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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Breedband in het buitengebied is de afgelopen jaren steeds hoger op de beleidsagenda 

komen te staan. De Provincie Gelderland en veel Gemeenten in de Achterhoek hebben al 

langer een actieve rol als het gaat om breedbandbeleid. Op dit moment staat breedband in 

buitengebied dan ook nadrukkelijk in de belangstelling van de Provincie en deze 

Gemeenten. Zij zijn voornemens een organisatie op te richten die zich richt op de realisatie 

van breedband in het buitengebied van de Achterhoek.  

Een belangrijk element in de planvorming is de financiële business case. Op dit moment 

hebben de Provincies en de Gemeenten een model gemaakt dat leidt tot positieve 

uitkomsten. De vraag is echter welke onderliggende risico’s er zijn. Er zijn immers veel 

aannames gemaakt en de vraag is wat er gebeurt als de werkelijke waardes afwijken van 

de aannames.  

1.2 Aanpak 

Om een goede berekening te kunnen maken van de business case maken we gebruik van 

een rekenmodel. Dit model is door Dialogic ontwikkeld, reeds in verschillende gebieden 

ingezet en door een externe accountant getoetst. In dit model kunnen eenvoudig 

scenario’s worden gevormd en doorgerekend. 

Om de risico’s te bepalen richten we ons op het berekenen van drempelwaarden van 

specifieke parameters. De drempelwaarde is de waarde waarboven of waaronder de 

Gemeente of Provincies risico’s lopen.  

De Provincie en de Gemeenten hebben verschillende risico’s omdat zij op verschillende 

manieren betrokken zijn. De Gemeenten verstrekken een garantie op de lening. Dit 

betekent dat zij direct financiële middelen moeten bijdragen als de nieuwe organisatie haar 

betalingen op de lening niet (volledig) kan voldoen. We modelleren dit als volgt: De 

Gemeenten lopen een risico als de kaspositie van de nieuwe organisatie aan het einde van 

een willekeurig jaar kleiner is dan €0. 

De Provincie is niet met (afgeleid) vreemd vermogen, maar met eigen vermogen betrokken 

in de nieuwe organisatie. Dat betekent dat de Provincie een risico loopt als het eigen 

vermogen niet (volledig) terugkomt naar de Provincie. Dit kan doordat de organisatie zelfs 

nadat de gemeentegarantie volledig aangesproken is, de exploitatielasten niet meer kan 

dragen. Het kan ook spelen als de organisatie geen winst maakt en langzaam het eigen 

vermogen ‘opeet’. Ergo: De Provincie loopt een risico als het eigen vermogen na 25 jaar is 

afgenomen. 

Voor beide risico’s zullen we de drempelwaardes bepalen. 

1.3 Uitgangspunten en beperkingen 

Om een heldere en goed afgebakende evaluatie te kunnen doen, hanteren we verschillende 

uitgangspunten en beperkingen. 

 We richten ons alleen op de parameters die in het model zitten en nemen aan dat 

er geen andere relevante parameters zijn. 
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 We gaan er vanuit dat er zich geen extreme externe gebeurtenissen zullen 

voordoen in deze regio (natuurrampen, zware economische crisis, conflicten, et 

cetera). 

 We kijken separaat naar de verschillende drempelwaardes van de parameters. Als 

we zouden kijken naar alle parameters in samenhang, dan ontstaat er een enorme 

hoeveelheid scenario’s.  

 De waarden van parameters zijn geschat en kunnen in de praktijk licht afwijken. 

De aanlegkosten blijken bijvoorbeeld enkele euro’s minder te zijn dan begroot. 

 Tenzij expliciet anders vermeld worden bedragen altijd exclusief BTW weergege-

ven. De consequenties ten gevolge van de BTW worden binnen het jaar verrekend.  

 We zien de Gemeenten als één actor. We maken dus geen onderscheid in het 

risicoprofiel voor verschillende Gemeenten. 

 We zien dat de nieuwe organisatie ook kortlopend vreemd vermogen nodig heeft. 

Bijvoorbeeld voor de voorfinanciering van de BTW bij de realisatie van het netwerk 

en als gevolg van debiteuren die te laat betalen. We gaan er vanuit dat dit extern 

betrokken kan worden.  

 De aanpassingen in het model gelden voor het jaar 0 tot en met 25 en veranderen 

niet door de tijd heen.  

 Dialogic heeft op basis van de huidige uitgangspunten een gevoeligheidsanalyse 

gemaakt en heeft dit met alle zorgvuldigheid gedaan. De uiteindelijke beslissing 

om wel of niet een financiële verplichting aan te gaan is echter aan de Gemeenten 

en Provincie. Dialogic is niet verantwoordelijk voor verliezen die zijn ontstaan als 

gevolg van financiële verplichtingen die anderen partijen aangaan. Dialogic onder-

zoekt alleen het risicoprofiel; dit moet niet gezien worden als een fiat om wel of 

niet financiële verplichtingen aan te gaan. 

1.4 Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk presenteren wij het standaardmodel dat de Provincie zou willen 

hanteren. Wij kijken zowel naar de uitkomsten hiervan, als de uitgangspunten. In 

hoofdstuk drie laten we de uitkomsten van de gevoeligheidsanalyse zien. We sluiten af met 

conclusies in hoofdstuk vier. 
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2 Het basisscenario 

2.1 Evaluatie van de uitgangspunten  

De onderstaande tabel toont de uitgangspunten die in het standaard model gehanteerd 

worden.  

