook wel
gem iddelde v erm ogenskost envoet genoem d. Dit gewenst e rendem ent is een
vergoeding voor het afdekken van risico’s, waaronder inflat ie.
• Ex ploit a t ie pe r iode : een MKBA rekent m et een oneindige periode zonder
rest waarde. Hierbij zij n herinvest eringen ook aan de orde. Afschrij vingen spelen
geen rol in de MKBA. Een business case rekent m eest al m et een beperkt e
exploit at ieperiode m et event ueel een ‘overdracht sw aarde’ 2 . Hierbij kan ook de
gekozen afschrij vingsm et hode een rol spelen.
• Behandeling van be la st in ge n : Een MKBA rekent vooralsnog veelal m et post en
exclusief bt w 3 , bij een business case is dit m eest al inclusief. I ndien sprake is van
een privat e, speciaal voor een proj ect opgericht e, ondernem ing zal in de business
case ook rekening gehouden worden m et ve n n oot sch a psbe la st in ge n . Dit werkt

2

Aan het eind van een concessieperiode kan het zo zij n dat het proj ect nog een bepaalde waarde heeft ; een
zogenaam de ‘over dracht swaarde’.
3
Het denk en hierover is in ont wikk eling. CPB heeft onlangs bet oogd dat het rek enen in m ar kt prij zen, dus inclusief
bt w, m inder kans geeft op fout iev e uit kom st en.
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onder ander e door in de gehant eer de gem iddelde verm ogenskost envoet . Ook
overdracht en zoals subsidies worden op een andere m anier behandeld.
Overdracht en beïnvloeden het saldo van een MKBA in principe niet , m aar het
saldo van een business case wel.
2 .4

W e lk e on de r de le n in e e n bu sin e ss ca se : be slisboom
Figuur 2.2 geeft een beslisboom waarm ee nagegaan kan worden welke onderdelen
in de uit vraag voor een specifiek proj ect t huishoren. I n deel 2 van deze Leidraad
worden de individuele m odules nader t oegelicht .
De business case m aakt gebruik van andere st udies/ beleidsst ukken
Bij de uit werking van de m odules in een business case kan in veel gevallen gebruik
gem aakt worden van andere st udies, beleidsst ukken, not a’s en dergelij ke. Dit geldt
m et nam e voor de aanleiding en probleem analyse ( m odule 1) en de
proj ect beschrij ving, alt ernat ieven en beleidsdoelen ( m odule 2) . I n som m ige
gevallen zal de business case ook gebr uik kunnen m aken van een kracht envelden/ of risicoanalyse ( m odules 5 en 8) . I n deze leidraad gaan we ervan uit dat de
m odules 1 en 2 beschikbaar zij n voor de business case.
De m odules 3 en 4 zij n alt ij d nodig voor een business case. Wel kunnen er keuzes
over de diepgang gem aakt worden. De overige m odules kunnen al dan niet
t oegepast worden, afhankelij k van de om st andigheden en kenm erken van het
specifieke proj ect .

Figuur 2 .2
Beslisboom uit vraag
business case
Modules 1- 4 ( fij n- gr of)
1. Aanleiding
2. Pr oj ect beschrij ving, alt ernat ieven, beleid
3. Financiële analyse
4. Gevoeligheidsanalyse

Com plexe om geving?

Module 5
5. Om gevings- , kr acht enveldanalyse

Dekking/ financier ing
duidelij k?

Module 6
6. Dekkingsplan

Afspraken
proj ect organisat ie nodig?

Module 7
7. I m plem ent at ie, organisat ie, m onit or ing
Gr ot e risico’s verwacht e
en/ of afspr aken nodig?

Module 8
8. Risicoanalyse, r isicom anagem ent
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Eerst e grove verkenning of vergevorder d in besluit vorm ing?
De diepgang van de analyse hangt in de eerst e plaat s sam en m et de fase waarin het
proj ect zich bevindt . Geheel in lij n m et de adviezen van de Com m issie Versnelling
Besluit vorm ing I nfrast ruct urele Proj ect en ( 2008) m oet er dus krit isch gekeken
worden naar de benodigde m at e van det ail van berekeningen. Als de business case
bedoeld is om globaal t e analyseren of het proj ect kansrij k is, volst aat een vrij grove
beschrij ving ( m odule 1 en 2) en kwant it at ieve analyse ( m odule 3 en 4) . Wellicht
vallen er bij voorbeeld op basis van deze analyses bepaalde variant en af, of wordt er
een eerst e indicat ief budget bepaald. Uit eraard kan ook beslot en worden niet verder
t e gaan m et het proj ect .
Als het proj ect verder in de besluit vorm ing is, is een gedet ailleerdere analyse nodig.
De m odules 1 t ot 4 worden dan verder uit gewerkt . De com plexit eit , groot t e en het
belang van het proj ect bepalen de diepgang die uit eindelij k gekozen wordt in deze
fase. I n de t weede plaat s is de sam enhang m et andere proj ect act ivit eit en van
belang. Als er reeds een goede probleem analyse ligt , is het uit eraard niet nodig
deze opnieuw uit t e voeren.
Kracht enveldanalyse: is er sprake van een com plex e om geving?
Bij som m ige proj ect en zij n inspraakprocedures nodig en kan weerst and verw acht
worden bij bepaalde part ij en, burgers of overheden. Als dat het geval is, is een
kracht enveld- en om gevingsanalyse gewenst om ook t e kom en t ot afspraken hoe
hierm ee om t e gaan.
Dekking/ financiering duidelij k?
Bij som m ige proj ect en is de gevraagde financiële bij drage van VenW gelij k aan het
financieel t ekort van het proj ect . Een andere m ogelij kheid is dat VenW alleen om
voorfinanciering van een proj ect wordt gevraagd. Een dekkingsplan is dan niet
nodig.
I n andere gevallen kunnen er m eerder e partij en zij n die een bij drage leveren. Dit
kunnen regionale overheden zij n, m aar ook m arkt part ij en of part ij en uit de
sem ipublieke sect or die een belang bij het proj ect hebben. Ook kunnen er diverse
‘pot j es’ zij n waaruit een bij drage gevr aagd wordt , die som s ook weer eigen
voorwaarden hebben. Dit kan bij voorbeeld gaan om de cofinanciering of garant ies.
Ook binnen VenW kunnen er verschillende part ij en een bij drage leveren. I n al deze
gevallen is wel een dekkingsplan nodig waaraan eenieder zich com m it t eert .
I n een beginfase kan er sprake zij n van een globale invulling. Als het proj ect in de
fase van definit ieve besluit vorm ing kom t , zal het dekkingsplan st eeds
gedet ailleerder zij n. Ook dienen part ij en zich dan expliciet t e com m it t eren.
Afspraken pr oj ect organisat ie nodig?
De proj ect organisat ie zal per proj ect st erk verschillen. Som s levert VenW een
financiële bij drage en wordt de exploit at ie door een andere part ij gedaan.
Uit gebreide afspraken over t aak- en risicoverdeling zij n dan niet nodig. I n andere
gevallen zullen m eerder e part ij en bet rokken zij n bij de aanst uring en uit voering van
een proj ect , en zullen financiers verant woording vragen over de voort gang. Er
dienen dan specifieke afspraken gem aakt worden in de business case, zeker als het
proj ect in de richt ing van uit voering gaat .
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Zij n er grot e risico’s en afspraken over wie ze draagt ?
Een uit gebreide risicoanalyse is m et nam e van belang als er grot e risico’s t e
verwacht en zij n en als op voorhand niet duidelij k is wie die risico’s draagt . Als er
bij voorbeeld een vast e bij drage van VenW gevraagd is en de exploit ant draagt alle
risico’s, is een uit gebreide analyse - in ieder geval vanuit VenW perspect ief - niet
van groot belang.
Ook hangt de m at e van det ail van de risicoanalyse st erk van de fase van het proj ect
af. Als het proj ect zich in de beginfase bevindt is een uit gebreide risicoanalyse van
m inder belang dan als het proj ect richt ing uit voering gaat en er duidelij ke afspraken
over risicom anagem ent en - verdeling gem aakt dienen t e worden.
2 .5

Ove r ige a spe ct e n bij de u it vr a a g
Wie is de opdracht gever?
De vraag wie de opdracht gever van de business case zou m oet en zij n, hangt st erk
af van de specifieke cont ext van het proj ect . Als er een init iat iefnem er is die graag
een bij drage van VenW wil, dan ligt het voor de hand dat de init iat iefnem er de
business case m aakt of uit vraagt . VenW is dan m eer in een afwacht ende rol.
Als het een proj ect is, dat VenW graag in gang wil zet t en of een proj ect dat
polit iek/ beleidsm at ig gevoelig ligt , kan het wenselij k zij n dat VenW zelf
opdracht gev er is.
Wie is opdracht nem er ( uit voerder) ?
Het beleggen van het opdracht nem erschap van een business case is st erk
afhankelij k van de specifieke sit uat ie. I ndien het een relat ief kleine, globale en
eenvoudige analyse bet reft , kan VenW dit zelf uit voeren indien er ook voldoende
capacit eit is. Er is dan direct e st uring en er zij n kort e lij nen.
I ndien de opdracht gever een ander e part ij is, dan kan deze part ij ook zelf een eigen
business case m aken ( of deze uit best eden) en die voorleggen aan de bet reffende
beleidsdirect ie van VenW. Zo hebben regionale overheden, proj ect ont wikkelaars en
part ij en als ProRail en Rij kswat erst aat veelal financiële planners in dienst die
dergelij ke cases m aken. Uit eraard is het dan wel van belang de business case goed
t e beoor delen ( zie hoofdst uk 4) . De opdracht gever/ init iat iefnem er kan belang
hebben bij de uit kom st van de business case.
Een derde opt ie is het uit zet t en van de uit vraag in de m arkt . Er zij n t al van
consult ant s en adviesbureaus m et eigen specialisat ies. Voordeel is dat er een
onafhankelij ke part ij is. Zeker als er verm eende belangent egenst ellingen zij n en/ of
er op basis van de business case ‘onderhandeld’ gaat worden kan dit van belang
zij n. Nadelen zij n dat de kost en hoger zij n en de st uring m eer op afst and
plaat svindt . I ndien de ( rij ks) overheid een uit vraag voor een business case doet , dan
gelden uit eraard de van t oepassing zij nde aanbest edingsregels. Aandacht spunt bij
uit best eding aan derden is het posit ioneren van het opdracht gev erschap van de
uit best eding. Als dit bij één zeer belanghebbende part ij ligt best aat het risico van
het uit oefenen van druk op de consult ant waarm ee de obj ect ivit eit van de analyse in
gevaar kom t .
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Hoe wordt het proj ect begeleid/ get oet st ?
Voor de kwalit eit van de business case is het verder van belang om de begeleiding
daarvan goed t e organiseren. Dit is niet alleen van belang voor de inhoudelij ke
kwalit eit , m aar ook om alle part ij en m ee t e nem en in het proces en gezam enlij k
knopen door t e hakken. De m at e van begeleiding en het aant al bet rokken part ij en
hangt uit eraard st erk af van het t ype pr oj ect en t ype business case dat uit gevoerd
wordt . Per t raj ect dienen hier apart e afspraken over gem aakt t e worden.
Vert rouwelij kheid kan een probleem zij n
Hoewel er bij de business case sprake is van een gezam enlij k proj ect t ussen
m eerder e part ij en, zal geen van de bet rokken part ij en het acht erst e van zij n t ong
willen lat en zien. De business case wor dt im m ers ook gebruikt als
onderhandelingst ool. Ook kunnen privat e part ij en gevraagd worden om op basis van
een business case een voorst el in t e dienen voor hun rol en bij drage. Dit is recent
bij voorbeeld gebeurd bij het Proj ect Mainport Zuid ( zie Arcadis ( 2007) , OVG ( 2007) ,
Delt a Greenway ( 2007) , Delt a Net werk ( 2007) , First St ep ( 2007) , Traffic Part ners
( 2007) , Vinci Concessions ( 2007) ) . Het is dus van belang om goede afsprak en t e
m aken over de vert rouwelij kheid van gegevens en om krit isch t e kij ken naar de
gehant eerde veronderst ellingen. Deze hoeven niet noodzakelij k een ‘best guess’ t e
zij n, zij kunnen ook een weerspiegeling zij n van de wens t ot het ont vangen van een
rij ksbij drage. Om dergelij ke ‘bias’ t e voorkom en kan VenW nat uurlij k ook in eigen
beheer een business case ( lat en) uit voeren. Dit heeft als bij kom end voordeel dat de
eigen onderhandelingsposit ie bet er in kaart kan worden gebracht . Een probleem
hierbij is dat bedrij fsgegevens van de bet rokken par t ij en een noodzakelij ke input
blij ven voor de analyse.
St aat sst eun
Alhoewel dit niet in de scope van deze leidraad valt m oet de uit vraag van een
business case duidelij k zij n over de m ogelij kheid van enerzij ds onderhandse
gunning of anderzij ds openbare aanbest eding aan een m arkt part ij , al dan niet m et
bet rokkenheid van een ( sem i) overheidspart ij . De business case dient zich alt ij d t e
bevinden binnen de j uridische grenzen, onder andere van het m ededingingsrecht .
De EU en Nederland kennen een st rikt e regelgeving, die m oet voorkom en dat
concurrent ieverhoudingen verst oord raken. We zien hier in dit rapport verder vanaf,
m aar verwij zen voor m eer inform at ie naar het Coördinat iecent rum St aat sst eun van
het m inist erie van Econom ische Zaken.
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3

