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Toda& the public demands an ever higher qualit& of public infrastructure
and services. At the same time authorities face increasing pressure on their budgets.
That:s ;h& public authorities are loo<ing for ;a&s of performing more ;ith the
same resources or even ;ith less. Public Private Partnerships >PPP? ;ill therefore extend to be considered as an alternative to traditional public procurement.
Ho;ever PPP ma& not be the most optimal solution on ever& occasion. The nal
choice bet;een a traditional public procurement approach and PPP depends on
a number of different factors of ;hich the net nancial cost is an important one.
Public Private Comparators have been developed in several countries
to enable proDect managers to compare the attractiveness of PPP options ;ith
traditional public procurement. This article describes the capabilities, coverage,
approach and added value of these instruments.
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De burger stelt steeds ,ogere eisen aan openbare infrastructuur en dienstverleningW Dit valt samen met een toenemende dru? op de openbare !nanciXnW Vandaar dat
over,eden op Zoe? Zi;n naar nieu@e manieren om meer te doen met deZelfde middelen
of met minder middelenW Hierbi; Zal Publie? Private Samen@er?ing LPPSM de ?omende
;aren steeds va?er over@ogen @orden als alternatief voor de ?lassie?e aanbestedingW
De ?euZe tussen de traditionele variant en PPS @ordt onder andere bepaald door de
!nanciXle aantre??eli;?,eid van beide vormen voor de opdrac,tgeverW
*m pro;ectverant@oordeli;?en bi; de over,eid in staat te stellen om op een
gefundeerde manier de aantre??eli;?,eid van een PPS-formule te vergeli;?en met
de traditionele, publie?e uitvoering, @erd in versc,illende landen een Public Private
Comparator LPPCM ont@i??eldW *ver de in,oud, de opmaa?, de toepassingsmogeli;?,eden en de toegevoegde @aarde van dit instrument ,andelt dit arti?elW

D(A@D(A <(-%,-("
PPS is een samen@er?ingsverband @aarbi; de over,eid en ,et bedri;fsleven,
met be,oud van eigen identiteit en verant@oordeli;?,eid, geZamenli;? een pro;ect
realiseren op basis van een ,eldere taa?- en risicoverdelingW1 Het ?an ,ierbi; gaan
over ,et realiseren van infrastructuur of over ,et verstre??en van speci!e?e dienstenW
Traditioneel vindt PPS vooral ingang voor de !nanciering, ,et ont@erp, de bou@,
de renovatie, ,et be,eer of ,et onder,oud van comple\e infrastructuurW We den?en
,ierbi; aan Zie?en,uiZen, tunnels, spoornet@er?en, ^
DeZe soort overeen?omsten ?an Zo@el voor de over,eid als de private sector
aantre??eli;? Zi;nW Voor de over,eid ?an private !nanciering Zorgen voor bi;?omende
investeringscapaciteit Zonder dat de sc,uldpositie toeneemtW Tegeli;?erti;d ?an beter
management evenals de ,ogere capaciteit tot innovatie bi; de private partner leiden tot
een ,ogere ef!ciXntie en een betere pri;s-?@aliteitver,oudingW Voor de private sector
opent deZe samen@er?ing nieu@e ?ansen op domeinen die voor,een e\clusief aan
de over,eid @aren voorbe,oudenW2 *p die manier ontstaat er een _@in-@in situatie`
voor beide parti;enW

1M aenniscentrum PPS Nederland, 1999, Beter ?ieZen door ob;ectief vergeli;?en, LDinisterie van #inanciXn, Den HaagMW
2M Vlaams aenniscentrum PPS, 200S, Publie? Private Samen@er?ing en ESR-neutraliteit, LVlaamse
Gemeensc,ap, aenniscentrum PPS, BrusselMW
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De PPS-uitvoeringsvariant ?an voor de publie?e parti; een meer@aarde
bieden ten opZic,te van de ?lassie?e variantW DeZe meer@aarde ?an Zic, situeren op
!nancieel, maatsc,appeli;? encof operationeel vla?W In onderstaande !guur @ordt
een vergeli;?ing gemaa?t inZa?e ?osten- en ti;dsoversc,ri;ding tussen de ?lassie?e
uitvoerings@i;Ze en PPSW De gegevens Zi;n gebaseerd op ervaringen in ,et Verenigd
aonin?ri;?W Hieruit bli;?t ,et voordeel van PPS op een ?lassie?e uitvoeringW
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Bron: National Audit *f!ce, P#I Construction Performance, februari 200>W

