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1 Verloop van de procedure 

1. Bij besluit van 30 juli 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) op grond 
van artikel 2.9, zesde lid, van het Besluit Markttoezicht registerloodsen de 
vermogenskostenvergoeding (hierna: WACC) voor het Loodswezen vastgesteld voor de 

1periode 2020-2022.  
 

2. Tegen dat besluit (hierna: het bestreden besluit) heeft het Loodswezen op 
29 september 2019 pro forma bezwaar gemaakt.   

 
33. Op 17 oktober 2019 heeft het Loodswezen de gronden van bezwaar ingediend.  

 
44. Op 26 november 2019 heeft de ACM de beslistermijn verlengd met zes weken.  

 

2 Bezwaren van het loodswezen 

2.1 Rekenkundige onvolkomenheden (grond 1) 

5. Het Loodswezen constateert dat de Excel-file die ten grondslag ligt aan het bestreden 
besluit, enkele rekenkundige onvolkomenheden (dan wel onjuiste data) bevat, te weten:  
 
Tabblad Gearing Data:  
a) de formules in rij 10 zijn niet goed doorgetrokken, leidende tot (foutieve) harde waardes 

voor vier referentiebedrijven (Severn Trent, Pennon, United Utilities en Adani Port);  
b) Aqua America (WTRU) en Redes Energeticas Nacionais (REN) maken nog onderdeel 

uit van de gearing berekening, hoewel deze bedrijven in het bestreden besluit uit de 
referentiegroep zijn gehaald. Daarentegen maakt Red Electrica (REE) ten onrechte 
geen onderdeel uit van de gearing berekening.  

 
Tabblad Bèta:  
c) de formules in kolom R, S en T zijn voor wat betreft de twee nieuwe waterbedrijven 

American Water Works en Middlesex Water abusievelijk gekoppeld aan data van 
California Water Service. Hierdoor is de gehanteerde equity bèta voor deze drie 
bedrijven (ten onrechte) identiek.  

                                                        
1 ACM/UIT/516677. 
2 ACM/IN/438691. 
3 ACM/IN/438691. 
4 ACM/UIT/523587. 
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d) voor DP World is het verkeerde vennootschapsbelastingtarief gebruikt, namelijk 55% in 
plaats van 0% (55% geldt alleen voor buitenlandse oliemaatschappijen en kantoren van 
buitenlandse banken). Het Loodswezen is zich ervan bewust dat correctie een 
neerwaarts effect heeft op de WACC, maar acht het juist om de ACM hierop in dit geval 
te wijzen.  

 
6. Het Loodswezen verzoekt de ACM om de bovenstaande rekenkundige onvolkomenheden 

te herstellen. 

2.2 Ten onrechte TC Pipelines verwijderd uit de referentiegroep (grond 2) 

7. Het Loodswezen stelt dat de ACM ten onrechte TC Pipelines heeft verwijderd uit de 
referentiegroep. In het consultatiedocument had de ACM TC Pipelines opgenomen in de 
referentiegroep van netbeheerders, met verwijzing naar een Rebel-rapport uit 2016 over de 

5WACC voor de netbeheerders.  Het Loodswezen constateert dat TC Pipelines in het 
definitieve WACC-besluit (het bestreden besluit) is verwijderd. Ook heeft de ACM de 
verwijzing naar het Rebel-rapport uit 2016 gewijzigd in een verwijzing naar een recenter 
Brattle-rapport van 9 juli 2019 over de WACC voor de drinkwaterbedrijven. 
 

8. Volgens het Loodswezen is het Brattle-rapport echter niet zomaar toepasbaar op het 
Loodswezen, omdat voor de drinkwaterbedrijven geldt dat de referentiegroep alleen mag 
bestaan uit Europese netbeheerders. Aangezien TC Pipelines een Amerikaans bedrijf is, is 
de logische consequentie dat Brattle dit bedrijf niet opneemt in haar referentiegroep in het 
kader van haar advisering over de WACC voor drinkwaterbedrijven. Voor het Loodswezen 
mag de referentiegroep echter wél bestaan uit niet-Europese bedrijven (hoewel de voorkeur 
bestaat voor Europese). In eerdere WACC-trajecten is TC Pipelines onderdeel geweest van 
de referentiegroep en het Loodswezen heeft niet kunnen constateren dat TC Pipelines niet 
langer zou voldoen aan enig selectiecriterium. Het Loodswezen benadrukt dat het CBb 
vorig jaar in de procedure aangespannen door de netbeheerders expliciet de opname van 

6TC Pipelines heeft gehandhaafd.  Er is dan ook geen grond om TC Pipelines uit de 
referentiegroep te verwijderen.  