Het beoordelen en benut t en van een business case

3 .1

Be oor de lin g va n de k w a lit e it
Als een ( concept ) business case en/ of een t ussenresult aat t er beoordeling voorligt ,
dient deze uit eraard beoordeeld t e worden. De m anier waarop een beoordeling
plaat svindt , zal alt ij d afhangen van het specifieke proj ect . Hier kunnen we alleen
enkele algem ene richt lij nen aangeven. I n deze paragraaf gaan we in op de
beoordeling van de kwalit eit van de business case. Voldoet deze aan de afspr aken
bij de uit vraag? Het gaat dan om de volgende aspect en:
1. Com pleet heid
Voldoet de business case aan alle elem ent en die afgesproken zij n? Bij de uit vraag
zij n bij voorbeeld aan de hand van de gepresent eer de beslisboom afspraken
gem aakt over de inhoud. De eerst e vraag is of de business case inderdaad deze
aspect en afdekt .
Van belang is ook dat de alt ernat ieven conform afspraak zij n vorm gegeven, ook wat
bet reft proj ect scope, en dat deze afgezet zij n t egen een goede referent ie, dat wil
zeggen de sit uat ie zonder proj ect . Dit laat st e kan de uit kom st en van de business
case st erk beïnvloeden.
Verder is van belang dat de wij ze waarop het proj ect doorger ekend is ( discont ovoet ,
prij sst ij gingen, exploit at ieperiode, fasering) , voldoet aan de voorwaarden die
daaraan zij n gest eld in de uit vraag van de business case.
2. Plausibilit eit
Een volgende vraag is in hoeverre de result at en geloofwaardig zij n. Een belangrij ke
vraag hierbij is of de uit kom st en enigszins conform verwacht ing zij n. Deze
verwacht ingen kunnen overigens ‘gem anaged’ worden door vooraf een st rakke
m eet lat / grenswaarde als knock- out crit erium t e hant eren, zoals de plafondprij s bij
DBFM, of door een referent iecasus bij de aanvraag van de business case t e voegen,
zoals bij de exploit at ie van de Bet uwerout e. Als de uit kom st en niet aan de
verwacht ingen conform eren dan m oet daar een duidelij ke verklaring voor zij n.
Tevens kan er vergeleken worden m et de uit kom st en van vergelij kbare proj ect en,
als die beschikbaar zij n. Als de uit kom st en st erk afwij ken van die van deze
proj ect en, dient hiervoor een verklaring t e vinden zij n. Maar ook als de uit kom st en
per saldo wel volgens verwacht ing zij n, is een krit ische analyse van de
sam enst ellende onder delen alt ij d verst andig.
Dit geldt uit eraard voor de financiële analyse, m aar het is ook van belang hierbij t e
kij ken naar:
• Kwalit at ieve aspect en: sluit en de financiële berekeningen en de post en aan op de
beschrij vingen van het proj ect , de doelen en event uele scenario’s?
• Kwant it at ieve aspect en: zij n de gevoeligheidsanalyses en kwant it at ieve
risicoanalyses plausibel? Juist deze geven een goed inzicht in de werking van de
spreadsheet .
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3. Transparant ie
Van belang is dat keuzes, kenget allen, aannam es en gebruikt e prognoses goed
onderbouwd zij n. Ze m oet en t oegelicht zij n en zoveel m ogelij k gebaseerd zij n op
bronnen, openbare st at ist ieken en gegevens van vergelij kbare proj ect en.
Uit gangspunt is dat zoveel m ogelij k dezelfde aannam es als in andere
afwegingskaders zoals Leidraad OEI en de MER worden gehant eerd. Met nam e
bet reft dit de verkeersprognoses. Alleen bij uit zonderingen m ag gem ot iveerd
afgeweken worden. Als er belangrij ke aannam es gedaan zij n, dient de invloed
daarvan onderzocht t e zij n in gevoeligheidsanalyses.
4. Kwalit eit gebruikt e gegev ens
Om een oordeel t e vorm en over de inhoud, is het van belang dat de gebruikt e
gegevens van afdoende k walit eit zij n. Dit valt in enige m at e in t e schat t en aan de
hand van de gehant eerde bronnen. Aannam es zij n veelal onverm ij delij k, m aar het
m aakt uit eraard wat uit of het aant al bezoekers van een proj ect geschat wordt op
basis van bezoekcij fers elders, of dat er een uit gebreid m arkt onderzoek is verricht .
Dit geldt ook voor andere t ypen act ivit eit en. Specifiek is het van belang dat de
kost enram ingen van afdoende kwalit eit zij n en dat er afdoende r ekening is
gehouden m et risico’s.
3 .2

Be oor de lin g e n ge br u ik va n u it k om st e n
Als de business case kwalit at ief in orde is, is het vervolgens van belang een oordeel
t e vorm en over de uit kom st van de business case, en m et deze uit kom st en aan de
slag t e gaan.

3.2.1

I nt erpret at ie van de uit kom st en
1. Uit kom st financiële analyse
Vrij wel ieder e business case heeft t ot doel t e analyseren of een bij drage van VenW
aan een proj ect gewenst is. De uit kom st kan via een aant al indicat oren
geanalyseerd worden. Deze indicat oren hoeven overigens niet allem aal
noodzakelij kerwij s in één business case gebruikt t e worden, deels overlappen de
indicat oren. Om dat deze indicat oren allem aal kunnen voorkom en, hebben we
gekozen voor een com pleet overzicht .
Voor een kort e uit leg van de genoem de indicat oren verwij zen we naar de bij lage
‘begrippen en afkort ingen’:
1. Wat is de N e t t o Con t a n t e W a a r de van het proj ect ? Of, om gekeerd: wat is
het r e n de m e n t ( oft ewel de I nt ernal Rat e of Ret urn, waarbij de Net t o
Cont ant e Waarde precies gelij k is aan nul) ?
2. Hoe hoog is de opbr e n gst e n - / k ost e n ve r h ou din g. Aangezien er veelal een
bij drage gevr aagd wordt , zullen de opbrengst en veelal niet de kost en dekken.
De verhouding opbrengst - kost en kan een crit erium zij n.
3. Hoogt e e x ploit a t ie t e k or t : een ander e eis kan zij n dat na het aanloopverlies
de exploit at ie bij voorbeeld kost endekkend is of m aar een bepaald t ekort m ag
vert onen.
4. Te r u gve r die n t ij d: in som m ige gevallen is een relevant crit erium w anneer
de invest ering t erugver diend wordt .
5. ‘Ove r dr a ch t sw a a r de ’: bij som m ige t ypen cont ract en ont vangt de privat e
part ij een bet aling voor de rest waarde aan het eind van de concessieperiode.
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Als er gekozen is voor een separat e j uridische eenheid voor het proj ect kom en er
ook andere beoordelingsvragen bij : dan gaat het niet alleen om de inhoudelij ke
beoordeling van een proj ect m aar ook om de ( financiële) st ruct uur van de
recht sper soon, de verdeling van aansprakelij kheden enzovoort s. Aanvullende
analyses op onder ander e result at enrekening en balans zij n dan nodig.
2. Robuust heid
De financiële analyse is veelal een punt schat t ing m et één uit kom st , al wordt
idealit er gewerkt m et scenario’s m et hoge en lage uit kom st en. De com binat ie van
gevoeligheidsanalyse en de risicoanalyse is een belangrij ke indicat ie van de
bandbr eedt es in de uit kom st en. Deze zij n daarm ee van belang om de financiële
analyses van de business case verder t e beoordelen.
Maar ook de robuust heid van de m eer kwalit at ieve aspect en is van belang bij de
beoordeling. Dit hangt uit eraard af van de uit gevoerde m odules, m aar voorbeelden
zij n:
1. Robuust heid van de verwacht e bij drage aan beleidsdoelst ellingen;
2. Hardheid van de voorst ellen voor creat ie van draagvlak in de om geving van
het proj ect ;
3. Hardheid van t oezeggingen van dekking door der den;
4. Kwalit eit en com m it m ent van derden voor de proj ect organisat ie;
5. Robuust heid voorst ellen risicom anagem ent .
3. Haalbaarheid
Vervolgens is de haalbaarheid van het proj ect aan de orde. Mogelij ke crit eria zij n:
1. I s de t ij dplanning realist isch, ook gezien t e doorlopen ( j uridische) procedures
en event uele weerst and in de om geving?
2. I s het proj ect t echnisch haalbaar?
3. I s het aannem elij k dat het beoogde pr oj ect result aat en de beschreven
bij drage aan beleidsdoelen gerealiseerd worden?
4. I s er voldoende com m it m ent van bet rokken financiële part ij en om het proj ect
t e lat en slagen?
5. I s de weerst and in de om geving dusdanig dat het proj ect in gevaar kom t ?
6. Zij n alle relevant e part ij en bet rokken bij het proj ect ?
7. I s er een st er ke afhankelij kheid van andere proj ect en die nog gerealiseerd
m oet en worden?
4. Generat ie m iddelen der den en redelij kheid van gevraagde bij dr age
Bij dragen van VenW hebben som s t ot doel om bij dragen/ invest eringen van derden
t e gener eren. Als dit het doel is, is de verhouding t ussen de gevraagde
VenW- bij drage en de t oegezegde dek king van derden van belang. Op deze m anier
wordt de im pact van VenW- m iddelen gem axim aliseerd. Som s wordt er ook een
m axim um gest eld aan de VenW- bij drage ( bij voorbeeld 50 procent van het t ekort ) ,
zodat andere part ij en ook dienen bij t e dragen.
I ndien er sprake is van m eerdere part ij en die een deel van het proj ect financieren,
dient vervolgens beoordeeld t e worden of de gevraagde bij drage van VenW redelij k
is t en opzicht e van de bij dragen van derden. Het zelfde geldt voor de rol in de
proj ect organisat ie en de wij ze waarop de risico’s t oegedeeld zij n aan afzonderlij ke
part ij en.
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De redelij kheid van een bij drage zal alt ij d per proj ect afgewogen m oet en worden.
Bij dragen aan vergelij kbare proj ect en of de m at e waarin er sprake is van een
bovenregionaal belang kunnen crit eria zij n om dit t e beoordelen. Ook de m at e
waarin er sprake is van inkom st en voor andere part ij en, en de bij drage van het
proj ect aan de invulling van overheidsdoelst ellingen is van belang. I n de prakt ij k zal
ook het beschikbare budget en de beleidsm at ige/ polit ieke cont ext een rol spelen.
5. Com binat ie m et inform at ie uit andere VenW- afwegingskaders:
( Kost en) effect ivit eit , efficiency, legit im it eit en subsidiarit eit
De result at en van de business case wor den niet in isolat ie afgewogen, hier dient
inform at ie uit andere afwegingskaders nauw bij bet rokken t e worden. Proj ect en die
een bij drage krij gen, dienen bij t e dragen aan doelst ellingen van het m inist erie.
I dealit er worden die voorst ellen gekozen die een hoge kost eneffect ivit eit hebben.
Voor de beoordeling is derhalve van belang of de gevraagde bij dr age daadwer kelij k
leidt t ot voldoende result aat w at bet reft het halen van beleidsdoelen. Deze
inform at ie kom t , evenals inzicht en over de m aat schappelij ke efficiency van een
proj ect , uit andere VenW afwegingskaders. Zie hiervoor Bij lage A.
Van belang is ook dat een overheidsbij drage legit iem is. Dit is in de econom ische
t heorie het geval als er sprake is van m arkt falen. I n geval van een negat ieve
business case gaat het om m aat schappelij ke effect en die niet in de financiële
result at en opgenom en zij n ( bij voorbeeld een bet ere bereikbaarheid, een schoner
m ilieu, et c.) . Een bij drage van een overheid is dan legit iem ( zie Wort elboer et al.,
2008) . I n andere gevallen kan een overheidsbij drage beschouwd worden als
( onrecht m at ige) st aat sst eun.
Vervolgens is de vraag of dit een bij drage van de rij ksoverheid, in dit geval VenW,
zou m oet en zij n. I n de t heorie over subsidiarit eit is hiervoor het belangrij kst e
crit erium dat een deel van de effect en bovenregionaal m oet en zij n. I n prakt ij k kan
de rij ksoverheid daar overigens van afwij ken, bij voorbeeld als proj ect en de
financiële capacit eit van lokale en regionale overheden overst ij gen.
3.2.2

Onderhandelen op basis v an de uit kom st en
Als er gevraagd wordt om een bij drage door de over heid bet ekent dit naar alle
waarschij nlij kheid dat er sprake is van een business case m et een ‘onrendabele t op’.
Het proj ect is dan niet rendabel t e exploit eren door een der de part ij , zonder hulp
van de overheid.
Als er is afgewogen dat een bij drage van de rij ksoverheid legit iem is, is de vraag
hoe hoog de bij drage m oet zij n. De business case laat zien wat bij bepaalde
veronderst ellingen nodig is. De vraag is dan vervolgens in hoeverre dit binnen het
overheidsbudget past , en wat er gebeurt als er gerekend wordt m et andere
veronderst ellingen, bij voorbeeld wat bet reft de ver keersprognose.
I n een goed opgezet spreadsheet zij n de belangrij kst e gehant eerde variabelen
overzicht elij k bij elkaar gegroepeerd. Vaak wordt dit de ‘cockpit ’ van het rekenm odel
genoem d. Op deze plek kan gevarieerd worden in de uit gangspunt en. Deze
m ogelij kheid is een belangrij k aspect voor de gebruiker van de business case, het
geeft aan wat er gebeurt als bepaalde verwacht ingen wel of niet uit kom en. Veel
voorkom ende aspect en waarop deze gevoeligheid- of risicoanalyses plaat svinden
zij n:
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• Variat ies in hoogt e van budget t en voor aanleg, m aar ook beheer en onderhoud,
naar uit t e keren beschikbaarheidsvergoeding aan een privat e part ij voor een t e
leveren dienst ( m et nam e bij DBFM- cont ract en) ;
• Gehant eer de afschrij vingst erm ij nen in relat ie t ot de gekozen concessieperiode en
overdracht sw aarde aan het einde van de concessie;
• De gekozen verhouding t ussen eigen en vreem d verm ogen, die de gehant eerde
verm ogenskost envoet bepaalt ;
• De m ogelij kheden om op basis van een st akeholdersanalyse bij dragen m ee t e
rekenen van baat hebbende derde part ij en;
• De gevolgen van een andere t ariefst elling van dienst en, en van m eer of m inder
gebruik van de proj ect dienst ;
• Gevolgen van keuzes bij exploit at ie en onderhoud, bij voorbeeld de verhouding
dag- en nacht werk, die doorwerken in de beschikbaarheid van de afgesproken
dienst .
Op deze m anier wordt de oordeelsvorm ing over de noodzaak van een
overheidsbij drage op een kwant it at ieve m anier onderst eund en wordt de verbinding
gelegd m et de beschikbar e overheidsfinanciën. Het m odel biedt ruim t e om
convent ionele en niet - convent ionele oplossingsricht ingen om een proj ect
gerealiseerd t e krij gen, t e verkennen.
De hoofddirect ie FMC speelt uit eraard een belangrij ke rol bij int erpret at ie van deze
berekeningen en budget onderhandelingen.
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DEEL 2 Verdieping en verant woording
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4

Modulaire opbouw business case

4 .1

Ove r zich t m odu le s
Een business case kan uit diverse onderdelen best aan
Welke afspraken over de invulling van een business case gem aakt dienen t e worden
is st erk afhankelij k van het t ype proj ect . Het is dus niet m ogelij k om één st andaard
business case t e definiëren.
Uit de lit erat uurscan ( o.a. Governm ent of West ern Aust ralia ( 2005) , Schm idt
( 2003) , Universit y of Queensland ( 2004) ) kom en de volgende m ogelij ke m odules
naar voren, die overigens niet alt ij d allem aal hoeven t e worden uit gevoerd. Dit
om dat ze in andere onder delen van de voorbereiding van besluit vorm ing al zij n
ingevuld ( m et nam e m odule 1, 2 en 7) of niet st rikt noodzakelij k voor de business
case zij n ( m odule 5) :