                                                

1 Hierbij is de volgende redenering: Afnemers die later instromen betalen €619,83 (€750 incl. BTW), 

maar hiervan moet gemiddeld €250 aan kosten worden gemaakt om de aansluiting daadwerkelijk te 

realiseren. 

2 Voor de aanlegkosten wordt niet de werkelijke waarde weergeven maar de indexwaarde 100. 

3 Als deel van de niet bediende potentiële markt 

4 Merk op dat de annuïtaire lening en de bullet lening samen een lening vormen die het karakter heeft 

van een lening met een looptijd van 20 jaar en een aflossingsvrije periode van 5 jaar. 

Parameter Waarde 

Inkomsten uit eenmalige aansluitkosten start afnemers  €413,22 per home actived 

Inkomsten uit eenmalige aansluitkosten na-aansluitingen €369,83 per home actived1 

Indexering van aansluitkosten 0% per jaar 

Inkomsten uit verhuur passieve infra €21 per home actived 

Indexering van inkomsten verhuur infra 1% per jaar 

Uitgaven netwerkbeheer  €1 per home passed per maand 

Indexering netwerkbeheerkosten 1% per jaar 

Uitgaven voor eenmalige opstartkosten  €500.000 

Uitgaven voor aansluitkosten (realisatie netwerk) 100 /HP2 

Organisatiekosten  €30.000 per maand 

Indexering organisatiekosten 1% per jaar 

Andere operationele kosten  €200.000 per jaar in jaar 0,1,2,3,4 
€100.000 per jaar in jaar 5 

Omvang gebied 24.000 homes passed 

Startpenetratie  45% 

Omvang potentiele markt 75% 

Groei penetratie 5% per jaar3 

Omvang eigen vermogen  €34.000.000 

Omvang bullet lening4  €20.000.000 

Rente bullet lening 2% per jaar 

Aanvang bullet lening Jaar 0 

Loopduur bullet lening 5 jaar 

Omvang lineaire lening  €10.000.000 

Rente lineaire lening 1,3% per jaar 

Aanvang lineaire lening Jaar 0 
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2.1.1 Evaluatie van parameters met betrekking tot inkomsten 

De waardes die genoemd worden lijken te zorgen voor een aanbod voor eindgebruikers 

(die geen NGA hebben) dat aantrekkelijk is. Volgens onze berekeningen zullen consumen-

ten grofweg €60-€65 inclusief gaan betalen voor een eenvoudige5 triple play dienst. Dit is 

grofweg €10-€15 duurder dan in de kernen, maar de consumenten in het buitengebied 

hebben momenteel geen vergelijkbare diensten die ze kunnen afnemen. De 

prijs/kwaliteitsverhouding ten opzicht van het huidige aanbod in het buitengebied is 

positief voor deze propositie.  

De eenmalige aansluitkosten lijken fors, maar onze ervaring in andere gebieden wijst erop 

dat veel bewoners van het buitengebied dit willen en kunnen betalen. Het feit dat de na-

aansluiters meer betalen dan de afnemers van het eerste uur is een prima prikkel voor 

vraagbundeling. 

2.1.2 Evaluatie van parameters met betrekking tot uitgaven 

De kosten voor netwerkbeheer zijn conform de kentallen die wij gebruiken. Wellicht is dit 

voor de jaren 1 tot 10 aan de hoge kant.  

De eenmalige opstartkosten zijn conform onze inschattingen, de maandelijkse organisatie-

kosten voor deze organisatie zijn conform de benchmarkgetallen die wij hebben. De extra 

operationele kosten zijn wellicht aan de ruime kant. 

2.1.3 Evaluatie van parameters met betrekking tot omvang en afname 

De omvang van het gebied is niet eenvoudig te bepalen. Verschillende rekenmethodes en 

uitgangspunten leiden tot iets andere uitkomsten. Desalniettemin komen de zorgvuldige 

berekeningen bijna altijd op circa 25.000 adressen.6 

                                                

5  Met andere woorden: Er worden geen extra zenderpakketten (Sport1, HBO, et cetera), grote 

belbundels voor vast bellen of allerhoogste internetsnelheden afgenomen. 

6 We willen benadrukken dat het aantal adressen in de Achterhoek dat geen NGA heeft veel hoger ligt 

en circa 40.000 bedraagt. Bedrijventerreinen waar geen NGA aanwezig is worden echter niet 

meegenomen.  Hetzelfde geldt voor adressen die geen NGA aansluiting hebben maar liggen in de 

bebouwde kom van een kern die reeds voorzien is van NGA. Zij hebben er bewust voor gekozen om 

geen aansluiting af te nemen. Een typische voorbeeld hiervan is een pand in een winkelstraat waarin 

onderin een winkel of horecagelegenheid is gevestigd en op de bovenliggende etages meerdere 

Loopduur lineaire lening 10 jaar 

Omvang  annuïtaire lening  €20.000.000 

Rente  annuïtaire lening 2% per jaar 

Aanvang  annuïtaire  lening Jaar 5 

Loopduur  annuïtaire lening 15 jaar 

Rente op depositievermogen 1% per jaar 

Afschrijvingstermijn infrastructuur 20 jaar 

Uitspreidingstermijn eenmalige opbrengsten 20 jaar 

Fiscale parameters Conform huidige wetgeving en richtlijnen 
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De penetratie van het netwerk is in onze optiek de meest relevante parameter. De 

startpenetratie van 45% 7  is lager dan veel andere initiatieven in het buitengebied 

hanteren, maar hoger dan in de kernen wordt gehanteerd (30%). Als wij kijken naar 

vraagbundeling in het buitengebied dan zien we dat cijfers van 50% haalbaar zijn, al vergt 

dat wel een flinke inspanning. De reden dat de penetratie hier hoger ligt dan in de kernen 

is de afwezigheid van goede alternatieve vaste infrastructuren die wel in de kernen 

aanwezig zijn: kabel en snelle (V)DSL. 