                                                        
5 In Bijlage 3 van het consultatiedocument wordt TC Pipelines weliswaar niet genoemd onder de 

netbeheerbedrijven, maar dit bedrijf maakt wel onderdeel uit van de onderliggende Excel-berekeningen 

alsmede van het rapport van Rebel Group waarnaar wordt verwezen. 
6 ECLI:NL:CBB:2018:346, 24 juli 2018, no. 10.3: "Zo heeft ACM ook het buiten de eurozone opererende TC 

Pipeline meegenomen, met als argument dat dit bedrijf een goede kandidaat is voor de vergelijkingsgroep 

omdat haar activiteiten in hoge mate uit TSO/DSO bestaan. Het College acht deze keuze voldoende 

beredeneerd. Het College kan ACM volgen in haar opvatting dat er enerzijds gewicht toekomt aan het feit of 

een bedrijf al dan niet in de eurozone opereert, met name gezien de verschillen in het functioneren van de 

kapitaalmarkten in uiteenlopende muntzones, maar dat deze voorkeur anderzijds niet zover gaat dat 
bedrijven van buiten de eurozone categorisch uit een vergelijkingsgroep dienen te worden geweerd." 
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9. Tot slot stelt het Loodswezen dat de groep netbeheerders in de referentiegroep voor het 

Loodswezen na het afvallen van Fluxys en REN, nog uit slechts vijf bedrijven bestaat, en 
dat dit een aanvullende reden is om TC Pipelines op te blijven nemen.  

2.3 Ten onrechte geen opslag voor niet-systematisch risico (Mu) (grond 3) 

10. Het Loodswezen stelt dat in de WACC ten onrechte geen opslag voor het niet-systematisch 
risico is opgenomen. Het Loodswezen geeft aan dat zij dit in diverse eerdere stukken heeft 
onderbouwd. Recent nog in de reactie op het consultatiedocument heeft het Loodswezen 
gepleit voor een opslag voor het niet-systematisch risico (hierna: Mu). Dit vindt ook steun in 

7de eerdere uitspraak van de rechtbank Rotterdam  en het daaraan voorafgaande advies 
van de onafhankelijke deskundige.  

 
11. De gronden voor een Mu zijn volgens het Loodswezen nog onverkort aanwezig en zijn 

onder meer: 
a) economisch: twee belangrijke assumpties van het Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

worden geschonden in het geval van het Loodswezen, te weten (i) een efficiënte en 
gediversifieerde portefeuille en (ii) deelbaarheid en verhandelbaarheid;  

b) juridisch: ten onrechte gaat de ACM uit van een fictieve organisatievorm die afwijkt van 
waar de wetgever van is uitgegaan en die om juridische redenen niet wenselijk is, 
aangezien het hanteren daarvan kan leiden tot een verdergaande aansprakelijkheid 
van het Loodswezen (exoneratie Loodsenwet). De ACM moet rekening houden met 
(om deze reden onvermijdbare) aansprakelijkheid van loodsen die een aandeelhouder - 
waarvan het CAPM uitgaat - niet heeft.  

 
12. Het Loodswezen wijst erop dat de gronden voor een Mu al eerder uitvoerig zijn toegelicht. 

De ACM verwijst hier ook naar in het bestreden besluit. Daarnaast heeft JBR recent advies 
uitgebracht over de economische grondslagen evenals mogelijke berekeningswijzen van de 
Mu.  

 
13. Volgens JBR blijkt uit de literatuur dat er een gefundeerde en brede wetenschappelijke 

basis is voor een Mu indien twee wezenlijke assumpties van het CAPM worden 
geschonden: een efficiënte en gediversifieerde portefeuille en deelbaarheid en 
verhandelbaarheid. Deze Mu is significant en betreft een verhoging van de kostenvoet van 
het eigen vermogen met minstens enkele procentenpunten. 