Figuur 4 .1
Modules business case

M odule 1

M odule 2

Aanleiding, probleem analyse,
beleidsrelevant ie

Proj ect beschrij ving, alt ernat ieven

M odule 3

M odule 5

Financiële analyse

Kracht enveld- en
om gevingsanalyse, beleidsdoelen

M odule 4
Gevoeligheidsanalyses

M odule 6

M odule 7

Dekkingsplan

Proj ect organisat ie, im plem ent at ie,
m onit oring

M odule 8
Risicoanalyse, - m anagem ent

De business case begint , voor zover dit niet al beschikbaar is, m et het beschr ij ven
van de aanleiding, probleem analyse en de bij drage aan VenW- beleidsdoelen
( m odule 1) , waaruit vervolgens het proj ect en event uele alt ernat ieven behoren t e
volgen ( m odule 2) . Op basis hiervan wordt een financiële analyse en een
gevoeligheidsanalyse ( m odule 3 en 4) opgest eld.
Module 3 en 4 dienen in elke business case in m eer of m inder diepgaand
det ailniveau uit gewerkt t e worden. Module 1 en 2 worden alleen uit gevoerd indien
deze niet al in het kader van andere VenW afwegingen zij n beschreven.
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I ndien relevant kunnen daarnaast nog een aant al aanvullende m odules uit gevoerd
worden. Dit bet reft een kracht enveld- en om gevingsanalyse ( m odule 5) , een
dekkingsplan ( indien er m eerdere financiers zij n) ( m odule 6) , een uit werking van de
organisat ie van het proj ect ( m odule 7) en een analyse van proj ect risico’s en de
wij ze waarop daarm ee om gegaan kan worden ( m odule 8) . I n de rest van dit
hoofdst uk worden deze m odules nader uit gewerkt . Een t oelicht ing op de
gehant eerde ( econom ische) begrippen bevindt zich in de bij lagen, bij ‘begrippen’.
On t slu it in g Ka n sdr e ch t - fict ie ve illu st r a t ie
VenW is gevraagd om een bij drage in de financiering van een
bereikbaarheidsknelpunt t e leveren. Kansdrecht m oet naar de m ening van regionale
best uurders bet er worden ont slot en. Part ij en in de regio hebben hiervoor een
concept ont w ikkeld, genaam d Snelrail.
De hoofddirect ie FMC van VenW heeft het idee dat ‘de m arkt ’ prim a in st aat is om
dit proj ect t e organiseren en financieren en vraagt daarom om een business case
van de m arkt part ij en.
4 .2

M odu le 1 : Aa n le idin g, pr oble e m a n a lyse , be le idsdoe le n
Wanneer:
Doel:

I ndien niet uit gewerkt in Best uursovereenkom st , Tracébesluit , of in
andere afwegingskaders.
I nzicht elij k m aken waarom het proj ect uit gewerkt wordt , welk
probleem opgelost wordt , aan welke beleidsdoelen het proj ect
beoogt bij t e dragen en w at er gebeurt als het proj ect niet
uit gevoerd wordt .

Probleem dat het proj ect beoogt op t e lossen
Proj ect en die VenW in gang zet of cofinanciert hebben alt ij d t ot doel een bepaald
probleem op t e lossen of bij t e dragen aan een beleidsdoelst elling. Een t weede
voorwaarde is dat het proj ect niet uit sluit end door de m arkt ( kan) worden
opgest art . Dit om dat er een financiële overheidsbij drage nodig is om de
zogenaam de ‘onrendabele t op’ op t e lossen. Ook kan een afweging van
m aat schappelij ke kost en versus bedrij fseconom ische bat en nodig zij n, bij voorbeeld
om dat er veel ext erne effect en worden verwacht . Het t ype vragen ( zie o.a.
www.ogc.gov.uk, Governm ent of West ern Aust ralia ( 2005) ) dat beant woord dient t e
worden is:
1. Voor welke problem en beoogt het proj ect een oplossing t e geven? Of aan
w elke beleidsdoelst elling draagt het proj ect bij ?
2. Waarom brengt ‘de m ark t ’ het proj ect niet t ot st and?
I n veel gevallen zal de aanleiding en de probleem analyse relat ief eenvoudig
beschreven k unnen worden, om dat dat al elders uit gewerkt is.
Bij drage beleidsdoelen
Aangezien er een bij drage van VenW gevraagd wor dt , is het om de accept at iekans
van de aanvraag t e vergrot en van belang om expliciet t e m aken aan welke
beleidsdoelen een proj ect een bij drage levert . Dit kan gerelat eer d zij n aan algem ene
doelst ellingen, m aar ook aan doelst ellingen en act ies uit specifieke not a’s.
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Bij onzekere t oekom st : scenario’s definiëren
I n som m ige gevallen kan er m eer diepgang nodig zij n, bij voorbeeld als er
kwant it at ieve gegevens nodig zij n over t ekort en, files of andere zaken. Dit kan t ot
veel discussie leiden. Zo kan een probleem grot er of kleiner zij n, afhankelij k van
aannam es over bij voorbeeld de invoering van kilom et erheffing of bepaalde
belast ingen en accij nzen. I n som m ige gevallen kan het nodig zij n om scenario’s t e
definiëren. Bij grot e proj ect en wordt hier vaak gebruik gem aakt van de Welvaart en
Leefom gevingscenario’s ( WLO- scenario’s) van de planbureaus ( CPB, MNP en RPB,
2006) . Som s worden proj ect specifieke scenario’s gebruikt .
On t slu it in g Ka n sdr e ch t - a a n le idin g
Kansdrecht m oet naar de m ening van regionale best uurders bet er worden ont slot en.
De regio heeft verkeerskundige berekeningen lat en m aken van de
bereikbaarheidsproblem en, zowel in een sit uat ie m et als zonder econom ische groei.
Met een verw ij zing naar de beleidsdoelen van VenW op het gebied van
bet rouwbaar heid van reist ij den en robuust heid van het net werk, vragen zij VenW nu
om een subst ant iële financiële bij drage. Ook VenW is het bereikbaarheidsprobleem
van Kansdrecht opgevallen bij een scan van landelij ke knelpunt en en zoekt naar
oplossingen.
4 .3

M odu le 2 : Pr oj e ct be sch r ij vin g, a lt e r n a t ie ve n
Wanneer:
Doel:

I ndien niet uit gewerkt in Best uursovereenkom st , Tracébesluit , of in
andere afwegingskaders.
Scherp afbakenen uit welke onderdelen het proj ect best aat en wat
er wel en niet t oe behoort . Tevens event uele alt ernat ieven
definiëren.

Scope, afbakening
Een duidelij ke proj ect scope en afbakening zij n van belang, en keuzes m oet en
duidelij k om schreven worden. Voorkom en m oet worden dat t ij dens het proces
hierover onduidelij kheid best aat . Het gaat hierbij om zaken als de
gebiedsafbakening ( ‘invest eren in een st at ion of in het st at ionsgebied inclusief
vast goed’) , het al dan niet m eenem en van ont sluit ingen et cet era. Ook dient
duidelij k t e zij n welke inkom st en wel en niet t ot het proj ect behor en. Ten slot t e
dienen de huidige eigendom sverhoudingen of recht en van de diverse bet rokkenen
benoem d t e worden, voor zover deze door het proj ect beïnvloed worden.
Alt ernat ieven/ variant en
Bij een volledig uit gewerkt e business case is er m eest al sprake van één variant ,
m aar het kan voorkom en dat er m eer dere variant en zij n die uit gewerkt worden. Dit
kan zich voordoen in de verkenningsfase van een proj ect , waarbij de analyse dan
m eer globaal is. Ook kan het zo zij n dat een proj ect bij voorbeeld in een goedkope
en dure of grot e en kleine variant wordt geanalyseer d. Om dat het uit eindelij k gaat
om het zo snel m ogelij k kom en t ot concret e afsprak en m et privat e part ij en gaat de
business case bij voorkeur over één variant , m et variat ies in de uit voering. Alle in
de lit erat uurlij st genoem de leidraden gaan in op de beschrij ving van
proj ect variant en en proj ect scope.
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Wat gebeurt er als het proj ect niet door gaat ?
Een goed en duidelij k nulalt ernat ief is van belang om het proj ect m ee t e vergelij ken.
I n som m ige gevallen zal dat een relat ief eenvoudig alt ernat ief zij n: het proj ect
wordt niet uit gevoerd en er zij n dan verder geen financiële gevolgen. I n andere
gevallen is dit com plexer. I n het geval van infrast ruct uur bij voorbeeld om dat
m ensen anders gaan reizen. Bij het form uleren van nul- en proj ect alt ernat ieven
best aat er enige ruim t e om t e ‘st uren’ in de uit kom st en. Voor de MKBA geldt dat het
nulalt ernat ief m eer is dan ‘niet s doen’ en daarm ee ont st aat een risico van een
andere invulling van het nulalt ernat ief. Het m em orandum ‘Probleem analyse en
daaruit volgende proj ect - en nulalt ernat ieven in KBA’s’ ( CPB, 2009) bevat nut t ige
suggest ies over het opst ellen van nul- en proj ect alt ernat ief die ook benut kunnen
worden voor een business case.
Zoals eerder t oegelicht bij de inst rum ent en PSC en PPC hoeft er bij een business
case niet alt ij d sprake t e zij n van een vergelij king m et een nulalt ernat ief. Als, lat er
in het proces, het doel van de business case best aat uit het vergelij ken van een
privat e variant m et een publiek- privat e variant is er reeds een k euze voor uit voering
van het proj ect gem aakt en best aat de vergelij king uit sluit end uit een vergelij king
t ussen variant en van uit voering.
Bet rokken part ij en
Verder is het van belang duidelij k t e om schrij ven welke part ij en financieel en
event ueel als vergunningverlener en dergelij ke recht st reeks bet rokken zij n bij het
proj ect . I n ieder geval gaat het hierbij om diegenen die financieel bet rokken zij n:
event uele pot ent iële invest eerders, eigenaren van grond en/ of proj ect onderdelen,
de exploit ant ( en) , proj ect ont wikkelaars, overheden ( zowel op lokaal, regionaal als
nat ionaal niveau) en event uele ZBO’s.
I n som m ige gevallen is dit eenvoudig en zij n er m aar t wee part ij en bet rokken, in
andere gevallen kan het gaan om een com plexe om geving. Dit goed in kaart hebben
is dan cruciaal voor een succesvolle business case.
On t slu it in g Ka n sdr e ch t - pr oj e ct a lt e r n a t ie f
De regio heeft diverse oplossingen voor het bereikbaarheidsprobleem onderzocht . Er
wordt onder andere gedacht aan een nieuw innovat ief concept : de Snelrail.
Regionale vervoerder Goudst ra m aakt zich st erk voor de Snelrail. Goudst ra wil naast
de Snelrailverbinding ook de bij behorende st at ions m et winkels en kant oorruim t e
exploit eren.
Het Snelrailconcept gaat uit van een snelle t rein die na aft akking van het reguliere
net werk in Zilverburg alleen st opt in Diam ant dam en Kansrij k. Voor de Snelrail zal
na de aft akking een volledig nieuw t racé aangelegd m oet en worden. Er ligt een
docum ent m et een t echnische beschrij ving van het Snelrailconcept ; ook heeft de
regio gekeken naar alt ernat ieve oplossingen m aar daar was geen enkele m arkt part ij
in geïnt eresseerd. Daarom wordt in eerst e inst ant ie alleen het Snelrailconcept zoals
ingevuld in het plan van Goudst ra bekeken. De beoogde frequent ie is één keer per
uur.
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4 .4

M odu le 3 : Fin a n cië le a n a lyse
Wanneer:
Doel:

Alt ij d
I nzicht elij k m aken welke financiële st rom en er zij n door het proj ect .

Cashflow overzicht , nom inale bedragen en de net t o cont ant e waarde
Een business case present eert in beginsel zowel een overzicht van j aarlij kse
financiële st rom en als van de Net t o Cont ant e Waar de van de geldst rom en 4 . Veelal
wordt ook het nom inale invest eringsbedrag opgenom en, om dat dit de
t ot aalbedragen zij n die ( deels) uit een overheidsbudget gefinancierd worden. Zie
voor m eer inform at ie onder andere Ecor ys ( 2002) en www.ogc.gov.uk.
On t slu it in g Ka n sdr e ch t - fin a n cië le a n a lyse
I n de uit vraag van de business case is aangegeven dat de t oekom st ige exploit ant
een concessie krij gt voor exploit at ie gedurende t wint ig j aar. Goudst ra, vervoerder in
Kansdrecht , heeft aan de uit vraag van VenW gehoor gegeven. Goudst ra heeft
inm iddels een financiële analyse opgest eld. I n t abel 4.1 is deze op hoofdlij nen
weergegeven.
De Snelrail bet reft volgens Goudst ra een invest ering van 60 in 2010 en 50 in 2011.
Daarnaast zullen er vanaf 2011 kost en zij n verbonden aan beheer en onderhoud en
aan de exploit at ie. Tegenover de kost en st aan er vanaf 2011 ook inkom st en als
gevolg van de exploit at ie van de Snelrail. Deze j aarlij kse inkom st en zij n echt er niet
voldoende om alle kost en t e kunnen dekken. Na de eerst e t wee j aren, waarin ook de
init iële invest ering plaat svindt , ont st aat er een j aarlij ks t ekort van 5.
De gem iddelde verm ogenskost envoet is ingeschat op 8 procent , na belast ingen. Het
inflat iepercent age is op 0 procent veronderst eld.
Het uit eindelij ke Net t o Cont ant e Waar de- saldo geeft dan ook aan dat de invest ering
niet t erugverdiend wordt : er is een t ekort .
Ta be l 4 .1
Financiële analyse