De risicoes @orden door de publie?e en private parti; gedeeldW Risicoes die
bi; de traditionele uitvoering voor de over,eid Zi;n, @orden aan de private parti;
overgedragenW PPS bete?ent niet dat alle risicoes, of ,et grootste deel ervan, door de
private parti; @orden gedragenW De e\acte verdeling van de risicoes @ordt geval per
geval bepaald en is af,an?eli;? van de capaciteit van de betro??en parti;en om de
risicoes te beoordelen, te controleren en te be,eersenW>
Samengevat ?unnen @e stellen dat de PPS-uitvoeringsvariant voor de publie?e parti; een meer@aarde ?an bieden in vergeli;?ing met de ?lassie?e variant en
dat tevens de risicoes gedeelteli;? @orden overgedragen aan de privé partnerW Beide
voordelen moeten afge@ogen @orden tegenover de ver,oogde ?osten van een PPSW
Aan de overdrac,t van risicoes en ,et beroep doen op !nanciering door de private
partner ,angt vanZelfspre?end een pri;s?aart;eW *o? de transactie?osten Zi;n ,oger
in vergeli;?ing met een ?lassie?e uitvoeringW De PPC laat pro;ectverant@oordeli;?en
bi; de over,eid toe om deZe af@eging op een gefundeerde manier te ma?enW

>M Vlaams aenniscentrum PPS, 200S, Publie? Private Samen@er?ing en ESR-neutraliteit, LVlaamse
Gemeensc,ap, aenniscentrum PPS, BrusselMW
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Een PPC is in de eerste plaats een !nancieel vergeli;?ingsinstrumentW De
?osten-, opbrengsten- en risicoposten van beide varianten @orden gehdenti!ceerd en
ge?@anti!ceerdW Daarna @orden de bedragen in ?asstromenoverZic,ten in de ti;d
uitgeZet, @ordt een disconteringsvoet bepaald en @ordt, voor beide varianten, de
contante @aarde van ,et pro;ect bere?endWT
Het resultaat van deZe oefening geeft een inZic,t in de mogeli;?e !nanciXle
meer@aarde van een PPS uitvoering in vergeli;?ing met een ?lassie?e aanbestedingW
Er @ordt in eerste instantie geen re?ening ge,ouden met niet-!nanciXle elementen
Zoals sociale, economisc,e en milieuaspectenW De eerdere oplevering van een belangri;?e @eg ?an bi;voorbeeld een bruto economisc, effect ,ebben en een verbetering
in,ouden van de mobiliteit en leefbaar,eid van een bepaalde regioW
De uiteindeli;?e beslissingnemers Zullen ,un beslissing stoelen op alle besc,i?bare argumenten, !nanciXle en niet-!nanciXleW
Wanneer beslist @ordt om een pro;ect via publie?-private samen@er?ing uit
te voeren, ?unnen de concrete biedingen van private parti;en vergele?en @orden met
de uitvoering van ,et pro;ect in publie? be,eerW Doc,ten de biedingen van de private
consortia ,oger Zi;n dan de publie?e variant dan ?an alsnog ge?oZen @orden voor de
?lassie?e aanbestedingWS
El?e PPS pro;ect is unie?W Bi;gevolg is er geen voorgesc,reven met,ode die
universeel @ordt toegepast voor ,et bepalen van de contante @aarde van een pro;ectW
Wel bestaan er, voornameli;? in de Angelsa?sisc,e landen, ,andleidingen voor de
opmaa? van een PPCW
Vanuit ,et oogpunt van ?osteneffectiviteit is ,et belangri;? dat de inspanningen
voor de uit@er?ing en de mate van detail van een PPC in ver,ouding moeten staan tot
de grootte en de rei?@i;dte van ,et pro;ectW6 Det de opmaa? van een PPC @ordt reeds
gestart in de beginfase van ,et planningsprocesW In de loop van ,et planningsproces
@ordt ,et instrument dan verder gedetailleerd en geactualiseerdW De !nale versie van
de PPC is meestal een onderdeel van de documentatie die @ordt opgemaa?t om de
uiteindeli;?e beslissing over de uitvoerings@i;Ze van ,et pro;ect te ondersteunenW7