 
14. De hoogte van Mu blijkt primair en positief te zijn geassocieerd met de volgende factoren: 

(1) risico/volatiliteit van de sector, (2) leverage (gearing), (3) beleggingshorizon, (4) mate 
van non-diversificatie van de investeerder en (5) mate van risico-aversie van de 
investeerder. Drie factoren zijn relatief hoog: de leverage van het Loodswezen is relatief 

                                                        
7 ECLI:NL:RBROT:2011:BP1526. 
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hoog (door de langlopende financiering van de activa) en de beleggingshorizon is lang 
(voor veel loodsen betreft het hun finale beroep). Daarnaast is de mate van diversificatie 
onder loodsen relatief laag. Het substantiële bedrag dat zij moeten inbrengen bij het 

8Loodswezen (ongeveer 100.000 euro per loods ) gecombineerd met het feit dat de 
gemiddelde loods geen vermogende belegger is en veelal zelfs moet lenen voor zijn 
inbreng, leidt er toe dat loodsen geen tot minimale financiële capaciteit overhouden om hun 
portefeuille efficiënt en gediversifieerd in te richten. 

 
15. JBR komt tot de conclusie dat een additionele kostenvoet van het eigen vermogen in geval 

van het Loodswezen zeer zeker relevant is en dat de hoogte hiervan bovengemiddeld moet 
zijn. Voor het schatten van een additionele kostenvoet kan volgens JBR het best worden 
aangesloten bij de door Abudy, Benninga & Shust of de door Damodaran ontwikkelde 
methode. 

 
16. Het Loodswezen stelt dat de ACM in het bestreden besluit niet op de inhoudelijke 

argumenten in gaat, maar verwijst naar haar eerdere besluiten en eerdere procedures. 
Daarmee gaat de ACM eraan voorbij dat om de hiervoor - en in de eerdere stukken - 
uiteengezette redenen een Mu nog onverkort aangewezen is. 

3 Beoordeling door de ACM  

3.1 Rekenkundige onvolkomenheden (grond 1) 

17. De ACM erkent dat de berekening van de WACC de door het Loodswezen geconstateerde 
rekenkundige onvolkomenheden (dan wel onjuiste data) bevat. Gelet hierop verklaart de 
ACM deze bezwaargrond gegrond. 
 

18. De ACM heeft deze onvolkomenheden hersteld.  
 
19. De correctie zoals beschreven in randnummer 5 onderdeel a, b en c resulteert in een 

stijging van de WACC van 4,634% naar 4,701%. 
 

20. De correctie zoals beschreven in randnummer 5 onderdeel d resulteert vervolgens in een 
daling van de WACC van 4,701% naar 4,531%.  

3.2 Ten onrechte TC Pipelines verwijderd uit de referentiegroep (grond 2) 

21. De ACM onderschrijft dat TC Pipelines ten onrechte is verwijderd uit de referentiegroep. Zoals 
het Loodswezen aangeeft, is TC Pipelines na de consultatie van het concept besluit 

                                                        
8 JBR-notitie blz. 6. 
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verwijderd op basis van een na de consultatie beschikbaar gekomen recenter Brattle-
rapport waarin een referentiegroep van netbeheerders werd vastgesteld voor 
drinkwaterbedrijven. In dat Brattle-rapport is TC Pipelines niet opgenomen omdat het een 
Amerikaans bedrijf is, terwijl voor drinkwater de referentiegroep alleen mag bestaan uit 
Europese netbeheerders. Voor het Loodswezen geldt die beperking niet.  
 

22. Gelet op het voorgaande verklaart de ACM deze bezwaargrond gegrond. 
 

23. De ACM voegt TC Pipelines daarom toe aan de referentiegroep. Ten opzichte van 
randnummer 20 stijgt de WACC daarmee van 4,531% naar 4,549%. 

3.3 Ten onrechte geen opslag voor niet-systematisch risico (Mu) (grond 3) 

24. Zoals het Loodswezen al aangeeft is de Mu al uitvoerig aan de orde geweest in 
voorgaande procedures.  
 

25. De ACM wijst hierbij ten eerste op de procedures naar aanleiding van het WACC-besluit 
2009-2013 van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) van 14 april 2008, de 
daarop volgende beslissing op bezwaar van 30 september 2008, de beroepsprocedure bij 
de Rechtbank resulterend in de uitspraak van 20 januari 2011 en de nieuwe beslissing op 
bezwaar van de NMa van 13 juli 2012 naar aanleiding van deze uitspraak. 

 
26. Daarnaast was de Mu een geschilpunt in de procedure rond het daarna volgende 

WACC-besluit 2014-2016 van de ACM van 23 april 2013 en de daarop volgende beslissing 
op bezwaar van 22 mei 2014. Vooral die procedure is thans relevant omdat daarin de 
argumenten pro en contra de Mu door het Loodswezen en de ACM verder zijn uitgewerkt. 
In die besluiten achtte de ACM een Mu niet passend en in de beslissing op bezwaar heeft 
de ACM de bezwaren op dit punt ongegrond verklaard. Tegen de beslissing op bezwaar 
heeft het Loodswezen geen beroep aangetekend. 