I nvest ering

NCW

2010

2011

2012

2013

2014 ev

91

60

50

0

0

0

Beheer en onderhoud

113

5

15

15

15

Exploit at iekost en

153

10

20

20

20

Tot a le k ost e n

356

65

35

35

35

Exploit at ie- opbrengst en

233

20

30

30

30

Sa ldo

- 123

- 45

-5

-5

-5

60

- 60

4

I ndien er sprake is van m eerder e part ij en die inv est eringen doen en/ of opbrengst en ont v angen m oet er
afst em m ing zij n over de kasst rom en en de daar bij t e hant er en discont eringsvoet en.
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Uit eraard is voorgaand voorbeeld een vergaande v ereenvoudigde weergave v an een
financieel m odel. Voor de lezers die m eer willen wet en over m odelparam et ers
verwij zen wij onder ander e naar het voorbeeld business case St ruct uurvisie
Zuiderzeelij n ( VenW, 2006) . Naast het docum ent over de business case is via de
websit e www.zuiderzeelij n.nl ook het int eract ieve spreadsheet m odel opvraagbaar.
Uit gangspunt en cruciaal
Voor de uit kom st van de financiële analyse zij n de uit gangspunt en die bij de
berekening gebruikt worden cruciaal. De keuzes zij n st erk afhankelij k van het t ype
proj ect en van de part ij en die het proj ect financieren en/ of exploit eren. Deze keuzes
kunnen niet voorgeschrev en worden, m aar duidelij k m oet zij n wat er gekozen is. De
belangrij kst e fact oren zij n gegeven in volgende t ekst box.
Ch e ck list be la n gr ij k st e u it ga n gspu n t e n
Kost enram ing
• Wie heeft de kost enram ingen gem aakt , welke m et hodiek is gehant eerd
( bij voorbeeld PRI ) en is er een second opinion of schaduwram ing uit gevoerd?
• Onderbouwing van aannam es van de ram ing: volum e, prij s, dem ografische en
verkeeront wikkelingen?
• Wat is gehant eerde prij speil?
• Zij n kost en inclusief of exclusief bt w?
• I s de ram ing inclusief alle uit voeringskost en ( Zoals VAT- kost en,
agent schapbij dragen, huisvest igingskost en en appar aat bij dragen/ t oeger ekende
overhead) ?
• Zij n alle onderhouds- , vervangings- en overige exploit at iekost en m eegenom en?
• Welke bet rouwbaarheid en onzekerheidsm arges zij n gehant eerd?
• Welke opslagen zij n gehant eerd voor onzekerheid en onvoorzien bij de
kost enram ing?
• Zij n er faseringsm ogelij kheden? En is er een ingroeiperiode?
• Hoe is om gegaan m et afschrij vingen en rest waarde?
Kost en- en opbrengst enst ij ging ( nom inale of reële kasst rom en)
Er is j aarlij ks sprake van inflat ie, waardoor zowel kost en als opbrengst en st ij gen.
Om dat in een business case j aarlij kse kasst rom en get oond worden, wordt over het
algem een expliciet rekening gehouden m et deze st ij ging. Consist ent ie is belangrij k,
nagegaan m oet worden of zowel de kost en als de opbrengst en in reële ( gecorrigeerd
voor inflat ie) of nom inale t erm en berek end zij n. Som s verschilt de st ij ging per post ,
bij voorbeeld op basis van m arkt verwacht ingen. Som s wordt ook
voorzicht igheidshalve gerekend m et een lagere st ij ging van de opbrengst en en een
hogere st ij ging van de kost en om overschat t ing van result at en t e voorkom en.
Discont ovoet
Dit is het percent age waar m ee bedragen in t oekom st ige j aren t erugger ekend
worden naar het beginj aar. Als er in de business case rekening gehouden wordt m et
een prij sst ij ging, dan is dit ook de basis voor de discont ovoet . Dit is in lij n m et het
kabinet sbesluit naar aanleiding van het voorst el van de Werkgroep Act ualisat ie
Discont ovoet . Daar wordt gest eld dat v oor de beoor deling van respect ievelij k
besluit vorm ing over Business cases en PPS- proj ect en de huidige prakt ij k kan
worden voort gezet waarin een nom inale discont ovoet wordt gebruikt die aansluit bij
de loopt ij d van een proj ect ( Kam erbrief 08- 03- 2007) . De verdere hoogt e van de
discont eringsvoet is t e beschouwen als een gewenst rendem ent : hoeveel procent
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m oet een invest ering j aarlij ks opbrengen. De t e hant eren discont eringsvoet is
afhankelij k van de bron van financiering:
• Als een proj ect ( deels) op privat e wij ze gefinancierd wordt dan is de discont ovoet
afhankelij k van de verhouding eigen verm ogen/ vreem d verm ogen en het
risicoprofiel van een proj ect . Dit kom t t ot uit drukking in de gehant eerde
discont eringsvoet van de business case, in de vorm van de gem iddelde
verm ogenskost envoet ( ook wel WACC, Weight ed Average Cost s of Capit al, zie de
begrippenlij st voor een t oelicht ing en rekenform ule) . Bij het t oepassen van de
WACC is ook het uit gangspunt voor of na belast ingen van belang. I n principe is
voor wat bet reft het gedeelt e vreem d verm ogen in de WACC de rent ebet aling
aft rekbaar van de belast ingen. Daarm ee is de WACC na belast ingen dus lager dan
de WACC voor belast ingen.
• Als een proj ect 100 procent overheidsgefinancieerd is ( waarbij het opst ellen van
een business case m inder voor de hand ligt ) , kan aangeslot en worden bij de
aannam es van de MKBA. De rij ksoverheid hant eert als norm voor KBA’s 5,5
procent , afgezien van prij sst ij ging. Dit is opgebouwd uit een gem iddelde reële
risicovrij e rent e voor overheidsproj ect en ( afgezien van inflat ie) van 2,5 procent
en een opslag voor risico’s van 3 procent .
Exploit at ieperiode
Deze periode hangt deels af van de t echnische en econom ische levensduur van een
proj ect . I n het geval van infrast ruct uur is deze levensduur vaak erg lang, en is de
vraag hoe het proj ect geëxploit eerd zal worden. Privat e part ij en zij n vaak niet
geneigd zeer lange cont ract en aan t e gaan, m aar hant eren bij voorbeeld een
m axim um van vij ft ien j aar. De overheid hant eert voor som m ige proj ect en vaak een
veel langere t ij dhorizon m aar kan dit weer beperken als een proj ect in de m arkt
wordt gezet voor een bepaalde concessieperiode.
Aannam es ex pliciet m aken
Het is onverm ij delij k bij financiële analyses gebruik t e m aken van aannam es. Dit
kan gaan om volum es ( bezoekersaant allen, reizigers) , gem iddelde opbrengst en per
passagier of vervoerde t on vracht , kenget allen voor kost enberek eningen et cet era.
Het is alt ij d van groot belang expliciet aan t e geven welke aannam es gedaan zij n en
waarop de aannam e gebaseerd is. Zo m ogelij k worden de uit kom st en gespecificeerd
naar ont wikkelingen in verschillende ( econom ische) scenario’s.
Opslagen onzekerheid en onvoorzien bij de kost enram ing
Het is een goed gebruik om bij de kost en opslagen t e hant eren voor onvoorziene
uit gaven en onzekerheden. De prakt ij k leert dat dit nodig is om dat eenvoudigweg
niet alles voorzien kan worden en alt ij d post en verget en worden. I n een business
case dient dit expliciet gedaan en verm eld t e worden. I n de discont eringsvoet zij n
ook vaak onzekerheden verwerkt ; het is van belang om elke ( vorm van)
onzekerheid slecht s één keer m ee t e t ellen. Zie ook m odule 8: Risicoanalyse en
- m anagem ent , waarin de verschillende soort en risico’s aan bod kom en.
Som s effect bij m eerder e part ij en of proj ect onderdelen lat en zien
Bij com plexe proj ect en wordt ook de financiële analyse com plexer. Er kan
bij voorbeeld sprake zij n van inkom st en die bij verschillende part ij en t erecht kom en.
Zo kan een aanvullende analyse een opsplit sing naar part ij en inzicht elij k m aken.
Hierop kan m et deze par t ij en overlegd worden over het leveren van een financiële
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bij drage. Ook kan het wenselij k zij n om van afzonderlij ke proj ect onderdelen de
kost en en opbrengst en inzicht elij k t e hebben.
4 .5

M odu le 4 : Ge voe ligh e idsa n a lyse s
Wanneer:
Doel:

Met nam e als het proj ect nog niet volledig uit gewerkt is, waardoor
een aant al waarden en aannam es ‘geprikt ’ worden.
I nzicht elij k m aken welke aannam es de uit kom st en van de financiële
analyses st erk beïnvloeden en welke m ogelij kheden er zij n om het
proj ect t e opt im aliseren.

Analyse belangrij kst e variabelen
Gevoeligheidsanalyses zij n belangrij k en kunnen diverse doelen dienen:
1. I nzicht elij k m aken van het effect van de aannam es. Als er cruciale
kenget allen of aannam es gem aakt zij n is het van belang goed zicht t e krij gen
op bandbreedt es die ont st aan bij andere aannam es.
2. I nzicht elij k m aken van opt im alisat iem ogelij kheden. Zeker als er een t ekort
is, kunnen gevoeligheidsanalyses eerst e inzicht en geven in de effect en van
bij voorbeeld faseren, een langere exploit at ieperiode, het niet of beperkt
uit voeren van onderdelen, andere discont ovoet en ( gekoppeld aan andere
financieringsst ruct uur, via de WACC) , het bet rekken van andere part ij en bij
de financiering, enzovoort s.
Voorbeelden van gevoeligheidsanalyses zij n t erug t e vinden in Ecorys ( 2002) en
Minist erie van Verkeer en Wat erst aat , DG Wat er ( 2006) .
Verschil t ussen part ij en inzicht elij k m aken
Ook als er discussie is t ussen part ij en over de hoogt e van bij drages kan het verschil
t ussen aannam es/ uit gangspunt en via gevoeligheidsanalyses inzicht elij k gem aakt
worden. De discussie kan zich dan focussen op de belangrij kst e aspect en. Werken
de part ij en m et verschillende uit gangspunt en? Zit er nog rek in bepaalde inkom st en
waardoor een grot ere bij drage in de kost en m ogelij k is?
On t slu it in g Ka n sdr e ch t - Ge voe ligh e idsa n a lyse
Na het opst ellen van de ‘base case’ ( st andaard) berekening vraagt Goudst ra zich af
hoe robuust zij n inschat t ingen zij n. Hij t est daarom de gevoeligheid van de
uit kom st en voor bepaalde aannam es. Zo krij gt hij inzicht in de m at e waarin zij n
exploit at iet ekort grot er of kleiner wordt bij andere uit gangspunt en.
Na raadpleging van de spreadsheet blij ken m et nam e de aannam e over de hoogt e
van de invest eringskost en, en de gehant eerde m ix van vreem d en eigen verm ogen
( via de gem iddelde verm ogenskost envoet ) veel invloed op de uit kom st en t e hebben.
Goudst ra vat de gevoeligheidsanalyse, in t erm en van procent uele invloed op het
saldo, als volgt sam en:
Gevoeligheidsanalyse t .o.v. Base case ( Cet eris Paribus)
Eenheidsprij zen Aanleg + 15%
Eenheidsprij zen Aanleg –15%
Discont eringsvoet 10%
Discont eringsvoet 6%
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Ook VenW voert gevoeligheidsanalyses uit . Het doel van deze gevoeligheidsanalyses
is het passend m aken van de bij drage van VenW aan de beschikbare budget t en.
Onder ander e wordt gekeken naar de m ogelij kheid het proj ect uit t e breiden m et
voor de exploit ant aanvullende ( winst gevende) act ivit eit en in de st at ions en de
m ogelij kheid om een nabij gelegen indust riële ondernem ing Bronskam p t e ont sluit en
m et de rail.
4 .6

M odu le 5 : Kr a ch t e n ve ld- e n om ge vin gsa n a lyse
Wanneer:

Doel:

I ndien niet reeds uit gewer kt in Best uursovereenkom st , Tracébesluit ,
of andere afwegingskaders: t oevoegen in het geval dat er part ij en of
ont wikkelingen zij n die het slagen van het proj ect kunnen
beïnvloeden. I n som m ige gevallen kan het ook dienen om
m edefinanciers t e vinden.
De om geving en het kracht enveld m eenem en in proj ect beoor deling
en act ies definiëren hoe om t e gaan m et de om geving.

Om geving kan som s proj ect m aken of breken
Een proj ect kan financieel haalbaar zij n, m aar t och niet doorgaan vanwege
weerst and in de om geving of het best aan van alt ernat ieve plannen en
m ogelij kheden. De com m unicat ie m et de om geving kan daarom cruciaal zij n om een
proj ect t ot een succes t e m aken.
I n andere gevallen kan er sprake zij n van vergunningen die aangevraagd m oet en
worden, of dient het proj ect afgest em d t e worden op andere proj ect en of part ij en.
Event uele t egengest elde m eningen en belangen kunnen het proj ect schaden, en
kunnen leiden t ot vert raging en/ of hogere kost en. Een kracht enveldanalyse helpt bij
het inzicht elij k m aken van de t egengest elde kracht en en bij het vinden van
oplossingen hiervoor.
Som s zij n er ook part ij en die profit eren
Als een proj ect bij voorbeeld leidt t ot waardest ij ging van vast goed in de om geving of
synergie m et andere act ivit eit en, kan er sprake zij n van m ogelij ke ext ra
dekkingsm ogelij kheden of kunnen deze verwant e act ivit eit en anderszins het proj ect
onderst eunen.
Act ies definiëren
I n de business case is alleen analyse niet genoeg: er m oet en duidelij ke act ies
geform uleerd zij n om kansen t e benut t en, bedreigingen t e onderv angen en
draagvlak t e creëren voor het proj ect . Deze act ies kunnen bij voorbeeld best aan uit
het inform eren van part ij en, inspraak realiseren of het m aken van specifieke
afspraken. Zie onder andere Twynst ra Gudde ( 2008) .
On t slu it in g Ka n sdr e ch t - om ge vin gsa n a lyse
Goudst ra weet nu dat hij alleen de Snelrail niet rendabel kan krij gen. Bovendien
verm oedt hij dat om wonenden bezwaar gaan m aken. Hij gaat daarom gezam enlij k
m et VenW op zoek naar cofinanciers en zoekt eveneens uit welke procedur es
doorlopen m oet en worden om t oest em m ing t e krij gen voor de uit voering van het
Snelrailconcept .
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Zo kom t hij onder m eer in cont act m et de vereniging van ondernem ers in
Kansdrecht , de st icht ing Kansrij k. Helaas blij kt de indust riële ondernem ing
Bronskam p in het geheel niet geïnt eresseerd in een railont sluit ing.
4 .7

M odu le 6 : D e k k in gspla n
Wanneer:
Doel:

Als er m eerdere part ij en zij n die ( m ogelij k) bij dragen aan het
financieel t ekort van het proj ect .
Afspraken m aken over hoe het t ekort van het proj ect gedekt wordt .