TM aenniscentrum PPS Nederland, 2002, Handleiding Publie? Private Comparator, LDinisterie van #inanciXn, Den HaagMW
SM aenniscentrum PPS Nederland, 1999, Beter ?ieZen door ob;ectief vergeli;?en, LDinisterie van #inanciXn, Den HaagMW
6M IndustrI Canada, 200>, T,e Public Sector Comparator, LService Industries Branc,, IndustrI Canada,
*tta@aMW
7M IndustrI Canada, 200>, T,e Public Sector Comparator, LService Industries Branc,, IndustrI Canada,
*tta@aMW
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Het feit dat private parti;en @eten dat de publie?e parti; een goed doordac,te
Public Private Comparator opstelt als benc,mar? voor de private aanbiedingen, maa?t
dat de bieders ,un voorstellen goed Zullen doorden?enW Anders doet men nutteloos
@er?W In ,et Verenigd aonin?ri;? noemen vele pro;ectmanagers deZe sto? ac,ter de
deur als belangri;?e factor voor ,et ac,ter,alen van duideli;?e versc,illen tussen
private en publie?e parti;enW
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De PPC ?ent versc,illende aspecten @aarmee re?ening dient te @orden
ge,ouden, Zo@el in ?@alitatief als ?@antitatief opZic,tW De processtappen die in
principe in el?e PPC @orden doorlopen Zi;n in de volgende !guur @eergegevenWV
Daarna @orden de versc,illende stappen bespro?enW Dit arti?el sc,etst in grote li;nen
de opZet van een PPC en ,eeft niet de ambitie om een volledige ,andleiding te Zi;n
bi; de uit@er?ing van een dergeli;? instrumentW Hiervoor ver@i;Zen @e oWaW naar de
brondocumenten van dit arti?elW
E(C%%* M= $*/)"<<-,11"A &(H ""A $$.

Startnotitie

*m een doelmatige vergeli;?ing te ?unnen ma?en tussen
de publie?e LtraditioneleM en de PPS-variant, Zal allereerst
een ,eldere deinitie van de PPS-variant moeten @orden
opgesteld, de Zogenaamde scopeW
Daarbi; is ,et van belang dat de opdrac,tgever ti;dig een
duideli;? beeld ?ri;gt van de diverse varianten binnen el?
van de uitvoeringsalterntieven

a@alitatieve analIse

Nadat de scope van el? van de onderling te vergeli;?en
uitvoeringsvarianten is vastgesteld, dienen voor el? van
deZe varianen de ?@alitatieve versc,illen iua ?osten-,
opbrengsten- en risicoposten in ?aart te @orden gebrac,tW
DeZe analIse vindt Zi;n @eerslag in een ?@alitatieve
versc,illenmatri\W

a@antitatieve analIse

Voor el? van de onderling te vergeli;?en uitvoeringsvarianten
@orden in deZe stap de versc,illen in ?osten, opbrengsten
en risico's ge?@anti!ceerd, @aarbi; @ordt voortgeborduurd
op de ?@alitatieve analIseW

Eindrapportage

Ten slotte Zullen in de op te stellen rapportage de voorgaande
stappen uitvoerig @orden belic,t en toegelic,W Bovendien
Zullen de uit?omsten van de ?@alitatieve analIses @orden
samengevat en onderling met el?aar @orden vergele?en
en ?unnen aanbevelingen @orden gedaan voor ,et vervolgtra;ectW