De groei van de penetratie is een parameter die we lastig kunnen inschatten. Een groei van 

5% lijkt hoog, maar omdat het gaat om het deel van de niet bediende potentiele markt 

gaat het om een veel beperktere (5% van (75% min 45%)) groei. Gegeven deze groei 

komt de penetratie in jaar 25 uit op 67%.  

2.1.4 Evaluatie van parameters met betrekking tot financiering 

De looptijden en rentes die gehanteerd worden zijn marktconform.  

2.1.5 Evaluatie van parameters met betrekking tot fiscale aspecten 

Alle parameters zijn conform de huidige wetgeving en richtlijnen. Dit is een goed 

uitgangspunt. 

2.2 Kasstromenoverzicht 

Als we kijken naar de kasstromen van het standaard model, dan komen we op de volgende 

afbeelding. Hieruit komt naar voren dat er structureel positieve kasstromen zijn, die veelal 

toenemen over de tijd. Dit leidt tot een structureel gezonde kaspositie en –zeker na enkele 

jaren- voldoende vermogen om zelfs grote schokken te kunnen opvangen. Het aantrekken 

van kortlopend vreemd vermogen is uiteraard nodig om de BTW te kunnen voorfinancie-

ren. Daarna kan al vrij snel ook in het werkvermogen middels eigen middelen worden 

voorzien. 

                                                                                                                                       

adressen zijn gecreëerd. Hier zien we vaak dat niet elk adres een eigen NGA aansluiting heeft. Tot 

slot zijn er allerlei objecten in het buitengebied die wel een adres hebben, maar (zeer waarschijnlijk) 

geen eigen aansluiting op NGA nodig hebben: kleine vakantiehuisjes, stallen, et cetera. Ook zij 

worden uiteraard niet meegenomen in dit project. 

7 Bij de vraagbundeling wordt uitgegaan van een penetratie van 50%, maar er wordt in de business 

case rekening meegehouden dat het uiteindelijke percentage  5 procentpunt lager ligt en dus op 

45% uitkomt. Dit wordt gedaan om het risico af te dekken dat een penetratie van 50% niet gehaald 

wordt, of wel gehaald wordt, maar daalt in het eerste jaar.  
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Figuur 1. Kasstromenoverzicht 

2.3 Winst- en verliesrekening 

De winst- en verliesrekening wordt in de onderstaande tabel weergegeven. Hier komt naar 

voren dat er in de eerste 14 jaar geen winst na belasting wordt gerealiseerd. Pas in jaar 15 

wordt er winst na belasting gerealiseerd, al is het niet meer dan € 100.000. Vanaf jaar 21, 

als het netwerk fiscaal is afgeschreven, gaat het snel: de cumulatieve verliezen worden in 

jaar 22 omgebogen in een winst. In jaar 25 sluiten we het project af met een cumulatieve 

winst na belasting van een kleine €12 miljoen8. 

 

 

                                                

8  In het model wordt rekening gehouden met het recht om fiscale verliezen te verrekenen met 

toekomstige winsten. Dit wordt ook wel een actieve belastinglatentie genoemd.   
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Jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Operationele opbrengsten

Inkomsten verhuur passive infrastructuur € 0 € 2,840,443 € 2,956,764 € 3,070,687 € 3,182,333 € 3,291,818 € 3,399,252 € 3,504,743 € 3,608,393 € 3,710,300 € 3,810,562

Uitspreiding eenmalige bijdragen model 1-6 € 0 € 223,140 € 229,797 € 236,122 € 242,129 € 247,837 € 253,259 € 258,681 € 264,118 € 269,587 € 275,108

SUBTOTAAL: Operationale opbrengsten € 0 € 3,063,584 € 3,186,561 € 3,306,809 € 3,424,463 € 3,539,655 € 3,652,511 € 3,763,424 € 3,872,511 € 3,979,888 € 4,085,670

Operationele kosten

Kosten voor organisatie € 0 € -363,600 € -367,236 € -370,908 € -374,617 € -378,364 € -382,147 € -385,969 € -389,828 € -393,727 € -397,664

Kosten laag 1 (netwerkbeheer) € 0 € -290,880 € -293,789 € -296,727 € -299,694 € -302,691 € -305,718 € -308,775 € -311,863 € -314,981 € -318,131

Kosten voor proces bij opzetten organisatie € -500,000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Afschrijving netwerk € 0 € -3,360,000 € -3,360,000 € -3,360,000 € -3,360,000 € -3,360,000 € -3,360,000 € -3,360,000 € -3,360,000 € -3,360,000 € -3,360,000

Andere operationale activiteiten € -200,000 € -200,000 € -200,000 € -200,000 € -200,000 € -100,000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

SUBTOTAAL: Operationale kosten € -700,000 € -4,214,480 € -4,221,025 € -4,227,635 € -4,234,311 € -4,141,055 € -4,047,865 € -4,054,744 € -4,061,691 € -4,068,708 € -4,075,795