Meer dere par t ij en kunnen m eebet alen
I ndien er m eerder e part ij en zij n die delen van het proj ect financieren, bij voorbeeld
overheden of m arkt part ij en die indirect baat hebben, is een dekkingsplan nodig. De
bij dragen kunnen bovendien bij voorbeeld eenm alig of j aarlij ks gedaan worden. I n
de t ij d kunnen er dan ook nog in som m ige j aren t ekort en en in andere j aren
overschot t en opt reden. I n som m ige gevallen zal er daarnaast aan het eind van de
periode sprake zij n van een ‘overdracht swaarde’. Dit om dat de verleende concessie
kort er is dan de econom ische levensduur van een proj ect .
Een belangrij k aandacht spunt vanuit het perspect ief van VenW, naast de eer der
beschreven st rat egische gedacht envor m ing over de rol van VenW en hoogt e van
een redelij ke bij drage, is de budget t air e inpasbaarheid. Het proj ect m oet passen in
het budget t aire kader en in de m eerj ar encij fers van de begrot ing. Daarbij geldt dat
niet alleen aanlegkost en, m aar ook de onderhouds- en exploit at iekost en ingepast
m oet en worden.
Voorbeelden van een dekkingsplan zij n t erug t e vinden in onder andere Arcadis
( 2007) en Minist erie van Verkeer en Wat erst aat ( 2000) .
On t slu it in g Ka n sdr e ch t - de k k in gspla n
Uit de financiële analyse van Goudst ra kwam naar voren dat het proj ect zichzelf niet
t erug zal verdienen; het Net t o Cont ant e Waarde- saldo is negat ief.
Om t och t ot uit voering over t e kunnen gaan, hebben VenW en Goudst ra in overleg
een dekkingsplan opgest eld. I n het dekkingsplan is aangegeven wat de benodigde
ext ra financiering is vanaf 2010. Goudst ra heeft Kansrij k, de verenigde bedrij ven in
Kansdrecht , daadwerkelij k bereid gev onden om ook een invest ering t e doen,
aangezien zij baat zullen hebben van dit proj ect . I n ruil voor de invest ering m ag
Kansrij k de kant oorruim t es bij het st at ion exploit eren.
Uit het dekkingsplan ( zie t abel 4.2) kom t echt er naar voren dat Goudst ra ook een
j aarlij kse bij drage van VenW wil hebben. Met de bij drage van Kansrij k en van VenW
wordt er in 2011 een ‘pot ’ gevorm d waaruit de exploit at ieverliezen in lat ere j aren
afgedekt wor den.
De dekking is rond, want de Net t o Cont ant e Waarde is gelij k aan ‘0’. Hierbij is ook
rekening gehouden m et de ‘overdracht swaarde’ van de invest ering aan het einde
van de concessieperiode, van 20.
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Ta be l 4 .2
Dekkingsplan

NCW

2010

2011

2012

2013

2014 ev

- 123

- 60

- 45

-5

-5

-5

Bij drage Goudst ra

61

30

45

0

0

0

Bij drage Kansrij k

28

0

35

0

0

0

Bij drage VenW

30

5

5

3

3

3

Tekort

Overdracht swaarde
Tot ale dekking
Saldo

4

2029

20

123

35

85

3

3

3

0

- 25

40

-2

-2

-2

I n de prakt ij k is dit een onderhandelingsspel
Het vinden van dekking is veelal een it erat ief ‘spel’ dat gedurende de uit voering van
de business case gespeeld wordt . Ook kan een dekkingsplan uit eindelij k het t ekort
lat en zien dat nog rest eer t : de business case is dan nog niet ‘rond’.
Mocht de dekking niet rondkom en, dan kan ook gedacht worden aan m inder
convent ionele oplossingen door bij voorbeeld de scope van het pr oj ect t e verbr eden,
en er kan versoberd en/ of gefaseer d worden. Ook kan bij voorbeeld de
exploit at ieperiode verlengd worden. I n prakt ij k kan zo een it erat ief proces ont st aan,
waarbij ook analyses in andere m odules opnieuw uit gevoerd m oet en worden. Dit
t ot dat de dek king geheel rond is, dat wil zeggen inclusief een overheidsbij drage die
recht doet aan de verhouding t ussen publieke en privat e belangen. De verdeling van
de kost en m oet zoveel m ogelij k overeenkom en m et de verdeling van de bat en.
4 .8

M odu le 7 : Pr oj e ct or ga n isa t ie , im ple m e n t a t ie , m on it or in g
Wanneer:

Doel:

I ndien niet uit gewerkt in Best uursovereenkom st , Tracébesluit , of
andere afwegingskaders uit werken in het geval dat er een apart e
organisat ie opgezet wordt of een apart e aanst uring van het proj ect
georganiseer d wordt . Dit is m et nam e van belang als een proj ect
verder gevor derd is.
Duidelij k afspreken wie waarvoor verant woordelij k is en hoe het
proj ect gem onit ord wordt .

Hoe het proj ect organiser en: j uridische vorm en
Als er m eerdere financiers zij n of een apart e organisat ie opgezet wordt , is het van
belang duidelij k af t e spreken wie welke verant woordelij kheden heeft . Som s wordt
er bij voorbeeld een st icht ing opgezet die t oezicht houdt , m et benoem de
best uursleden van de t e financieren part ij en. I n andere gevallen neem t één van de
deelnem ende part ij en de organisat ie op zich.
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Een voorbeeld van een veel voorkom ende organisat ievorm is de ‘Special Purpose
Vehicle’ ( SPV) . Dit is gebruikelij k bij DBFM- cont ract en. Er kunnen verschillende
redenen zij n waarom een proj ect in een apart e recht spersoon wordt onder gebracht .
Dit kan t e m aken hebben m et het isoleren van het risico van déze t ransact ie van het
risico van andere act ivit eit en van het bedrij f. Het kan ook t e m aken hebben m et
licent ies. Een nieuwe recht spersoon zal nam elij k niet gebonden zij n aan best aande
licent ieovereenkom st en van een bedrij f. Tevens kunnen er belast ingt echnische
redenen best aan voor het gebruik van een SPV. Als er sprake is van verschillende
uit gangspunt en in financiering en belast ing, is de gekozen organisat ievorm van
invloed op het berekende r endem ent . De uit gangspunt en van de organisat ievorm en
bij behorende financiering behoren dus bij het opst ellen en beoordelen van de
business case bet rokken t e worden.
Naast de SPV zij n er nat uurlij k ook andere organisat ievorm en m ogelij k, zoals een
alliant ie of een gezam enlij ke proj ect organisat ie. I n een beginst adium van een
proj ect kunnen over de pr oj ect organisat ie globale afspraken gem aakt worden in de
business case. Als het proj ect in de richt ing van uit voering gaat , is een m eer
specifieke invulling van belang. Dit om dat , zoals t oegelicht , de keuze van de
recht svorm voor het proj ect van invloed is op de uit kom st en van de berek eningen.
Monit oring goed afspreken
Verder is het afhankelij k van de voorwaarden van de financiers van belang een
goede m onit oring c.q. verant woording af t e spreken. Loopt het proj ect zoals
verwacht ? Wat zij n de m ee- en t egenv allers? Wordt de planning gehaald? Worden
de doelst ellingen gerealiseerd? Vooraf hier goede afspraken over m aken is cruciaal
bij com plexe proj ect en, bij voorbeeld via het definiëren van m ij lpalen. Zie onder
andere www.ogc.gov.uk.
Afspraken m aken over de m onit oring van een proj ect is opnieuw m et nam e van
belang als een proj ect richt ing uit voering gaat . Tenzij uit andere m odules blij kt dat
er grot e onzekerheden en/ of risico’s zij n, waardoor al eerder een act ieve m onit oring
afgesproken wordt .
4 .9

M odu le 8 : Risicoa n a lyse e n - m a n a ge m e n t
Wanneer:
Doel:

Met nam e als er onduidelij kheid is over het dragen v an risico’s.
Duidelij k afspreken wie waarvoor verant woordelij k is en hoe het
proj ect gem onit ord wordt .

Risico’s horen bij een proj ect
Er best aat alt ij d het risico dat kost en en/ of opbrengst en t egenvallen, hoewel er
nat uurlij k ook sprake kan zij n van m eevallers. Een risicoanalyse brengt deze in
beeld. I n de volgende t ekst box st aat een t oelicht ing van de st andaard m et hode
zoals die door Rij kswat erst aat ont wikkeld is ( RI SMAN- syst em at iek, 2008 en
Rij kswat erst aat & Twynst ra Gudde, 1999) .
Een risicoanalyse is nadrukkelij k iet s anders dan een gevoeligheidsanalyse. Deze
laat st e heeft bet rekking op het onderzoeken van het belang van diverse
( rekenkundige) aannam es voor de uit kom st en. Het gaat hierbij bij voorbeeld om het
effect van een kort ere of langere exploit at ieperiode. Ook wordt het effect op de
uit kom st en van aannam es/ kenget allen gedaan, om het belang hiervan t e t est en.
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Een voorbeeld is het t oepassen van een kenget al over het effect van de
aangenom en t oekom st ige olieprij s op het aant al aut o's dat een t unnel passeert . Een
ander kenget al leidt t ot een andere uit kom st .
De risicoanalyse onderzoekt het effect van ont wikkelingen die anders uit vallen dan
verwacht . Dit heeft bet rek king op een veel breder scala aan aspect en dan in de
financiële analyse gebruikt wordt ( zie de hierna beschreven RI SMAN- syst em at iek) .
Maar ook inhoudelij ke aannam es over de ext erne pr oj ect om geving op de financiële
analyse kunnen worden geanalyseerd: bij voorbeeld wat is het effect als de olieprij s
hoger of lager is dan verwacht .
RI SM AN
De RI SMAN- m et hode is door Rij kswat erst aat en enkele consult ant s ont wikkeld als
m et hode om risicoanalyses t e m aken van proj ect en. Het best aat uit vier st appen:
1. Vast st ellen doel
2. I n kaart brengen risico’s
3. Vast st ellen belangrij kst e risico’s
4. I n kaart brengen beheersm aat regelen
RI SMAN m aakt onderscheid t ussen zeven t ypen risico’s:
1. Polit iek- best uurlij k
2. Maat schappelij k- sociaal
3. Technisch- uit voerend
4. Organisat orisch
5. Juridisch- wet t elij k
6. Ruim t elij k- geografisch
7. Financieel- econom isch
Op deze wij ze kunnen de belangrij kst e risico’s geïdent ificeerd worden en kan
ingeschat worden wat de effect en zij n op de financiële analyses.
Soort en risico’s in de ber ekeningen van de business case
De via de RI SMAN- m et hode geanalyseerde risico’s kom en op verschillende m anieren
t erug in de berekeningen:
• De gehant eer de discont eringsvoet bevat een opslag voor niet - diversifieerbare
m arkt risico’s. Niet - diversifieerbaar wil zeggen: niet spreidbaar door com pensat ie
m et rendem ent en van andere proj ect en.
• Bij de kost enram ingen is een post voor onvoorziene uit gaven berekend. I n
zogehet en risicosessies worden per kost enpost risico’s benoem d, de
consequent ies, de waarschij nlij kheid van opt reden en de cat egorie
( onzekerheden, bij zondere gebeurt enis, onvoorzien, risico aannem er) bepaald. Er
worden eveneens m aat regelen t er voorkom ing en beheersing voorgest eld. Op
basis van deze analyse wordt een post onvoorzien vast gest eld. I n aanvulling
hierop kan bovendien een onzekerheidsm arge worden gehant eer d.
• Vanwege onzekerheid over t oekom st ige om st andigheden kan het verst andig zij n
om bepaalde ‘opt ies’ open t e houden t ot dat er m eer duidelij kheid is. Met behulp
van een zogenaam de opt iewaarde kan event ueel een waardering worden gegeven
aan flexibele vorm geving en fasering van een proj ect . Met deze eigenschappen
kan bet er worden ingespeeld op t oekom st ige ont wikkelingen en kunnen de risico’s
van verkeerde beslissingen worden verkleind. Zie voor een nader e t oelicht ing het
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rapport ‘Flexibilit eit en opt iewaarde bij ruim t elij ke invest eringspr oj ect en’
( RebelGroup Advisory, 2008) .
Tussen deze beschreven post en kan enige overlap zij n. Onvoorziene gebeurt enissen
kunnen bij voorbeeld ook niet diversifieerbaar zij n.
Hoe risico’s m anagen?
Als de risico’s in kaart zij n gebracht en zij n geanalyseerd op de kans dat het zich
voordoet en de im pact ervan, wordt afgesprok en hoe het risicom anagem ent eruit
ziet . Dit kan variëren van een verzekering afsluit en, risico’s verleggen naar
opdracht nem ers ( t egen een prij s) . Er kan echt er ook beslot en worden het risico t e
nem en. Het is van belang hier goede afspraken over t e m aken en deze vast t e
leggen, zodat acht eraf geen discussie kan ont st aan.
Afspraken m aken wie risico’s draagt
Naast het risicom anagem ent dient expliciet vast gelegd t e worden wie welke risico’s
draagt . Welke part ij draait op voor kost enst ij gingen? Wie draagt het risico van de
exploit at ie? Het best kan hierbij gekozen worden voor de part ij die ook het m eest e
invloed heeft op die aspect en, m aar ook draagkracht speelt uit eraard een rol.
Op basis van de risicoanalyses kunnen afspraken gem aakt worden over wat t e doen
als het t ekort m ee- of t egenvalt . Zo wordt afgesproken dat een verleende bij drage
deels wordt t eruggest ort bij hogere grondprij zen of hogere opbrengst en. Ook
kunnen afspraken gem aakt worden over wie de kost en op zich neem t als het t ekort
t egenvalt .
On t slu it in g Ka n sdr e ch t - r isicoa n a lyse
Voor de Snelrail is een uit gebr eide risico- invent arisat ie gem aakt op basis van de
RI SMAN- m et hode. Voor het vervolgproces wordt aanbevolen in het kader van het
alloceren van risico’s om het proj ect op t e split sen en na het m aken van afspraken
m et bet rokken overheden, de vervoerfunct ie t e split sen van de ont wikkeling van de
infrast ruct uur.
Tabel 4.3 bevat een sam envat t ing van de belangrij kst e risico’s en de risicoallocat ie
zoals nu wordt voorgest eld.
Ta be l 4 .2
Risico

Overheid

Vergunning ruim t egebruik

X

Veranderingen in regulering

X

Nat uurram pen, oorlogen, enz.