Bron: Deloitte Nederland, De Publie? Private Comparator volgens Deloitte, o?tober 200TW

VM Deloitte Nederland, 200T, De Publie? Private Comparator volgens Deloitte, LDeloitte NederlandMW
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Startnotie
Een startnotie ,elpt ,et PPC team bi; de voorbereiding van ,et @er?eli;?e
PPC onderZoe?s@er?W Hiermee vermindert de ?ans dat door onduideli;?e uitgangspunten de PPC ,alver@ege ,et proces vastlooptW
Een ant@oord op volgende vragen ?omt aan bod in de startnotie:
aW
bW
cW
dW
eW
fW

Is ,et nut en de noodZaa? van ,et pro;ect voldoende vastgesteldk
li;n er voldoende middelen besc,i?baar of is er tenminste een reXle
ver@ac,ting dat er een budget geregeld Zal @ordenk
Is er voldoende bestuurli;? commitmentk
Is de scope van ,et pro;ect duideli;? gede!nieerdk
Is er een eerste analIse van risicoes uitgevoerd en Zi;n alle risicoes
daarna duideli;? gealloceerdk
Is er een eerste versie van de outputspeci!catie opgesteldk

Het beant@oorden van deZe vragen Zorgt ervoor dat alle belang,ebbenden
@eten @at er precies verstaan @ordt onder bi;voorbeeld de publie?e en PPS uitvoering en @at de scope van ,et pro;ect isW Hiermee @ordt voor?omen dat gedurende ,et
verdere tra;ect ver@arring ontstaat doordat er door de versc,illende betro??enen een
andere bete?enis @ordt gegeven aan bepaalde begrippen of uitgangspuntenW

K;alitatieve anal&se
Ti;dens de ?@alitatieve analIse @orden > stappen doorlopen:
1W
2W
>W

Besc,ri;ven van de relevante ?osten-, opbrengsten- en risicoposten bi; de uitvoering van ,et pro;ectm
*nderZoe?en L?@alitatiefM van de versc,illen in deZe posten tussen publie?e en
PPS uitvoeringm
Weergeven van de uit?omsten van dit onderZoe? in een matri\ en opma?en van
een voorlopige conclusie om nu @el of niet door te gaanW

De eerste stap van de ?@alitatieve analIse is een besc,ri;ving van alle ?osten-,
opbrengsten- en risicoposten ti;dens de afgespro?en levensduur van ,et pro;ectW E\perten op ,et gebied van ont@erp, bou@ en e\ploitatie @orden ,ierbi; betro??enW

>2

*nderstaand sc,ema toont @el?e elementen gedurende de levenscIclus van
een pro;ect van belang Zi;n:
E(C%%* N= ?"+"A)9)'%< +,A I"- 1*/H")LevenscIclus van ,et pro;ect
Voorbereiding
n Voorbereidings?osten
n Risico's in de voorbereiding

Transactie

Realisatie

n Transactie?osten

n Realisatie?osten

n Transactierisico's

n Realisatie risico's

E\ploitatie
n E\ploitatieopbrengsten
n E\ploitatie?osten
n *pbrengsten rest@aarde
n E\ploitatierisico's