Financieringskosten en -opbrengsten

Rentelasten € 0 € -530,000 € -517,000 € -504,000 € -491,000 € -478,000 € -465,000 € -428,870 € -392,277 € -355,212 € -317,666

Inkomsten op deposito € 0 € 5,628 € 11,575 € 18,743 € 27,123 € 36,706 € 48,485 € 50,899 € 54,401 € 58,987 € 64,651

SUBTOTAAL: Financieringskosten -€         € -524,372 € -505,425 € -485,257 € -463,877 € -441,294 € -416,515 € -377,971 € -337,876 € -296,225 € -253,015

WINST VOOR BELASTING € -700,000 € -1,675,268 € -1,539,888 € -1,406,083 € -1,273,726 € -1,042,694 € -811,869 € -669,291 € -527,056 € -385,045 € -243,141

Belastingkosten en -opbrengsten

Winstbelasting € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Teruggave winstbelasting € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Mutatie actieve belastinglatentie € 165,000 € 408,817 € 374,972 € 341,521 € 308,431 € 250,673 € 192,967 € 157,323 € 121,764 € 86,261 € -114,215

WINST NA BELASTING € -535,000 € -1,266,451 € -1,164,916 € -1,064,562 € -965,294 € -792,020 € -618,902 € -511,968 € -405,292 € -298,784 € -357,356
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Jaar 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Operationele opbrengsten

Inkomsten verhuur passive infrastructuur € 3,909,267 € 4,006,506 € 4,102,362 € 4,196,917 € 4,290,250 € 4,382,435 € 4,473,547 € 4,563,655 € 4,652,826 € 4,741,125 € 4,828,616

Uitspreiding eenmalige bijdragen model 1-6 € 280,702 € 286,396 € 292,221 € 298,216 € 304,430 € 310,923 € 317,776 € 325,101 € 333,053 € 341,868 € 128,775

SUBTOTAAL: Operationale opbrengsten € 4,189,969 € 4,292,902 € 4,394,583 € 4,495,134 € 4,594,680 € 4,693,358 € 4,791,323 € 4,888,756 € 4,985,879 € 5,082,993 € 4,957,392

Operationele kosten

Kosten voor organisatie € -401,641 € -405,657 € -409,714 € -413,811 € -417,949 € -422,128 € -426,350 € -430,613 € -434,919 € -439,268 € -443,661

Kosten laag 1 (netwerkbeheer) € -321,312 € -324,526 € -327,771 € -331,049 € -334,359 € -337,703 € -341,080 € -344,490 € -347,935 € -351,415 € -354,929

Kosten voor proces bij opzetten organisatie € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Afschrijving netwerk € -3,360,000 € -3,360,000 € -3,360,000 € -3,360,000 € -3,360,000 € -3,360,000 € -3,360,000 € -3,360,000 € -3,360,000 € -3,360,000 € 0

Andere operationale activiteiten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

SUBTOTAAL: Operationale kosten € -4,082,953 € -4,090,183 € -4,097,484 € -4,104,859 € -4,112,308 € -4,119,831 € -4,127,429 € -4,135,104 € -4,142,855 € -4,150,683 € -798,590

Financieringskosten en -opbrengsten

Rentelasten € -279,630 € -254,092 € -228,044 € -201,474 € -174,374 € -146,731 € -118,535 € -89,776 € -60,441 € -30,520 € 0

Inkomsten op deposito € 71,389 € 89,198 € 108,046 € 127,929 € 148,848 € 170,800 € 193,785 € 216,057 € 238,995 € 262,595 € 286,851

SUBTOTAAL: Financieringskosten € -208,240 € -164,894 € -119,998 € -73,545 € -25,526 € 24,069 € 75,250 € 126,282 € 178,554 € 232,075 € 286,851

WINST VOOR BELASTING € -101,224 € 37,826 € 177,101 € 316,729 € 456,846 € 597,596 € 739,144 € 879,934 € 1,021,579 € 1,164,385 € 4,445,653

Belastingkosten en -opbrengsten

Winstbelasting € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -174,786 € -209,983 € -245,395 € -281,096 € -1,101,413

Teruggave winstbelasting € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Mutatie actieve belastinglatentie € -388,572 € -382,537 € -376,941 € -377,614 € -354,885 € -332,366 € -80,600 € 0 € 0 € 0 € 0

WINST NA BELASTING € -489,796 € -344,711 € -199,840 € -60,884 € 101,961 € 265,230 € 483,758 € 669,950 € 776,184 € 883,289 € 3,344,240
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Jaar 22 23 24 25

Operationele opbrengsten

Inkomsten verhuur passive infrastructuur € 4,915,359 € 5,001,411 € 5,086,830 € 5,171,669

Uitspreiding eenmalige bijdragen model 1-6 € 134,050 € 142,840 € 158,370 € 193,583

SUBTOTAAL: Operationale opbrengsten € 5,049,409 € 5,144,252 € 5,245,200 € 5,365,252