 
27. In het WACC-besluit 2017-2019 van de ACM van 15 september 2016 was de Mu geen 

onderdeel van juridische procedures. 
 
28. De gronden voor een Mu zijn volgens het Loodswezen nog onverkort aanwezig. Deze 

gronden zijn onder andere uitgewerkt in de notitie van zijn adviseur (JBR) over de opslag 
9voor het niet-systematisch risico van 21 februari 2019.   

 
29. De ACM constateert dat de JBR-notitie uitgaat van de huidige maatschaporganisatie en 

motiveert waarom bij die organisatievorm – waarbij de loodsen zelf het eigen vermogen 
voor het Loodswezen inbrengen – een Mu passend is. JBR gaat vervolgens in op de 
literatuur op basis waarvan de hoogte van een Mu zou kunnen worden vastgesteld. 

                                                        
9 Documentnummer ACM/IN/429931. 
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30. In het bestreden besluit ziet de ACM in hetgeen door het Loodswezen is ingebracht 

(inclusief de JBR-notitie), geen nieuwe feiten en/of omstandigheden die voor de ACM 
aanleiding zijn om van haar eerdere oordeel in de beslissing op bezwaar van 22 mei 2014 
terug te komen. In die eerdere beslissing op bezwaar achtte de ACM een Mu niet passend. 
De ACM zag in het bestreden besluit daarom geen aanleiding voor het opnemen van 
een Mu. 
 

31. Belangrijke overwegingen van de ACM in de beslissing op bezwaar van 22 mei 2014 waren 
de volgende: 
 

70. In het bestreden besluit [in dit citaat het besluit van 23 april 2013] is ACM echter tot 
de beslissing gekomen om geen opslag voor niet-systematisch risico in de 
vermogenskostenvergoeding toe te kennen. Reden hiervoor was dat de huidige 
organisatiestructuur, voor zover dat zou leiden tot het hanteren van een opslag voor niet-
systematisch risico, niet bijdraagt aan de meest efficiënte werkwijze of, specifieker, de 
meest efficiënte financieringswijze van het Loodswezen. In het bestreden besluit is ACM 
tot de conclusie gekomen dat deze kosten vermeden kunnen worden als het 
Loodswezen een andere organisatiestructuur zou kiezen, namelijk die van een 
kapitaalvennootschap (BV of NV). 

 
71. Het bestreden besluit dwingt het Loodswezen niet om zijn huidige 
organisatiestructuur te wijzigen. Het Loodswezen was en is vrij in de keuze om van 
organisatiestructuur te veranderen. Het bestreden besluit laat het Loodswezen ook in de 
toekomst vrij in die keuze. Echter, de door het Loodswezen gekozen organisatiestructuur 
mag er niet toe leiden dat gebonden gebruikers opdraaien voor inefficiënties van de 
huidige organisatievorm die het Loodswezen – kennelijk – wenst te behouden. Met 
andere woorden, als de gekozen organisatiestructuur niet bijdraagt aan de meest 
efficiënte werkwijze (financieringswijze) van het Loodswezen, dan mogen de gebonden 
gebruikers daarvan niet de dupe worden in de vorm van hogere loodsgeldtarieven. 
 
72. ACM heeft daarom onderzocht of een andere organisatievorm een reële en praktisch 
uitvoerbare mogelijkheid is. Dit onderzoek naar één specifieke parameter in de 
berekening van de WACC, de door het Loodswezen gewenste opslag voor niet-
systematisch risico, staat naar het oordeel van ACM echter niet per definitie in de weg 
om bij de vaststelling van de overige parameters aan te sluiten bij de specifieke 
bedrijfsomstandigheden van het Loodswezen en dus rekening te houden met de huidige 
organisatievorm van het Loodswezen bij de vaststelling van de WACC. Dit dient per 
parameter beoordeeld te worden. 
 
[…] 
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74. Naar het oordeel van ACM is er geen aanleiding voor een opslag voor niet-
systematisch risico in de vermogenskostenvergoeding. Bij de bepaling van de 
vermogenskostenvergoeding past ACM het zogenaamde CAPM-model toe. Een 
principieel uitgangspunt van het CAPM-model is de veronderstelling dat investeerders 
zich tegen niet-systematische risico’s kunnen indekken door hun beleggingsportefeuille 
te spreiden (diversificatie). 
 