Bron: aenniscentrum PPS Nederland, Handleiding Publie? Private Comparator, 2002W

Publie?e ramingen Zi;n vaa? niet volledig omdat de Zogenaamde verborgen
?osten niet mee @orden opgenomenW Dit Zi;n ?osten die gemaa?t @orden op ,et niveau van de organisatie en meestal niet @orden toege@eZen aan speci!e?e pro;ecten
Lvoorbeeld: pro;ectmanagement ?osten bi; publie?e uitvoeringMW *m een correcte
vergeli;?ing tussen beide varianten mogeli;? te ma?en, moeten deZe ?osten mee
opgenomen @ordenW
In ,et overZic,t van opbrengsten @orden uitsluitend die opbrengsten opgenomen @aarover Ze?er,eid bestaat dat Ze gerealiseerd Zullen @ordenW Het gaat dus
nadru??eli;? niet om potentieel den?bare opbrengsten @aarvan de ,aalbaar,eid in
de mar?t nog moet @orden be@eZenW9
*p basis van de li;st van ?osten en opbrengsten @orden de belangri;?ste
risicoes benoemd per ?osten- en opbrengstenpostW Risico-analIse is een specialismeW
Het is meestal nuttig om ,iervoor e\terne e\perten in te sc,a?elenW Ervaringen uit
,et Verenigd aonin?ri;?, AustraliX en Canada tonen aan dat de identi!catie, analIse,
@aardering en allocatie van risicoes ,et meest controversiXle aspect is bi; de ont@i??eling van een PPCW10 Bi;lage 1 geeft een beeld van mogeli;?e risicoesW

9M aenniscentrum PPS Nederland, 2002, Handleiding Publie? Private Comparator, LDinisterie van
#inanciXn, Den HaagMW
10M IndustrI Canada, 200>, T,e Public Sector Comparator, LService Industries Branc,, IndustrI Canada,
*tta@aMW

>>

Nadat de li;st van ?osten-, opbrengsten- en risicoposten is opgesteld, @orden
per post versc,illen tussen de publie?e en de PPS-uitvoeringsvariant onderZoc,tW
Idealiter gebeurt dit op basis van ervaringen bi; vergeli;?bare publie?e en PPS pro;ectenW De analIse ?an, Ze?er als er @einig ervaring bestaat met PPS, een moeili;?
proces Zi;nW PPS aenniscentrum Nederland ,eeft een c,ec?list ont@i??eld op basis
van evaluatieonderZoe? in ,et Verenigd aonin?ri;? en pro;ectervaringen in NederlandW
DeZe c,ec?list ,eeft geen d@ingend ?ara?terW El? pro;ect ,eeft unie?e elementen die
nieu@e, nog onbenoemde risicoes ?unnen in,oudenW11
De ?@alitatieve analIse @ordt afgerond met ,et opma?en van een matri\
en ,et tre??en van een eerste conclusieW Een mogeli;?e manier van @er?en ,ierbi; is
om voor el? versc,il tussen de publie?e en de PPS-uitvoeringsvariant aan te duiden
of ,et versc,il relevant is en @el?e conseiuenties ,et ,eeft voor ?osten, opbrengsten
en risicoesW
*p basis van dit overZic,t @ordt beslist of ,et Zinvol is om de ?@alitatieve
analIse uit te @er?enW In t@ee situaties ?an besloten @orden om de PPC Lti;deli;?M af
te sluiten:
n

De matri\ laat duideli;? Zien dat een PPS uitvoering niet interessant ism

n

Er is LvoorlopigM onvoldoende ?ennis en materiaal aan@eZig om de versc,illen
te ?@anti!cerenW

Indien publie?e uitvoering interessanter li;?t, is ,et steeds Zinvol om dit te
?@anti!cerenW Een loutere vaststelling dat dit, op basis van de ?@alitatieve analIsen,
Zo li;?t, is niet voldoende om een uiteindeli;?e beslissing te onderbou@enW

K;antitatieve anal&se
*p basis van de gegevens uit de ?@alitatieve analIse @orden de ?osten,
opbrengsten en risicoes van ,et pro;ect gesc,at voor de versc,illende uitvoeringsvariantenW De bedragen @orden door middel van een ?asstromenoverZic,t in de ti;d
uitgeZetW Vervolgens @ordt via verdiscontering de netto contante @aarde bere?endW
Beide varianten ,ebben een geli;?e disconteringsvoetW