( x)

Verandering in vervoersvraag

Landaankoop

Kansrij k

( x)
( x)

Const ruct iefout en
Schade aan proj ect / passagiers/ gebruikers

Goudst ra

( x)

X
( x)

( x)

( x)

x
X = Alleen verant woordelij k
( x) = Gedeeld verant woordelij k
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Execut ive sum m ary

Background
Wit hin t he Minist ry of Transport , Public Works and Wat er Managem ent ( VenW) ,
‘business cases’ are frequent ly request ed. Privat e financing and privat e operat ion of
t ransport infrast ruct ure is increasingly considered. A business case provides insight
int o t he cost s and benefit s for t he ( privat e) operat or of a proj ect and it can also
specify ot her cont ribut ions t o proj ect s which generat e operat ing revenue, such as
t erm inals or public t ransport facilit ies.
Aim
The aim of a business case produced for VenW is t o analyse whet her a VenW
cont ribut ion t o t he proj ect concerned is desirable, and t o est im at e t he size of t his
cont ribut ion. This provides policym akers wit h an underst anding of t he argum ent s for
cont ribut ing t o a proj ect . However, current ly, t here are no specific inst ruct ions
regarding t he com ponent s which should be included in a business case. This lack of
inst ruct ions t o follow m eans t hat policym akers are t oo oft en left searching for t he
required cont ent and t he correct assessm ent of business cases and t hat t he desired
consist ency bet ween business cases is lacking. This guideline is int ended t o provide
policym akers wit h an underst anding of t he quest ions t o answer in a business case,
how t o assess a business case and when a business case should be drawn up for
infrast ruct ure proj ect s involving VenW. These inst ruct ions also explain how
policym akers can use t he result s of a business case.
What is a business case?
A business case is an analysis of all t he business econom ic aspect s of a proj ect
about which agreem ent s need t o be m ade by t he financial or operat ional
st akeholders. These proj ect s involve annual cost s and revenues and are pot ent ial
proj ect s for a cont ribut ion from VenW.
The m ain aspect s of a business case can be sum m arised as follows:
• The com m ercial/ financial j ust ificat ion for a proj ect for t he operat or and any ot her
st akeholders;
• An aid in t he decision- m aking process for a proj ect ;
• An overview of cash flows for t he concession period or t he full lifet im e of a
proj ect ;
• An overview of t he opport unit ies and t hreat s ( risks) for t he proj ect .
Value of business cases for policym akers
I f a business case is request ed for a pr oj ect involving t he governm ent , t he request
is oft en based on t he idea t hat ‘t he m arket ’ it self can part ially or fully finance and
operat e t he proj ect in quest ion. A business case helps t o ident ify t he financial cost s
and benefit s for t he various part ies in a specific proj ect . I t also dem onst rat es
whet her or not privat e part ies are in fact able t o part ially or fully finance t he proj ect .
Finally, com bined wit h inform at ion from a social cost - benefit analysis, a business
case dem onst rat es whet her or not a proj ect involves public int erest s and t her efore,
whet her a governm ent al role is necessary. This inform at ion m eans policym akers can
ent er int o negot iat ions regarding t he governm ent al cont ribut ion t o a proj ect
equipped wit h st rong qualit at ive and quant it at ive argum ent s.
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A business case can consist of various m odules
The agreem ent s t hat should be included in a business case largely depend on t he
t ype of proj ect . All business cases begin wit h an explanat ion of t he background, t he
analysis of t he problem and t he cont ribut ion t o VenW policy aim s ( m odule 1) , which
should lead logically t o a descript ion of t he proj ect and any alt ernat ives ( m odule 2) .
These m odules m ay have already been det ailed in t he Environm ent al I m pact
St at em ent ( MER) or t he Overview of Effect s on I nfrast ruct ure ( OEI ) . On t he basis of
m odules 1 and 2, a financial analysis and a sensit ivit y analysis are drawn up in
m odules 3 and 4. These four m odules should always be included in a business case.
Where relevant , a num ber of addit ional m odules m ay also be included in t he form of
a sphere of influence and st akeholder analysis ( m odule 5) , a financial coverage plan
where m ore t han one financier is involved ( m odule 6) , a descript ion of t he proj ect
organisat ion arrangem ent s ( m odule 7) and an analysis of t he proj ect risks and a
risk m anagem ent plan ( m odule 8) .
Figu r e S.1
Business Case Modules

M odule 1

M odu le 2

Background, analysis of problem,
relevance to policy

Descript ion of proj ect , alt ernat ives

M odule 3

M odu le 5

Financial analysis

Sphere of influence and
st akeholder analysis, policy aim s

M odule 4
Sensit ivit y analysis

M odule 6

M odu le 7

Financing plan

Project organisation, implementation,
monitoring

M odule 8
Risk analysis, risk m anagem ent
plan

Assessing business cases
Once a business case has been produced, it should obviously be assessed.
Assessm ent differs t o som e ext ent from proj ect t o proj ect . However, in general a
business case can be assessed from t wo perspect ives – first ly, based on com pliance
wit h t he inst ruct ions for subm it t ing a business case and on t he qualit y of t he
cont ent , and secondly, based on t he result s.
Com pliance wit h t he inst ruct ions for subm ission of a business case and t he qualit y
of t he cont ent are assessed based on a check of com plet eness ( does t he business
case include all t he agreed elem ent s?) , t he plausibilit y of t he result s ( are t he result s
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credible?) , t he t ransparency of t he calculat ions ( is it clear how t he figures have been
reached?) , and t he qualit y of t he dat a and hypot heses used ( what are t he figures
based on?) .
I f t he subst ance of t he business case sat isfies t hese crit eria, t he result s should t hen
be assessed. The result s can be analysed in various ways, for exam ple on t he basis
of t he net present value and t he operat ing deficit . The robust ness of t he analysis as
shown by t he sensit ivit y analysis and t he risk analysis is an im port ant indicat ion of
t he bandwidt hs in t he result s. The next im port ant issue is t he cont ribut ion t o t he
m inist ry’s policy aim s. VenW cont ribut ions can som et im es be int ended t o gener at e
cont ribut ions or invest m ent s from t hird part ies. I n t hese cases, t he rat io bet ween
t he cont ribut ion request ed from VenW and t he agreed financing from t hird part ies is
an im port ant considerat ion. I n cases where several part ies cont ribut e t o t he proj ect
financing, it is necessary t o assess whet her t he cont ribut ion request ed from VenW is
reasonable com pared t o cont ribut ions m ade by t hird part ies.
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Begrippen

Concessie
Het recht om m et uit sluit ing van anderen een specifiek proj ect t e exploit eren
gedur ende een bepaalde t ij dsperiode.
Balans
Een balans is een overzicht van de bezit t ingen, de schulden en het eigen verm ogen
van een ondernem ing of inst elling op een bepaald m om ent .
Discont ovoet
Rent evoet w aarm ee de cont ant e waarde wordt ber ekend van bedragen die gelden
voor t oekom st ige j aren.
Kasst room ( cashflow)
Alle uit gaven van een bedrij f voor aankoop van goederen en dienst en, voor
rent ebet alingen, belast ingen en dividend enerzij ds ( uit gaande kasst room ) en alle
inkom st en uit verkopen, net t oleningen en eigen verm ogen ander zij ds ( inkom ende
kasst room ) .
MKBA ( Maat schappelij ke Kost en- Bat enanalyse)
Opst elling van de geldwaarde van alle voor- en nadelen die alle part ij en in de
( nat ionale) sam enleving ondervinden van de uit voering van een proj ect , aangevuld
m et ( bij voorkeur kwant it at ieve) inform at ie over effect en die zich niet op
verant woorde wij ze in geld lat en uit drukken.
NCW ( Net t o Cont ant e Waarde)
De t ot ale waarde van t oekom st ige bat en of kost en, vert aald naar één bedrag in een
bepaald j aar. Bij de vert aling naar één bepaald j aar wordt een discont ovoet
( rent epercent age) gebruikt . Een euro die m en ont vangt in j aar t , heeft niet dezelfde
waarde als een euro die m en nu reeds heeft . I m m ers, een euro die m en nu bezit ,
kan t egen rent e worden uit gezet , waardoor deze na t j aar m eer oplevert . Eén euro
in j aar t bij rent e r bet ek ent een huidige waarde ( NCW) van 1/ ( ( 1+ r) ^ t ) .
Nulalt ernat ief
De m eest waarschij nlij k t e acht en ont wikkeling die zal plaat svinden in geval het t e
beoordelen proj ect niet wordt uit gevoerd. Het verschil van de ont wikkeling m et
proj ect en het nulalt ernat ief ( de ont wikkeling zonder het proj ect ) vorm t het
uit gangspunt voor iedere rendem ent sanalyse en dus ook van een MKBA.
PPC ( Publiek Privat e Com parat or)
De PPC geeft , voordat de keuze van aanbest eding gem aakt wordt , een eerst e
financiële vergelij king van de publieke en PPS- uit voering van het proj ect . Deze
vergelij king is het financiële onderdeel van een reeks van argum ent en waarop de
proj ect verant woordelij ke besluit het proj ect al dan niet op PPS- wij ze uit t e voeren.
PPS ( Publiek- Privat e Sam enwerking)
Publiek- privat e sam enwer king, ofwel sam enwerkingsvorm en waarbij publieke en
privat e part ij en verant woordelij kheden en risico’s verdelen.
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PSC ( Publieke Sect or Com parat or)
De PSC vergelij kt - binnen het proces van aanbest eding - biedingen van
m arkt part ij en m et de kost en van proj ect uit voering door de over heid.
OEI ( Overzicht Effect en I nfrast ruct uur)
Een Overzicht Effect en I nfrast ruct uur is een docum ent waarin alle m aat schappelij k
effect en van een infrast ruct uurproj ect overzicht elij k en bondig op een rij st aan. Alle
voor besluit vorm ing relevant e effect en m oet en in een OEI aan de orde kom en. Het
docum ent bevat , naast de kost en van aanleg en onderhoud, de effect en van wegen,
spoorwegen en vaarwegen op de ber eikbaarheid, econom ie, veiligheid, nat uur en
het m ilieu. Relevant e inform at ie uit verschillende rapport ages, waaronder de Milieu
Effect Rappor t age ( MER) , worden in een OEI gebundeld en aangevuld m et andere
inform at ie.
Onrendabele t op
Spreekt erm om aan t e geven dat gedeelt elij ke overheidsfinanciering noodzakelij k is
t eneinde de financiële dekking van een proj ect t e realiseren.
Opbrengst - / kost enverhouding
Een bij MKBA gebruikelij k rent abilit eit s- of besliscrit erium , waarbij de net t o cont ant e
waarde van de proj ect effect en wordt gedeeld door de cont ant e waarde van de
( eenm alige) uit gaven.
Opt iewaar de
Opt ies kom en oorspronkelij k uit de financiële m arkt en. Een aankoop van een
callopt ie geeft het recht , m aar niet de verplicht ing, om op een lat er t ij dst ip een
aandeel t e kopen t egen een vooraf overeengekom en prij s. Een aangekocht e
put opt ie is het zelfde, m aar dan voor het verkopen van een aandeel. Om het
onderscheid t e m aken t ussen financiële opt ies en opt ies bij proj ect en worden de
laat st e vaak reële opt ies genoem d. Een reële opt ie m aakt gebruik van dezelfde
denkwij ze, m aar dan t oegepast op een invest ering in een fysiek proj ect . Zo kan een
reële callopt ie bij voorbeeld zij n de m ogelij kheid om in de t oekom st capacit eit uit t e
breiden. Een voorbeeld van een put opt ie is de m ogelij kheid om ( t ij delij k) t e
st oppen.
Result at enrekening ( ofwel winst - en verliesrekening)
De result at enrekening geeft een overzicht van de opbrengst en en kost en van een
ondernem ing over een bepaalde periode ( m eest al een j aar) . Het saldo van de
winst - en verliesrekening is de over de periode behaalde winst ( posit ief saldo) of
verlies ( negat ief saldo) .
SPV ( Special Purpose Vehicle)
Dit is een recht spersoon ( bij voorbeeld een vennoot schap) die slecht s voor een
enkele t ransact ie wordt opgericht en gebruikt . Men spreekt ook wel van SPC
( Special Purpose Com pany) .
Terugverdient ij d
De t ij d benodigd voor een proj ect om voldoende kasst rom en t e genereren om alle
t ot dan t oe verricht t e uit gaven ( inclusief de invest ering) t erug t e verdienen. Hierbij
kan al dan niet rekening worden gehouden m et discont ering.
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WACC ( Weight ed Average Cost s of Capit al ofwel gewogen gem iddelde
verm ogenskost envoet )
Het gewogen gem iddelde van de kost envoet van vreem d verm ogen en eigen
verm ogen, waarbij het aandeel van deze verm ogenst ypen in het t ot ale verm ogen
als wegingsfact or wordt gehant eerd. I n form ulevorm :
r a = ( 1- τc ) * ( D/ V) * r d + ( E/ V) * r e
Waar r a het geëist rendem ent is, τ c het belast ingt arief, D de m arkt waarde van het
rent edragend vreem d verm ogen, E de m arkt waarde van het eigen verm ogen, V de
t ot ale waarde van het bedrij f, r d het rendem ent op vreem d verm ogen, r e het
rendem ent op eigen verm ogen.
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Bij lage

A

Relat ie m et andere econom ische afwegingskaders

Deze bij lage is gebaseer d op Wort elboer et al. ( 2008) : Wikken en Wegen: het
afwegen van invest eringen in t ransport infrast ruct uur en van de verander ende rol
van de overheid. De bij lage geeft een overzicht van bij VenW voorkom ende
econom ische afwegingskaders, naast de business case.
A.1