Operationele kosten

Kosten voor organisatie € -448,098 € -452,579 € -457,104 € -461,676

Kosten laag 1 (netwerkbeheer) € -358,478 € -362,063 € -365,684 € -369,340

Kosten voor proces bij opzetten organisatie € 0 € 0 € 0 € 0

Afschrijving netwerk € 0 € 0 € 0 € 0

Andere operationale activiteiten € 0 € 0 € 0 € 0

SUBTOTAAL: Operationale kosten € -806,576 € -814,642 € -822,788 € -831,016

Financieringskosten en -opbrengsten

Rentelasten € 0 € 0 € 0 € 0

Inkomsten op deposito € 319,483 € 352,914 € 387,135 € 422,132

SUBTOTAAL: Financieringskosten € 319,483 € 352,914 € 387,135 € 422,132

WINST VOOR BELASTING € 4,562,317 € 4,682,524 € 4,809,547 € 4,956,369

Belastingkosten en -opbrengsten

Winstbelasting € -1,130,579 € -1,160,631 € -1,192,387 € -1,229,092

Teruggave winstbelasting € 0 € 0 € 0 € 0

Mutatie actieve belastinglatentie € 0 € 0 € 0 € 0

WINST NA BELASTING € 3,431,738 € 3,521,893 € 3,617,160 € 3,727,276
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2.4 Balans 

Uiteraard zijn er uit de balans weinig dingen af te leiden die in de winst- en verliesrekening 

niet naar voren kwamen. Zo eindigt het eigen vermogen (jaar 25) op €46 miljoen. Hiervan 

is €34 miljoen het eigen vermogen dat aan het begin werd ingelegd en exact €12 miljoen 

de hierboven genoemde cumulatieve winst na belasting. 

Er is één post op de balans die wellicht nader toelichting vergt:  

 Het gaat hierbij om de creditpost eenmalige bijdragen. In dit model zetten we de 

eenmalige bijdrage van de afnemers niet in zijn geheel in jaar 0. Dit zou onterecht 

zijn omdat ze een bijdrage zijn van afnemers om de lijn voor lange tijd te kunnen 

gebruiken. Net zoals we het netwerk afschrijven, schrijven we ook deze eenmalige 

bijdragen af. Elk jaar nemen we een klein deel (1/20e) van deze bijdrage mee bij 

onze inkomsten.  
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Jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ACTIVA

Netwerk € 67,200,000 € 63,840,000 € 60,480,000 € 57,120,000 € 53,760,000 € 50,400,000 € 47,040,000 € 43,680,000 € 40,320,000 € 36,960,000 € 33,600,000 € 30,240,000 € 26,880,000

Actieve belastinglatentie € 165,000 € 573,817 € 948,789 € 1,290,310 € 1,598,741 € 1,849,415 € 2,042,382 € 2,199,705 € 2,321,469 € 2,407,730 € 2,293,515 € 1,904,943 € 1,522,406

Werkkapitaal € 562,810 € 1,157,540 € 1,874,336 € 2,712,290 € 3,670,585 € 4,848,496 € 5,089,879 € 5,440,137 € 5,898,706 € 6,465,103 € 7,138,922 € 8,919,831 € 10,804,572

TOTAAL ACTIVA € 67,927,810 € 65,571,357 € 63,303,125 € 61,122,600 € 59,029,326 € 57,097,911 € 54,172,261 € 51,319,841 € 48,540,174 € 45,832,833 € 43,032,437 € 41,064,774 € 39,206,978

PASSIVA

Totaal eigen vermogen € 33,465,000 € 32,198,549 € 31,033,633 € 29,969,071 € 29,003,776 € 28,211,756 € 27,592,854 € 27,080,886 € 26,675,594 € 26,376,810 € 26,019,454 € 25,529,658 € 25,184,947

Vreemd vermogen lening 1 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20,000,000 € 18,843,491 € 17,663,851 € 16,460,618 € 15,233,321 € 13,981,478 € 12,704,599 € 11,402,181

Vreemd vermogen lening 4 € 10,000,000 € 9,000,000 € 8,000,000 € 7,000,000 € 6,000,000 € 5,000,000 € 4,000,000 € 3,000,000 € 2,000,000 € 1,000,000 € 0 € 0 € 0

Vreemd vermogen lening 7 € 20,000,000 € 20,000,000 € 20,000,000 € 20,000,000 € 20,000,000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Creditpost eenmalige bijdragen € 4,462,810 € 4,372,808 € 4,269,493 € 4,153,529 € 4,025,549 € 3,886,155 € 3,735,916 € 3,575,104 € 3,403,962 € 3,222,701 € 3,031,504 € 2,830,517 € 2,619,850

TOTAAL PASSIVA € 67,927,810 € 65,571,357 € 63,303,125 € 61,122,600 € 59,029,326 € 57,097,911 € 54,172,261 € 51,319,841 € 48,540,174 € 45,832,833 € 43,032,437 € 41,064,774 € 39,206,978

Jaar 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ACTIVA

Netwerk € 23,520,000 € 20,160,000 € 16,800,000 € 13,440,000 € 10,080,000 € 6,720,000 € 3,360,000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Actieve belastinglatentie € 1,145,465 € 767,851 € 412,966 € 80,600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Werkkapitaal € 12,792,929 € 14,884,753 € 17,079,961 € 19,378,538 € 21,605,744 € 23,899,527 € 26,259,474 € 28,685,146 € 31,948,339 € 35,291,368 € 38,713,496 € 42,213,207 € 45,785,775

TOTAAL ACTIVA € 37,458,394 € 35,812,604 € 34,292,927 € 32,899,138 € 31,685,744 € 30,619,527 € 29,619,474 € 28,685,146 € 31,948,339 € 35,291,368 € 38,713,496 € 42,213,207 € 45,785,775