11M aenniscentrum PPS Nederland, 2002, Handleiding Publie? Private Comparator, LDinisterie van
#inanciXn, Den HaagMW
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Het ?asstromensc,ema vangt aan op de datum @aarop de voorbereiding
van ,et pro;ect aanvangt en eindigt op de datum @aarop ,et PPS uitvoeringscontract
a"ooptW *o? voor de publie?e variant @ordt deZe datum aange,oudenW12 Het is aan
te raden om alle posten te sc,atten vanuit één pri;speilW Bi;voorbeeld de pri;Zen op
_1 ;anuari 2006`W Bedragen no 1 ;anuari 2006 @orden gehnde\eerd om re?ening te
,ouden met de in"atieW
Bi; de opmaa? van een PPC @ordt uitgegaan van eenZelfde ?@aliteit voor
beide uitvoeringen en dus oo? van een Zelfde moment van opleveringW De publie?e en
PPS-variant ?unnen @el versc,illen in pro;ectplanning en ,et daarmee samen,angende
risico op ti;dsoversc,ri;dingW
*p ,et vla? van !scale in?omsten en uitgaven LBTW en Vennootsc,apsbelastingM ?an er een versc,il Zi;n tussen de publie?e en de PPS-uitvoeringsvariantW

Eindrapportage
De eindrapportage geeft een samenvatting van de voorgaande stappen en
concludeert @el?e uitvoeringsvariant de meeste meer@aarde ,eeftW Vervolgens @orden
aanbevelingen geformuleerd over ,et verdere verloop van ,et pro;ectW
Het resultaat van de PPC levert input voor de uiteindeli;?e beslissingnemersW li;
Zullen ,un beslissing stoelen op alle besc,i?bare argumenten, oo? niet-!nanciXleW
Het ?an Zi;n dat uit de PPC bli;?t dat de publie?e uitvoeringsvariant !nancieel
geZien interessanter isW Dit bete?ent niet dat de PPC mislu?t isW Het doel is om een
ob;ectieve !nanciXle vergeli;?ing te ma?en tussen beide vormenW

J(-%,-(" (A O"'C(P
Het PPS-aenniscentrum van de Vlaamse over,eid ,eeft een PPS-instrumentarium ont@i??eld voor de evaluatie en opvolging van PPS-pro;ecten en PPS-processenW
De belangri;?ste doelstelling van ,et instrumentarium is om op een sIstematisc,e
@i;Ze de meer@aarde en de ?ansri;?,eid te evalueren van over,eidspro;ecten die men
Zou @illen realiseren door publie?-private samen@er?ingW1>
12M aenniscentrum PPS Nederland, 2002, Handleiding Publie? Private Comparator, LDinisterie van
#inanciXn, Den HaagMW
1>M Vlaams aenniscentrum PPS, 200S, PPS-I Algemene Toelic,ting p versie 01W200S, LVlaamse Gemeensc,ap, Vlaamse aenniscentrum PPS, BrusselMW
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Een onderdeel van ,et instrumentarium is de PPS Balanced Scorecard fase 2W
Det dit instrument @ordt de eventuele meer@aarde van publie?-private samen@er?ing
in vergeli;?ing met de publie?e uitvoeringsvariant voor een concreet pro;ect op een
gestructureerde manier in ?aart gebrac,tW De meer@aarde ?an !nancieel, maatsc,appeli;? of operationeel Zi;nW Voor de bere?ening van de !nanciXle meer@aarde @ordt
een tec,nie? gebrui?t die in li;n lic,t met @at besc,reven @ordt in dit arti?el onder
qStructuur van een PPCeW
Voor de pro;ecten @aar ,et Vlaams aenniscentrum PPS betro??en parti;
is, @ordt ,et instrumentarium Zoveel mogeli;? toegepastW Voor de andere pro;ecten
@ordt ,et gebrui? ervan ster? aangemoedigdW In pra?ti;? bli;?t ,et instrumentarium
vooral gesc,i?t te Zi;n bi; DB#D-pro;ecten LDesign, Build, #inance, DaintainMW Bi;
deZe vorm van PPS staat de private partner in voor ,et ont@erpen, bou@en, !nancieren en onder,ouden van de infrastructuurW Voor andere pro;ecten, Zoals bi;voorbeeld
gebiedsont@i??eling, is de toepassing van ,et instrumentarium minder evidentW
In 200> @erd ,et door ,et aenniscentrum een onderZoe? uitgevoerd naar
de aanbestedings?euZe voor de *oster@eelverbinding, een groot @egeninfrastructuur
pro;ect in de Ant@erpse regio Lbou@ van een tunnel onder de Sc,elde en aansluiting op
de bestaande snel@egenMW Bi; dit onderZoe? @erd de !nanciXle meer@aarde onderZoc,t
van een DB-variant LDesign, BuildM in vergeli;?ing met een BD#D uitvoeringW
In een eerste fase @erden de ?osten en opbrengsten van de DB-variant
in detail bepaaldW Daarna @erd ?ostenpost per ?ostenpost een insc,atting gemaa?t
van de versc,illen met de BD#D-variantW In een volgende fase @erden de grootste
risicoes opgeli;st en tel?ens vertaald naar een onZe?er,eidspercentage per deelfase
Lvoorbereiding, uitvoering, onder,oud en e\ploitatieMW Dit percentage @ordt dan in
re?ening gebrac,t bi; de vergeli;?ing van beide variantenW Vervolgens @orden alle
gegevens uit de t@ee vorige fasen samengebrac,t en @orden de versc,illen tussen de
t@ee varianten bere?endW De uit?omst van deZe vergeli;?ing @ordt voorgesteld als
een !nanciXle meer@aarde inde\W1T
Uit ,et onderZoe? bli;?t dat een DB#D-uitvoering een !nanciXle meer@aarde
,eeft in vergeli;?ing met een ?lassie?e aanbestedingW De volledige resultaten van dit
onderZoe? Zi;n terug te vinden op de @ebsite van ,et aenniscentrum L@@@WvlaanderenW
becppsMW
Bi; ons @eten is er op federaal niveau of in de andere regioes geen vergeli;?baar instrumentarium ont@i??eldW