75. Dat de wijze waarop het Loodswezen organisatorisch is ingericht niet in 
overeenstemming is met het CAPM-model – waardoor investeerders (de registerloodsen 
zelf) hun investeringsrisico wellicht niet kunnen diversifiëren – vloeit voort uit de door het 
Loodswezen zelf gemaakte keuze. 
 
76. ACM benadrukt nogmaals dat ze op zichzelf niets tegen deze keuze heeft. De 
gevolgen van die keuze zijn duidelijk: de financiers van het Loodswezen (individuele 
registerloodsen) kunnen het niet-systematisch risico niet (of niet geheel) afdekken 
vanwege de onmogelijkheid hun financieringsportefeuille te diversifiëren. Die gevolgen 
dienen dan wel voor rekening van het Loodswezen te blijven en niet te worden 
afgewenteld op de gebonden gebruikers door de daaruit voortvloeiende meerkosten in 
de tarieven te verdisconteren. 
 
77. Het Loodswezen had ten aanzien van de organisatievorm ook een andere keuze 
kunnen maken, namelijk door zich niet in de vorm van maatschappen te organiseren, 
maar door te kiezen voor kapitaalvennootschappen (BV of NV) waarbij de mogelijkheid 
ontstaat om extern eigen vermogen aan te trekken. Het door ACM verrichte onderzoek 
voorafgaande aan het nemen van het primaire besluit en het onderzoek verricht naar 
aanleiding van het bezwaar van het Loodswezen laten zien dat dit ook een reële keuze 
is. Dit wordt hieronder nader toegelicht. 
 
78. Gelet op het feit dat omvorming een reële mogelijkheid is, zijn de kosten die 
samenhangen met het niet-systematisch risico, kosten die door het Loodswezen 
vermeden kunnen worden. ACM is van oordeel dat kosten die redelijkerwijs vermeden 
kunnen worden, niet door middel van de WACC in de tarieven aan gebruikers in rekening 
kunnen worden gebracht. 
 
79. Het Loodswezen meent dat ACM alle mogelijke (financiële en juridische) gevolgen 
van een verandering van organisatievorm, inclusief het effect daarvan op de 
operationele- en vermogenskosten, had moeten onderzoeken. ACM weerspreekt dat. De 
onderzoekplicht van ACM reikt niet zover. ACM is nagegaan in hoeverre een omvorming 
van de organisatiestructuur een reële en praktisch uitvoerbare mogelijkheid is. Daartoe 
heeft ACM zich – meermaals – laten adviseren door Pels Rijcken en Boer&Croon. 
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80. Zij concluderen beargumenteerd en op basis van hun eigen specifieke kennis en 
deskundigheid, dat het mogelijk is dat het Loodswezen zich omvormt. Ongetwijfeld heeft 
die omvorming gevolgen. Waar het gaat om de juridische gevolgen zijn deze met name 
onderzocht in de adviezen van Pels Rijcken. De financiële consequenties zijn onderzocht 
door Boer&Croon. Deze adviezen bieden voldoende inzicht en op een afdoende 
gedetailleerd niveau in de (belangrijkste) financiële en juridische aspecten die verband 
houden met een eventuele omvorming om tot het oordeel te komen dat de keuze voor 
een andere organisatievorm een reële en praktisch uitvoerbare mogelijkheid is. De 
eventuele obstakels zijn te overkomen. Daarbij hebben de adviseurs in hun onderzoek 
alle relevante feiten en omstandigheden meegenomen en de meest reële scenario’s 
behandeld. 

 
32. Vervolgens gaat de ACM in de randnummers 81 tot en met 104 van de beslissing op 

bezwaar van 22 mei 2014 in detail in op de bezwaargronden van het Loodswezen. Daarbij 
is de ACM bijvoorbeeld uitgebreid ingegaan op de stelling in het bezwaarschrift dat 
omvorming leidt tot een verdergaande aansprakelijkheid van het Loodswezen (zie 
randnummer 84 tot en met 87 van die beslissing op bezwaar). 

 
33. De ACM ging in de beslissing op bezwaar van 22 mei 2014 dus gemotiveerd niet uit van de 

huidige maatschaporganisatie, terwijl de JBR-notitie juist wel uitgaat van de huidige 
organisatievorm. Het Loodswezen heeft bij het tot stand komen van het bestreden besluit 
en in deze bezwaarprocedure geen nieuwe feiten en/of omstandigheden (en/of 
argumenten) aangedragen die zien op de motivering van de ACM dat het niet passend is 
om voor het bepalen van de Mu uit te gaan van de huidige organisatievorm.  