PASSIVA

Totaal eigen vermogen € 24,985,107 € 24,924,222 € 25,026,183 € 25,291,413 € 25,775,171 € 26,445,121 € 27,221,305 € 28,104,594 € 31,448,833 € 34,880,571 € 38,402,464 € 42,019,624 € 45,746,900

Vreemd vermogen lening 1 € 10,073,715 € 8,718,680 € 7,336,544 € 5,926,766 € 4,488,792 € 3,022,058 € 1,525,990 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Vreemd vermogen lening 4 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Vreemd vermogen lening 7 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Creditpost eenmalige bijdragen € 2,399,572 € 2,169,701 € 1,930,200 € 1,680,960 € 1,421,781 € 1,152,348 € 872,180 € 580,552 € 499,506 € 410,797 € 311,032 € 193,583 € 38,875

TOTAAL PASSIVA € 37,458,394 € 35,812,604 € 34,292,927 € 32,899,138 € 31,685,744 € 30,619,527 € 29,619,474 € 28,685,146 € 31,948,339 € 35,291,368 € 38,713,496 € 42,213,207 € 45,785,775
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3 Gevoeligheidsanalyse 

3.1 De gevoeligheid voor afwijkingen 

De onderstaande tabel toont de drempelwaarden van de verschillende parameters voor 

zowel de Provincie als de Gemeenten. Zoals aangegeven zijn de drempelwaardes de 

waarde waarboven of waaronder de Gemeente of Provincie risico lopen. Naast de 

drempelwaardes hebben we opgenomen welk type parameter het behelst. Er zijn 

parameters die betrekking hebben op de start van het project, zoals de startpenetratie. 

Mocht een bepaalde waarde initieel niet gerealiseerd worden, dan kan altijd nog worden 

afgezien van het project. Het financieel risico is zo beperkt, er is vooral een risico dat het 

project niet van de grond komt. Er zijn echter ook parameters die pas na de start van het 

project duidelijk worden of variëren. Dit is duidelijk een veel groter risico. Een essentiële 

parameter is de opbrengst van € 21 per adres per maand. Deze parameter ligt vast en 

wordt niet gewijzigd.  

Tabel 1. Overzicht van de parameters, het type, de drempelwaardes en het standaardmodel 

Parameter Type 

parameter 

drempelwaarde 

Provincie 

drempelwaarde 

Gemeenten 

Standaardmodel 

Kosten organisatie Lopend €65.150/maand €83.850/maand €30.000/maand 

Indexatie kosten 

en opbrengsten 

Lopend -0,26% /jaar -4,51% /jaar +1% per jaar 

Netwerkbeheer Lopend € 2,46 /HP/maand € 3,24 /HP/maand €1,00 /HP/maand 

Groei afnemers Lopend 2,0% /jaar -1,1% /jaar 5% /jaar 

Aanlegkosten Start/Lopend9  112,5 /HP* 130,4 /HP* 100 /HP* 

Startpenetratie Start 33,5% 17,6% 45% 

Rente leningen Start 10 jaar 4,4% /jaar 

20 jaar 5,1% /jaar 

10 jaar 4,2% /jaar 

20 jaar 4,9% /jaar 

10 jaar 1,3% /jaar 

20 jaar 2,0% /jaar 

* Voor de aanlegkosten wordt niet de werkelijke waarde weergeven maar de indexwaarde 100. In de 

gevoeligheidsanalyse is wel met de werkelijke waarde gerekend.    

Als we kijken naar de bovenstaande tabel, dan wordt duidelijk dat in dit model de 

Gemeenten een zeer beperkt risico lopen. Er moeten zeer substantiële afwijkingen 

plaatsvinden willen er financiële risico’s gelopen worden. Overigens houdt het bovenstaan-

de model niet eens rekening met een additionele buffer van ruim €1 miljoen die al in het 

model is ingebouwd.  De meest riskante parameter in onze ogen is de ontwikkeling van het 

aantal afnemers. Voor de aanlegkosten wordt niet de werkelijke waarde weergeven maar 

de indexwaarde 100. 

Kijken we naar de Provincies dan schatten we in dat de Provincie een reëel risico loopt 

dat het slechts een deel van het eigen vermogen (€34 miljoen) terugkrijgt. Hoewel de 

marge nog steeds vrij groot is, staat elke parameter een tandje scherper dan voor 

                                                

9  De aanlegkosten kunnen eigenschappen hebben van zowel een startparameter als een lopende 

parameter. Afhankelijk van de inkoopprocedure kan er met een vaste prijs of vormen van 

nacalculatie worden gewerkt. 
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Gemeenten. De groei in het aantal afnemers in ons inziens weer de meest riskante 

parameter. Zonder een substantiële groei van 2% per jaar zal een deel van het eigen 

vermogen verdwijnen. 

 

3.2 Kosten van de organisatie 

Schommelingen in de kosten voor de organisatie hebben een zeer beperkt effect op het 

risicoprofiel voor Gemeenten en Provincie. We rekenen in ons standaardmodel met een 

waarde van €30.000, maar de kosten voor de organisatie moeten meer dan € 65.150 per 

maand bedragen wil het vermogen van de Provincie na 25 jaar afgenomen zijn. Voordat de 

Gemeente een risico loopt mogen de kosten van de organisatie stijgen tot € 83.850 per 

maand.  