1TM Vlaams aenniscentrum PPS, 200>, Eindrapport - *nderZoe? Aanbestedings?euZe *oster@eelverbinding, LVlaamse Gemeensc,ap, aenniscentrum PPS, BrusselMW
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Vandaag ?unnen @e Ze?er niet stellen dat alle PPS-pro;ecten in BelgiX
sIstematisc, en gestructureerd geXvalueerd @orden om te bepalen of PPS @el de
meest gesc,i?te uitvoeringsvariant isW Noc,tans gaat ,et vaa? over !nancieel en
maatsc,appeli;? belangri;?e pro;ectenW

./A)'%<("
Een Public Private Comparator is een belangri;? instrument om op een
gefundeerde manier de aantre??eli;?,eid van een PPS-formule te vergeli;?en met de
traditionele, publie?e uitvoeringW In versc,illende landen @erd een dergeli;? instrument
ont@i??eld door de over,eid of een over,eidsorgaanW
Een PPC is in de eerste plaats een !nancieel vergeli;?ingsinstrumentW De
?osten-, opbrengsten- en risicoposten van beide varianten @orden gehdenti!ceerd
en ge?@anti!ceerdW Voor beide uitvoerings@i;Zen @ordt de contante @aarde van ,et
pro;ect bere?endW Het resultaat van deZe oefening geeft een inZic,t in de mogeli;?e
!nanciXle meer@aarde van een PPS uitvoering en vormt een belangri;?e input voor
de beslissing over de aanbestedings@i;Ze van een pro;ectW De uiteindeli;?e beslissingnemers Zullen ,un beslissing onder andere ,ierop stoelen Lnaast andere !nanciXle en
niet-!nanciXle argumentenMW
In BelgiX @ordt PPS steeds meer over@ogen bi; de realisatie van belangri;?e pro;ecten, Zoals de aanleg van @egen, spoor@egen, de bou@ van Zie?en,uiZen,
sc,olen,^ De bere?ening van de contante @aarde van de versc,illende varianten is
een uitste?ende manier om de impact van de versc,illende uitvoerings@i;Zen op ,et
over,eidsbudget te beoordelenW Domenteel is ,et gebrui? van PPC in BelgiX ec,ter
vri; beper?tW
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