I CRE- a fw e gin gsk a de r
Met hodische kenm erken
Koopm ans et al. ( 2002) hebben in een art ikel in ESB een sam envat t ing gegeven van
de m et hode waarm ee de gezam enlij ke planbureaus diverse voorst ellen voor
econom ische st ruct uurverst erking hebben geanalyseerd. Koopm ans et al. vat t en de
afwegingsm et hode als volgt sam en:
“ Algem ene eisen die aan overheidsbeleid worden gest eld zij n legit im it eit , effect ivit eit
en efficiënt ie. Deze crit eria vorm en t egelij kert ij d de kern van de beoordeling.
• Legit im it eit heeft - vanuit econom isch gezicht spunt - bet rekking op de vraag of er
een reden voor overheidsingrij pen is. Dit hangt prim air af van de vraag of ‘de
m arkt ’ subopt im ale uit kom st en oplevert . Er is dan sprake van m arkt falen.
Belangrij ke vorm en van m arkt falen zij n collect ieve goeder en en ext erne effect en.
• De effect ivit eit van een m aat regel bet r eft de bij drage aan beleidsdoelen zoals
ext ra econom ische groei, m ilieuverbet ering of sociaal- cult urele doelen. Ook
neveneffect en zij n daarbij relevant . Van belang is of er synergie of ant agonism e is
m et andere m aat regelen.
• De efficiënt ie van een m aat regel wordt bepaald door de verhouding t ussen de
m aat schappelij ke kost en en de m aat schappelij ke bat en.”
Naast deze drie algem ene eisen aan overheidsbeleid wordt er bij de beoor deling ook
gekeken naar onzekerheden, proceskenm erken en alt ernat ieve oplossingen. Ook
m oet onderscheid gem aakt worden naar welk overheidsniveau bet rokken behoort t e
zij n. Het subsidiarit eit sbeginsel houdt in algem ene zin in dat hogere inst ant ies niet
iet s m oet en doen wat door lagere inst ant ies kan worden afgehandeld.
Bedoeld voor welk t ype proj ect en
Dit kader is gehant eer d voor diverse proj ect voorst ellen die ingediend zij n om in
aanm erking t e kom en voor het Fonds Econom ische St ruct uurverst erking. De
proj ect en waren ingediend op een br eed gebied aan beleid: fysieke bereikbaarheid,
nat uur, landschap en wat er, vit alit eit grot e st eden, ruim t elij ke inricht ing,
elekt ronische bereikbaarheid, dienst verlening overheid, m ilieu en
kennisinfrast ruct uur.
Posit ioner ing t en opzicht e van andere afwegingskaders
Het afwegingskader is breed ingest oken, st art end m et de vraag wat de overheidsrol
in het proj ect zou m oet en zij n. Het afwegingskader st elt dat de best e m anier om de
effect en van een m aat regel op alle overheidsdoelen t egen elkaar af t e wegen, de
MKBA is. Als dit niet m ogelij k is, kom t een kost en- effect ivit eit sanalyse in beeld, of
als kwant it at ieve gegevens onvoldoende zij n, een kwalit at ieve analyse. I n de
opt im ale variant is het derde onder deel van dit afwegingskader t e vergelij ken m et
een OEI op basis van een MKBA.
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Uit wisselbaar heid gegevens/ proj ect onderdelen
Het afwegingskader vult een business case wat bet r eft berekening van effect en aan
op het punt van m aat schappelij ke effect en: de effect en voor gebr uikers en derden.
De berekende effect en voor exploit ant uit de business case worden t oegevoegd aan
het t ot ale saldo ( zonder dubbelt ellingen weliswaar) .
Dit kader geeft verder handreikingen voor de beoor delingen van business cases.
Verder kan het gebruikt worden om onder m eer de probleem analyse en bij drage
aan beleidsdoelen van diverse overheden in kaart t e brengen.
A.2

OEI - le idr a a d
Met hodische kenm erken
OEI st aat voor Overzicht Effect en I nfrast ruct uur. I n een dergelij k overzicht st aan in
beginsel alle m aat schappelij ke effect en van een ( infrast ruct uur) invest ering. Hierbij
wordt onderscheid gem aakt t ussen de kost en van aanleg en onderhoud van de
infrast ruct uur en de effect en hiervan op bereikbaar heid, econom ie, veiligheid,
nat uur en m ilieu. De OEI - leidraad geeft weer op welke wij ze een m aat schappelij ke
kost en- bat enanalyse ( MKBA) uit gevoerd dient t e worden. Een MKBA waardeert de
effect en van een proj ect zo veel m ogelij k in geld en geeft daarm ee aan wat de
gevolgen zij n van het proj ect voor de welvaart van Nederland. De OEI - syst em at iek
draait niet alleen om de t r adit ionele rendem ent sber ekening, m aar ook om een
overzicht van alle relevant e effect en voor de besluit vorm ing. Ook wordt , indien
relevant , weergegeven waar de kost en en bat en in de sam enleving neerslaan.
Verder wordt in een OEI expliciet rekening gehouden m et onzekerheden en risico’s
van het proj ect .
Bedoeld voor welk t ype proj ect en
• Aard van proj ect dienst : OEI is gericht op de zogenaam de ‘grot e’
infrast ruct uurproj ect en ( door de Tweede Kam er aan t e wij zen) en de speciale
rij ksproj ect en ( MI T- proj ect en die om bepaalde redenen een bij zondere st at us
krij gen) . De MKBA als m et hodiek is echt er t oepasbaar op elk t ype invest ering.
Bij voorbeeld binnen VenW ook op benut t ings- en beprij zingsproj ect en.
• ( Financiële) om vang: het bet reft proj ect en die zeer com plex zij n, en/ of een
groot / spoedeisend m aat schappelij k belang hebben en/ of een gr ot e financiële
om vang hebben.
• Mat e van verplicht ing: verplicht voor de grot e/ speciale rij ksproj ect en.
• Fasering: Er worden in principe t wee OEI ’s gedur ende de gehele MI T- procedure
uit gevoerd. Tij dens de verkenningenfase wordt een zogehet en k e n ge t a lle n
k ost e n - ba t e n a n a lyse ( KKBA) uit gevoerd. Voorafgaand aan de definit ieve
proj ect beslissing wordt dan vervolgens een m eer die pga a n de M KBA confor m
OEI gem aakt .
Posit ioner ing t en opzicht e van andere afwegingskaders
Een OEI vult een business case onder andere aan op het punt van m aat schappelij ke
effect en: de effect en voor gebruikers en derden. Ten opzicht e van het
I CRE- afwegingskader econom ische st ruct uurverst erk ing is OEI een volledige
invulling van de der de laag, van de efficiënt ie van een m aat regel.
Uit wisselbaar heid gegevens/ proj ect onderdelen
De gegevens uit de business case vor m en een deel van de input van een OEI ,
nam elij k de effect en voor de exploit ant . Vervoersprognoses zij n daarnaast ook nodig
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voor de ram ing van effect en voor gebruiker ( bij voorbeeld reist ij dwinst en) en derden
( bij voorbeeld om vang uit st oot lucht vervuiling) . Aandacht spunt bij het om zet t en van
business case inform at ie in een MKBA is het voorkom en van dubbelt ellingen van
effect en t ussen exploit ant , die door de beprij zing van zij n dienst en m ogelij k een
deel van de winst en voor de gebruiker afroom t , en de gebruiker. Daarnaast is van
belang dat dezelfde uit gangspunt en gebruikt worden.
A.3

OEI bij M I T
Met hodische kenm erken
Voor de reguliere MI T- proj ect en is een vereenvoudigde versie van OEI ont wikkeld.
Hierbij wordt onderscheid gem aakt in de vereist en voor de verkenningenfase en
voor de planst udiefase. De t im ing van deze vereist en wordt m om ent eel aangepast
aan de nieuwe MI RT- proj ect fasering.
Bedoeld voor welk t ype proj ect en
• Aard van proj ect dienst : best em d voor de reguliere rij ksproj ect en ( proj ect en in de
MI T- procedure die niet speciale rij ksproj ect en of grot e proj ect en zij n) .
• ( Financiële) om vang: niet nader benoem d.
• Mat e van verplicht ing: verplicht voor de reguliere proj ect en in de
verkenningenfase sinds eind 2004. Hoogst waarschij nlij k zal voor het OEI bij
MI T- planst udiet raj ect eveneens een verplicht ing gaan gelden.
• Fasering: direct gekoppeld aan de st appen in een MI T- verkenningenfase en de
MI T- planst udiefase ( binnenkort MI RT- v erkenningsfase en
MI RT- planuit werkingsfase) .
Posit ioner ing t en opzicht e van andere afwegingskaders
OEI bij MI T- verkenningen is een t oesnij ding van de OEI - leidraad voor reguliere
rij ksproj ect en in het MI T. Er is dus sprake van een of/ of- sit uat ie: ofwel een proj ect
wordt bekeken aan de hand van de OEI - leidraad, ofwel aan de hand van OEI bij
MI T- verkenningen/ - planst udies. Het belangrij kst e crit erium daarbij is het
onderscheid t ussen speciale rij ksproj ect en en reguliere proj ect en in het
MI T- planproces. Ten opzicht e van de OEI - leidraad kent OEI bij MI T een m inder
uit gebreide onderzoeksact ivit eit , de int ent ie om ( welisw aar in verschillende m at e)
inzicht t e geven in m aat schappelij ke effect en is echt er vergelij kbaar.
Uit wisselbaar heid gegevens/ proj ect onderdelen
Uit wisselbaarheid m et de OEI - leidraad is feit elij k niet aan de orde, om dat dit
parallelle t raj ect en bet reft , geen volgt ij dige. Het OEI bij MI T- verkenningenform at
vraagt wel deels dezelfde inform at ie als een KKBA conform OEI . Dit bet reft onder
andere vervoersprognoses, invest eringskost en, kost en van exploit at ie en onderhoud
et cet era. Deze kunnen overgenom en worden uit de business case. Verder is het
st reven dat een m axim aal ingevuld OEI bij MI T- planst udieform at vergelij kbaar is
aan het doorlopen van een KKBA volgens de OEI - leidraad.

A.4

PPC
Met hodische kenm erken
PPC st aat voor Publiek Privat e Com parat or en onderst eunt de afweging om
daadwerkelij k wel of niet in t e zet t en op publiek- privat e sam enwerking bij een
proj ect . De PPC is een vergelij kingsm et hodiek die voor- en nadelen op een rij zet en
daar een conclusie uit t rekt . Dit voordat het besluit valt al of niet een
PPS- const ruct ie aan t e best eden. Van zowel de publieke variant als de privat e
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variant worden de kost en, de risico’s en de opbrengst en in beeld gebracht . Deze
inform at ie wordt bezien, zowel vanuit het perspect ief van de schat kist , als van de
m aat schappij als geheel. De vergelij kingsm et hode is inzet baar voorafgaand aan
besluit vorm ing over de wij ze van aanbest eding. Over scope, nut en noodzaak en
budget behoort dan al beslot en t e zij n ( Kenniscent rum PPS, 2002) .
Bedoeld voor welk t ype proj ect en
• Aard van proj ect dienst : alle t ypen proj ect en waar publiek- privat e sam enwerking
wordt overwogen. Specifiek voor de MI T- procedure zij n er bovendien een aant al
afspraken vast gelegd.
• ( Financiële) om vang: voor MI T- proj ect e
5 m ln.
• Mat e van verplicht ing: verplicht voor alle MI T- / SNI P- proj ect en van m eer dan
5 m ln. in de planst udiefase.
• Fasering: De PPC hoort t huis in de planst udiefase en is gekoppeld aan het
Tracé- / Proj ect besluit .

n





Posit ioner ing t en opzicht e van andere afwegingskaders
PPC volgt in een lat er st adium als er besluit en m oet en worden genom en over de
aanbest edingsrout e van een proj ect . Het gaat dan over doelm at igheid van de
uit voering van een proj ect , niet over die van de aard van het proj ect concept zelf.
Daarm ee heeft PPC een andere funct ie dan de business case en OEI ( bij MI T) . De
doelm at igheid van de wij ze van aanbest eden ( bij voorbeeld via veilingen) en
proj ect organisat ie kunnen om gekeer d wel weer bij dragen aan het saldo van
m aat schappelij ke kost en en bat en.
Uit wisselbaar heid gegevens/ proj ect onderdelen
PPC benut net als de business case en OEI inform at ie over de kost en van een
proj ect . PPC is m eer gedet ailleerd in die zin dat de verschillen t ussen publieke en
privat e uit voering gekwant ificeerd worden. Voor verschillen in aanpak op het gebied
van bt w, t ij dshorizon, om gaan m et risico’s, ‘overdracht swaarde’ et cet era wor dt
verwezen naar de handleidingen van het m inist erie van Financiën. De
m aat schappelij ke invalshoek lij kt bij deze m et hode beperkt t e blij ven t ot
consequent ies van verschillende bouwt ij den en de post ‘waardev erm eerdering’ ( niet
nader t oegelicht ) . Met deze invulling is de PPC niet vergelij kbaar m et de
m aat schappelij ke effect en zoals bedoeld bij OEI en OEI bij MI T.
A.5

PSC
Met hodische kenm erken
De PSC ( Publieke Sect or Com parat or) vergelij kt de concret e biedingen van privat e
part ij en m et uit voering van het proj ect in publiek beheer. I n com binat ie m et de PPC
hebben part ij en op t wee m om ent en in de proj ect voorbereiding een financieel inzicht
in de voor- en nadelen van m ogelij ke uit voeringswij zen ( Kenniscent rum PPS, 2002) .
Zowel de PPC als de PSC doen geen uit spraken voor of t egen PPS- const ruct ies.
Polit ieke en m aat schappelij ke argum ent en m aken nam elij k geen deel uit van de
vergelij king.
Bedoeld voor welk t ype proj ect en
• Aard van proj ect dienst : alle t ypen proj ect en waar publiek- privat e sam enwerking
wordt aanbest eed.
• ( Financiële) om vang: niet nader vast gelegd.
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• Mat e van verplicht ing: een PSC is niet verplicht voor MI T- proj ect en, wel is het
gebruikelij k om deze op t e st ellen als er sprake is van een DBFM- cont ract
( Design/ Build/ Finance/ Maint ain) .
• Fasering: De PSC wordt gebruik om de uit eindelij ke biedingen van de privat e
part ij en t e beoordelen en volgt dus na de PPC en ont vangst van de verschillende
biedingen. De PSC is in het MI T- spelregelkader gek oppeld aan het
uit voeringsbesluit .
Posit ioner ing t en opzicht e van andere afwegingskaders
De PSC is een logisch vervolg op de PPC. De PSC is vooral gericht op de
kost enram ing, gecorrigeerd naar een aant al kwalit eit saspect en ( m aar niet naar een
volledige set van m aat schappelij ke effect en) , en de vergelij king m et de
daadwerkelij ke biedingen.
Uit wisselbaar heid gegevens/ proj ect onderdelen
Zie bij PPC.
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Bij lage

B

Definit ies en invulling business cases: Lit erat uurscan

B.1

D e fin it ie bu sin e ss ca se
De lit erat uurscan om vat een zevent al leidraden voor het opst ellen van een business
case en zeven voorbeelden van uit gevoerde business cases op het gebied van
VenW.
Uit de scan van de lit erat uur en de analyse van uit gevoerde business cases ( zie B.2
en B.3) blij kt dat er erg gr ot e verschillen zij n zowel in definit ies als onderdelen die
in een business case uit gewerkt worden. Dit varieert van een puur financiële of
bedrij fseconom ische afweging t ot een uit gebreide int egrale business case die
uit eindelij k zelfs een MKBA om vat om ook de niet - financiële kost en en bat en in
beeld t e br engen. I n som m ige business cases worden uit gebreide act or- en
kracht enveldanalyses gem aakt , andere zien daar j uist vanaf. Het is belangrij k om t e
realiseren dat als andere part ij en over ‘de business case’ spr eken, er een veel
breder of sm aller inst rum ent m ee bedoeld kan worden.
Over het algem een zij n de verschillende lit erat uurbronnen het er over eens dat een
business case gaat over het in beeld brengen van kost en en opbr engst en van een
proj ect , om zo een beeld t e krij gen van de financieringsm ogelij kheden van een
proj ect . I n de m eest e gev allen wordt dit nader gespecificeerd als verwacht e
cashflows, vanuit bedrij fseconom isch perspect ief, als financiële haalbaarheid of als
de bedrij fseconom ische exploit at ie. De business case wordt alt ij d opgevat als een
( zakelij ke/ bedrij fseconom ische) recht v aardiging van een proj ect op basis van
verwacht e kost en, opbrengst en en risico’s. De business case geeft daarbij inzicht in
de financiële gevolgen van een proj ect voor alle bet rokken part ij en.
Over de plaat s van de business case in het besluit vorm ingsproces laat niet elke bron
zich uit . Het gros geeft echt er aan dat de business case een hulpm iddel is dat
onderst euning biedt bij het plannen van en besluit vorm ing over het al dan niet
uit voeren van een proj ect en de t im ing van dat proj ect . Door het opst ellen van een
business case krij gt m en inzicht in kansen en bedr eigingen t en aanzien van de
financiering van een proj ect .
Wanneer m eerder e part ij en bet rokken zij n bij de financiering van een proj ect , geeft
een business case deze part ij en het inzicht om concret e ( financiële) afspraken m et
elkaar t e m aken over de realisat ie van het proj ect .