 
34. De ACM ziet dus evenals in het bestreden besluit geen aanleiding om haar eerdere oordeel 

in de beslissing op bezwaar van 22 mei 2014, zoals herhaald in het bestreden besluit, aan 
te passen. 

 
35. De ACM concludeert ook thans dat de huidige maatschaporganisatie, voor zover dat zou 

leiden tot het hanteren van een Mu, niet bijdraagt aan de meest efficiënte werkwijze of, 
specifieker, de meest efficiënte financieringswijze van het Loodswezen. De extra kosten 
van deze opslag (Mu) kunnen vermeden worden als het Loodswezen een andere 
organisatiestructuur zou kiezen, namelijk die van een kapitaalvennootschap (BV of NV). 
De ACM acht de juridische gevolgen voldoende onderzocht met de adviezen van Pels 
Rijcken en de financiële gevolgen voldoende onderzocht door Boer&Croon. De ACM is 
daarom van oordeel dat omvorming van de organisatiestructuur een reële en praktisch 
uitvoerbare mogelijkheid is. 

 
36. Op grond van het voorgaande acht de ACM een Mu niet passend. De ACM acht dit 

onderdeel van het bezwaar daarom niet gegrond. De ACM komt dan ook niet toe aan de 
overwegingen in de JBR-notitie over de wijze waarop de hoogte van de Mu kan worden 
bepaald. 
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3.4 Afronding WACC 

37. In randnummer 23 is de WACC na alle correcties bijgesteld naar 4,549%. Afgerond op één 
decimaal zou de WACC 4,5% worden. De nominale WACC vóór belastingen zou door het 
bezwaar daarmee dalen van 4,6% in het bestreden besluit naar 4,5% in deze beslissing op 
bezwaar. 
 

38. Een daling van de WACC door een bezwaar is echter in strijd met het verbod op reformatio 
in peius, ofwel het beginsel dat door bezwaar of beroep de uitkomst voor de betrokken 

10partij niet mag verslechteren.  Daarom stelt de ACM de nominale WACC vóór belastingen 
voor het Loodswezen voor de jaren 2020 tot en met 2022 ongewijzigd vast op 4,6%. 
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10 Zie bijvoorbeeld de uitspraak van het CBb van 28 november 2019, ECLI:NL:CBB:2019:636. 
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4 Besluit 

39. De ACM verklaart het bezwaar van het Loodswezen tegen het besluit van de ACM 
van 30 juli 2019 gegrond wat betreft de bezwaargronden 1 en 2.  
 

40. De ACM verklaart het bezwaar ongegrond wat betreft bezwaargrond 3. 
 

41. De ACM handhaaft de vermogenskostenvoet voor het Loodswezen als bedoeld in 
artikel 2.9, zesde lid, van het Besluit markttoezicht registerloodsen voor de jaren 2020 tot 
en met 2022 op 4,6 procent. 

 
 
 
Autoriteit Consument en Markt  
namens deze,  
 
 
 
 
 
drs. A. Sipkes  
Directeur Directie Telecom Vervoer en Post 
 
 
 
 
 
 
Beroepsmogelijkheid 
Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift indienen bij het College van Beroep voor 
het bedrijfsleven (CBb), Postbus 20021,2500 EA Den Haag.11 Voor het instellen van beroep is 
griffierecht verschuldigd. Informatie over de beroepsprocedure kan worden ingewonnen bij de griffie 
van het CBb, telefonisch bereikbaar op 088-3623910.  
 

 

                                                        
11 De ACM verwijst hiervoor naar de Memorie van Toelichting bij de Wet aanpassing bestuursprocesrecht, 

32450, nr. 3, p. 27 onderaan en p. 28 bovenaan. De bevoegdheid van de ACM voor het vaststellen van de 

vermogenskostenvoet berust weliswaar letterlijk gelezen op artikel 2.9, zesde lid, Besluit markttoezicht 

registerloodsen, maar deze bevoegdheid vloeit voort uit artikel 27l Loodsenwet. Volgens artikel 4 

respectievelijk artikel 7 van Bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht is een daarop gebaseerd besluit 

uitgezonderd van beroep bij de rechtbank Rotterdam. 