Als we kentallen uit de markt nemen van kabelmaatschappijen dan zouden zij voor dit 

aantal afnemers organisatorische kosten van circa €80.000 per maand kennen. Deze 

organisaties zijn echter actief op laag 1, laag 2 en laag 3; de organisatie in de Achterhoek 

alleen op laag 1. Wij schatten in dat laag 1 minder organisatorische kosten kent dan laag 2 

en 3. Ergo: De inschatting van €30.000 is zo al vrij ruim, hoewel de kleine schaal van deze 

organisatie maakt dat we de cijfers van kabelmaatschappijen wellicht niet volledig kunnen 

doortrekken. Daarnaast wijzen we er graag op dat er al een substantiële buffer in het 

model is ingebouwd. Tot slot is het tevens mogelijk om later een additionele financiering te 

nemen om de hogere kosten af te dekken. 

3.3 Indexering 

Afwijkingen in de indexering brengen een beperkt risico in het model. De nieuw op te 

richten organisatie heeft verschillende inkomsten en opbrengsten die geïndexeerd kunnen 

worden. De balans slaat echter duidelijk uit in het voordeel van inkomsten. Omdat er 

gewerkt wordt met vaste rente op leningen betekent dat alleen deflatie een probleem is 

voor de organisatie. Een hoge indexering (en dus inflatie) is juist zeer positief: Leningen 

kunnen eenvoudig worden afgelost. 

De indexatie van de kosten en opbrengsten mag negatief worden voordat er problemen 

ontstaan voor de Provincie en Gemeenten. Een negatieve indexatie houdt in dat er sprake 

is van deflatie. Voor de Provincie mag er slechts sprake zijn van een minieme deflatie 

voordat er problemen ontstaan, de Gemeente heeft een ruimere marge. Ondanks dat de 

inflatie momenteel op een laag punt staat en deflatie volgens sommige op de loer ligt, is 

het risico voor de Provincie en Gemeentes klein. In de afgelopen vijftig jaar is er alleen in 

de jaren tachtig kortstondig sprake geweest van deflatie en hier gaat het om een periode 

van 20 jaar. Bovendien wordt momenteel alles uit de kast getrokken door de Europese 

Centrale Bank om deflatie te voorkomen.  

3.4 Netwerkbeheer 

De parameter netwerkbeheer zorgt voor beperkte risico’s. De kosten van het netwerkbe-

heer mogen stijgen tot € 2,46 en € 3,24 per aansluiting per maand voor respectievelijk de 

Provincie en de Gemeenten voordat zij in de financiële problemen geraken. Het risico dat 

daadwerkelijke kostenstijgingen ook plaatsvinden is miniem. Het behelst namelijk meer 

dan een verdubbeling van de huidig ingeschatte kosten en lijkt niet reëel.  
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3.5 Ontwikkeling afnemers 

De ontwikkeling van de afnemers is de meest relevant en riskante parameter. In het 

huidige model is de aanname gedaan dat jaarlijks 5% van de afnemers die nog geen 

abonnement heeft, een abonnement neemt. De Provincie loopt al een risico als dit 

percentage daalt tot onder 2%. De Gemeente loopt pas een risico bij een afname van de 

abonnees van 1,1% per jaar.  

Omdat er geen vergelijkbare initiatieven zijn die al enige tijd lopen, is het zeer lastig om 

deze parameter in te schatten. De groei van afnemers is een vereiste voor de Provincie, 

maar er is weinig zekerheid over. Groei vereist gedegen marketing vanuit de organisatie en 

een afname van het aantal klanten is geen ondenkbaar risico. Klanten kunnen bijvoorbeeld 

overlijden, verhuizen of het abonnement opzeggen in verband met slechte service of een 

te hoge prijs. Ook de leegloop van het platteland –die ironisch genoeg mede hierdoor zou 

moeten afnemen- kan voor een afname van het aantal afnemers zorgen. Hoewel glasvezel 

een superieure infrastructuur is en er geen andere hoogwaardige vaste infrastructuren 

aanwezig zijn, is het niet uit te sluiten dat draadloze opties (satelliet, straal, 4G) een 

substantieel deel van de markt in handen blijven houden.  

3.6 Aanlegkosten 

Hogere aanlegkosten zijn een reëel, maar goed controleerbaar risico. Zoals gezegd ligt het 

aan de inkoopprocedure of de aanlegkosten een start- of lopende parameter zijn. De 

Provincie loopt pas een risico als de aanlegkosten met 12,5% stijgen. Daarbij moet wel 

worden aangetekend dat in dit geval een additionele lening van € 9.000.000 nodig is om 

de negatieve kaspositie in het eerste jaar op te heffen. Het is een relatief kleine marge 

maar het hoeft geen probleem te zijn voor de organisatie. De organisatie kan namelijk in 

het contract met de aannemer hebben afgesproken welk bedrag hij per aangesloten 

afnemer krijgt en dat eventuele meerkosten voor de rekening komen voor de aannemer. 

Indien het laatste niet gedaan is, kan de organisatie wel voor verrassingen komen te 

staan. Daarnaast kan wellicht worden afgesproken dat enkele dure percelen niet worden 

aangesloten om het gemiddelde te drukken.  

De marge voor de Gemeentes is nog een stuk groter. De aanlegkosten mogen met 30,4% 

voordat de kaspositie negatief wordt. Daarbij moet wel worden aangetekend dat in dit 

geval een additionele lening van €29.000.000 nodig is omdat anders de kaspositie negatief 

wordt.   