B.2

Le idr a de n e n gu ide lin e s
Na een kort e beschrij ving van de lit erat uurt it els geven we in t abel B.1 en B.2
schem at isch weer in hoeverre de in Deel 2 beschreven m odulaire opbouw
herkenbaar is in de leidraden.
Governm ent of Albert a, Minist ry of I nfrast ruct ure - Business Case Tem plat e en
Business Case Guidelines
De Tem plat es en Guidelines van de Governm ent of Albert a zij n ont wikkeld om de
afzonderlij ke m inist eries t e onderst eunen bij het opst ellen van een business case.
Door alle m inist eries dezelfde form at s t e lat en gebruiken worden de business cases
vergelij kbaar.
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Governm ent of West ern Aust ralia, Depart m ent of Treasury and Finance - Business
Case Guidelines
De Governm ent of West er n Aust ria heeft een elft al leidraden en guidelines
opgest eld, waaronder een voor de business case, om op basis van gest ruct ur eerde
en goede inform at ie invest eringsbeslissingen t e kunnen nem en.
Ecorys - Leidraad int egrale Business Case Light Rail ( LI BRA)
De I nt egrale business case, opgest eld volgens LI BRA, m oet in de beginfase van een
proj ect - m aar ook t ij dens het voort gangsproces - dienen als houvast bij de
beslism om ent en. I n de I nt egrale business case wordt in zes st appen een it erat ief
proces doorlopen, waarin t elkens wordt afgewogen w at het nut en de noodzaak van
het ( light rail) proj ect is en wie ervan profit eren.
Minist erie van Verkeer en Wat erst aat ( DGW) - Toolbox
Door DG Wat er van VenW is een Toolbox sam engest eld m et daarin beschrij vingen
van ( m icro- ) econom ische inst rum ent en, waaronder de business case, om de
econom ische dim ensie van het wat erbeleid t e onderbouwen. Deze t oolbox geeft
proj ect leiders inzicht in de m ogelij kheden van en essent iële onderdelen van een
business case.
Minist erie van Verkeer en Wat erst aat ( RWS) - Sj abloon Business Case
Sinds 2005 worden alle verzoeken t ot ont wikkeling en aanpassingen op het gebied
van I CT via een business case ingediend. Met het werken via de business cases
worden vier doelen bereikt :
• Het voorkom en van dubbeling/ overlap in de gevraagde ont wikkelingen of
dienst en.
• Het helder en op een eenduidige m anier vast leggen van de gewenst e
I CT- ont wikkeling of dienst . Het vast leggen gebeurt op basis van de gewenst e
funct ionalit eit en het gewenst e serviceniveau.
• Het aanreiken van beslisinform at ie voor de besluit vorm ing over en
priorit eit st elling van de business case.
• Het RWS- breed vast leggen van de afspraken en het bewaken van de voort gang.
UK Governm ent , Office of Governm ent Com m erce - Business Case Tem plat e
Om t ot een efficiënt ere en uit st ekende bedrij fsvoering t e kom en heeft het Office of
Governm ent ( onderdeel van Brit se m inist erie van Financiën) een aant al t em plat es,
waaronder een voor de business case, opgest eld. Het voorgest elde form at geeft
houvast voor het verkrij gen van de j uist e inform at ie om goede beslissingen t e
kunnen nem en.
Twynst ra Gudde - Sj abloon Business Case
Om op een goede wij ze beslissingen t e nem en heeft Twynst ra Gudde voor haar
adviseurs een sj abloon opgest eld voor de business case. Het sj abloon helpt om op
een consequent e m anier de inform at ie die nodig is voor het besluit bij elkaar t e
zet t en.
I n t abel B.1 st aat een over zicht van de onderzocht e leidraden en guidelines. Per
leidraad/ guideline is aangegeven of de beschreven m odules daar wel of niet in
voorkom en ( in m in of m eer dezelfde bewoordingen) .

Pagina 68 van 73

Le idr a a d voor opdr a ch t ge ve r s v a n bu sin e ss ca se s

Ta be l B.1

Alber t a W- Aust ralia LI BRA
Execut ive sum m ary
Module 1:
Aanleiding en probleem analy se
Module 2:
Proj ect beschr ij ving en alt ernat ieven
Module 3:
Financiële analyse

DGW

RWS

OGC

TG

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Module 4:
Gevoeligheidsanalyse
Module 5:
Kracht enveld- en om gevingsanalyse en

+

+

beleidsdoelen
Module 6:
Dekk ingsplan

+

+

Module 7:
Proj ect organisat ie, im plem ent at ie,

+

+

+

+

+

+

+

+

+

m onit or ing
Module 8:
Risicoanalyse en - m anagem ent
Conclusies en aanbevelingen

+
+

+
+

+

+

Uit de t abel blij kt dat de eerst e vij f m odules bij in ieder geval vij f van de zeven
onderzocht e leidraden/ guidelines wordt voorgeschreven. Ook m odule 8
Risicoanalyse en - m anagem ent wordt zes keer voorgeschreven. Module 7
Proj ect organisat ie, im plem ent at ie en m onit oring wordt slecht s drie keer aangeraden
om op t e ( lat en) nem en in een business case.
B.3

Se le ct ie va n u it ge voe r de bu sin e ss ca se s
Businessplan Civiele Rij ksbrede Rederij - sept em ber 2006
De Civiele Rij ksbrede Rederij om vat alle t aken van de kust wacht in Nederland;
zowel die t aken die voorheen vielen onder het m inist erie van LNV, de t aken van de
Douane ( m inist erie van Financiën) als de t aken die vielen onder Rij kswat erst aat
( VenW) . Het Businessplan Civiele Rij ksbrede Rederij heeft t ot doel het verschaffen
van alle relevant e inform at ie aan het kabinet om een go- / no go- besluit m ogelij k t e
m aken. Het businessplan geeft inzicht in de werkwij ze en de plaat s van de rederij
binnen ( of buit en) een Minist erie en schenkt aandacht aan de financiële
consequent ies en risico’s die daarm ee gepaar d gaan. Tevens wordt aangegev en
welke doelm at igheidswinst de rederij kan behalen. Hierm ee kan een beeld gevorm d
worden in hoeverre de beoogde doelst ellingen van een rij ksrederij worden
verwezenlij kt .
Arcadis; Mainport corridor Zuid, Naar een haalbaar business concept - okt ober 2007
Doel van de privat e m arkt verkenning is het vanuit privaat oogpunt inzicht elij k
krij gen van de opt im ale scope voor een haalbare business case en cont ract vorm
voor de ont wikkeling van de A4- corridor.
Naast de beoordeling van de basisvariant PMZ ( Proj ect Mainport corridor Zuid) ,
hebben wij m odules ont wikkeld voor de opt im alisering van zowel de basisscope als
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een aangepast e scope. Deze zij n doorgerekend in ons financiële m odel en
geanalyseerd op de bij drage die zij leveren aan een haalbare business case en aan
de dubbeldoelst elling van bereikbaarheid en leefbaarheid.
OVG; Privat e m arkt verkenning PMZ, Een voorst el voor een haalbare en succesvolle
Business Case - okt ober 2007
OVG hant eert in de zoekt ocht naar de opt im ale scope een aanpak m et een focus op
waardecreat ie in plaat s van kost prij s. Vanuit de m axim aal haalbare opbrengst en uit
de basisvariant is gekeken naar noodzakelij ke en wenselij ke invest eringen.
Daarnaast st aat in de aanpak een klant gericht e benadering cent r aal. Door t e kij ken
naar de wensen van klant en en door aan deze wensen ook ruim t e t e geven in de
uit eindelij ke business case kan in de ogen van OVG I nfrast ruct ure Developm ent een
plan ont st aan dat onder bet rokkenen breed gedragen kan worden. I n dit rapport
wordt de ont wikkelde business case verder uit gewer kt .
Minist erie van Verkeer en Wat erst aat ; De Zuiderzeelij n Business Case - novem ber
2000
I n opdracht van het Direct oraat - Generaal Personenvervoer heeft het PPS- Cent rum
van de Bouwdienst Rij kswat erst aat in sam enwerking m et PriceWat erhouseCoopers
en het Nederlands Econom isch I nst it uut , een bedrij fsm at ige verkenning uit gevoerd
naar de m ogelij kheden voor een snelle verbinding t ussen de Randst ad en het
Noorden. Om de financiële haalbaarheid van de alt ernat ieven t e bepalen is een
bedrij fsm at ige verkenning uit gevoerd. De basis voor de financiële haalbaarheid
wordt gevor m d door de opbrengst en v an het aant al reizigers, de kost en voor de
exploit at ie en de benodigde invest eringen.
Minist erie van Verkeer en Wat erst aat ; Business Case St ruct uurvisie Zuiderzeelij n april 2006
Deze rapport age over de business case is opgest eld in het kader van de
st ruct uurvisie Zuiderzeelij n. Ten behoeve van de st ruct uurvisie is een
probleem analyse uit gevoerd en zij n er proj ect alt ernat ieven ont wikkeld. Voor deze
proj ect alt ernat ieven zij n de effect en in kaart gebracht die relevant zij n voor de
discussie en besluit vorm ing over de nut en noodzaak van het proj ect . I nzicht in de
kost en en opbrengst en van het proj ect m aken hier expliciet onderdeel van uit ,
daarnaast is het risicoprofiel van het proj ect inzicht elij k gem aakt .
ECORYS/ ProRail; I nt egrale Business Case Rij n Gouwe Lij n - m ei 2003
I n dit rapport wordt een I nt egrale business case opgest eld voor de RGL- Oost ,
volgens het LI BRA concept ( Leidraad I nt egrale business case Ligt Rail ( ECORYS,
2002) ) . Binnen dit concept is een m et hode beschrev en om t e kom en t ot een
business case die in de beginfase van een proj ect - m aar ook t ij dens het
voort gangspr oces - dient als houvast t ij dens de beslism om ent en. De doelst elling
van dit proj ect is om inzicht t e geven in de m aat schappelij ke m ogelij kheden van de
RGL- Oost waarbij naast m aat schappelij ke kost en en bat en rekening gehouden wordt
m et de verschillende beleidsdoelen, bet rokken act oren, risico’s en
financieringsm ogelij kheden.
HbR/ ProRail; Business Case Bet uwerout e - 2005
I n de brief aan de Tweede Kam er van 23 februari 2004 zij n de verwacht e
exploit at iekost en en - opbr engst en van de Bet uwerout e en de
exploit at iem ogelij kheden aangegeven. I n dezelfde br ief is aangekondigd dat het
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Havenbedrij f Rot t erdam N.V. zal worden uit genodigd om sam en m et ProRail en
event ueel andere par t ij en een business case uit t e werken voor een kost endekkende
exploit at ie om t e beoordelen of zij voor een beheer concessie op grond van art ikel 16
van de nieuwe Spoorwegwet , die door de Eerst e Kam er op 23 april 2003 is
aangenom en ( St aat sblad 2003, nr. 264) , in aanm erking kom en. Dit vert rouwelij ke
rapport beschrij ft de opgest elde business case door het Havenbedrij f Rot t erdam en
ProRail.
I n t abel B.2 is voor dezelfde it em s aangegeven of de uit gevoerde business cases
aandacht best eedde aan deze it em s. De kolom ‘leidraden’ geeft aan hoe vaak de
bet reffende m odule werd voorgeschreven in de zeven best udeer de
leidraden/ guidelines.
Ta be l B.2

I n aant al
leidraden
Execut ive sum m ary
Module 1:
Aanleiding en probleem analy se
Module 2:
Proj ect beschr ij ving en alt ernat ieven
Module 3:
Financiële analyse
Module 4:
Gevoeligheidsanalyse

Rederij

2

PMZ-

PMZ-

ZZL -

ZZL -

arcadis

OVG

2000

2006

+

Rij nGouweLij n

Bet uwerout e

+

+

5

+

+

+

+

+

+

+

7

+

+

+

+

+

+

+

6

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5

Module 5:
Kracht enveld- en om gevingsanalyse en

4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

beleidsdoelen
Module 6:
Dekk ingsplan

4

+

Module 7:
Proj ect organisat ie, im plem ent at ie,

3

+

+

+

6

+

+

+

+

+

+

+

+

+

m onit or ing
Module 8:
Risicoanalyse en - m anagem ent
Conclusies en aanbevelingen

6

Uit de t abel blij kt dat de m odules 1, 2, 3 en 8 in alle onderzocht e business cases
aan de orde zij n geweest . Module 5 en 6 zij n bij in ieder geval vij f van de zeven
uit gevoerde business cases behandeld. Module 4 Gevoeligheidsanalyse wordt in
slecht s 2 onderzocht e business cases uit gevoer d.
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