3.7 Penetratie 

Een lagere penetratie is een reeël risico maar wel een beperkt risico. Voor de Provincie 

geldt dat pas bij een penetratie lager dan 33,5% het eigen vermogen na 25 jaar minder 

dan € 34.000.000 is. Hierbij dient wel te worden aangetekend dat in dit geval een 

additionele lening van € 750.000 nodig is om de negatieve kaspositie in het eerste jaar op 

te heffen. Een minimum penetratie van 33,5% geeft aan dat de organisatie veel 

speelruimte heeft, zeker als gekeken wordt naar vergelijkbare initiatieven waarbij een 

penetratie van ongeveer 40% wordt gehaald. De Gemeenten lopen pas een risico als de 

penetratie lager wordt dan 17,6%. Daarbij dient wel te worden aangetekend dat in dit 

geval een additionele lening van € 20.000.000 nodig is omdat anders de kaspositie 

negatief wordt.  
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3.8 Rente 

Ontwikkelingen in de rentestand zorgen voor een beperkt risico. De rente van de leningen 

mag stijgen tot 4,4% (10 jaar lening) en 5,1% (20 jaar lening) voor de Provincie en 4,2% 

(10 jaar lening) en 4,9% (20 jaar lening) voor de Gemeente. Deze percentages liggen 

substantieel hoger dan de huidige rentes van 1,3% en 2,0% voor de lening met een 

looptijd van respectievelijk 10 en 20 jaar. Aangezien de rentepercentages vastliggen 

gedurende de looptijd is dit risico goed aan het begin van het project te controleren. 
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4 Conclusies 

In dit rapport gingen we in op de risico’s die de Gemeenten en de Provincie lopen, we 

zullen dit achtereenvolgens bespreken 

Gemeenten 

De Gemeenten lopen een risico als de kaspositie kleiner wordt dan €0. Onze conclusie is 

dat het risico voor Gemeenten beperkt is. In het standaardmodel wordt al duidelijk dat de 

kaspositie in de eerste jaren vrij goed is en daarna snel toeneemt. Als we kijken naar de 

gevoeligheidsanalyse dan komt naar voren dat er vrij grote afwijkingen moeten 

plaatsvinden willen de Gemeenten echt een risico lopen.  

Provincie 

De Provincie loopt een risico als het eigen vermogen in jaar 25 is afgenomen. In het 

standaardmodel wordt duidelijk dat het een flinke tijd (22 jaar) duurt voordat het eigen 

vermogen terug is op nul. De winst moet dus in de laatste jaren geboekt worden. Ondanks 

dat het een flink positieve case is (€12 miljoen winst), is het duidelijk dat het risico voor de 

Provincie veel groter is dan het risico voor de Gemeenten. Er kan immers heel veel 

gebeuren in 22 jaar en een kleine afwijking kan in de loop van 22 jaar een flinke impact 

hebben. Uit de gevoeligheidsanalyse komt dan ook naar voren dat –ten opzichte van de 

Gemeente- een beperktere afwijking van de parameters al een risico betekent. Wij 

schatten dan ook in dat de Provincie een reëel risico moet incalculeren dat het eigen 

vermogen afneemt. 

Het is niet toevallig dat Gemeenten een lager risico lopen dan de Provincie. Gemeenten 

richten zich op (een afgeleide van het) vreemd vermogen en dat wordt getypeerd door 

laag rendement en laag risico. Het eigen vermogen wordt getypeerd door een gemiddeld 

hoger rendement, maar ook een hoger risico. Zoals bekend correleren risico en rendement 

positief.10  

De economische waarde van een fiscaal afgeschreven netwerk 

Er is een relevant aspect dat in de hele bovenstaande analyse niet aan bod is gekomen: Er 

bestaat een reële kans dat het netwerk nog een substantiële economische waarde heeft als 

het economisch is afgeschreven. Een goede manier om deze waarde in te schatten is een 

overname door een externe partij: Stel dat de nieuwe organisatie na 20 jaar of meer wordt 

overgenomen door een andere partij. Door constante schaalvergroting in de telecommuni-

catie is het netwerk voor andere aanbieders waarschijnlijk een interessant 

overnameobject. Het gaat hier immers ook om wit gebied in hun dekking. Hoewel de 

afgelopen 15 jaar niet als representatief mogen worden gezien in de waardering van 

aandelen in het algemeen en ICT-aandelen in het bijzonder, wordt duidelijk dat de prijs die 

per aansluiting (of per klant) betaald wordt bij overnames zeer substantieel is.11 In de 

argumentatie in het gehele document gaan we er vanuit dat de waarde van het bedrijf na 

25 jaar gelijk is aan de middelen die er in kas zijn; het netwerk is volledig afgeschreven en 

dus economisch waardeloos. Dit is echter zeer waarschijnlijk niet het geval. De ervaring 

met andere vaste infrastructuren (DSL, coax, elektriciteit, gas, et cetera) is dat het 

netwerk waarschijnlijk zeer veel waarde heeft na 25 jaar. Overigens is een overname geen 

                                                

10 Zie bijvoorbeeld http://en.wikipedia.org/wiki/Risk%E2%80%93return_spectrum 

11 Ter illustratie: Liberty Global betaalde recent meer dan €2000 per home connected voor Ziggo.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Risk%E2%80%93return_spectrum
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noodzakelijkheid om de vruchten te plukken van eerder investeringen: in de jaren 26-30 is 

de winst na belasting rond de €3 miljoen per jaar. 
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