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1. Inleiding  

De leden van Netbeheer Nederland (NBNL) hebben met verbazing kennisgenomen van de uitkomst 

van de WACC berekening in het rapport opgesteld door Brattle. De schatting voor de WACC is 

onwaarschijnlijk laag en ligt onder de band vergeleken met andere West-Europese 

reguleringsjurisdicties. Vrijwel alle sleutelparameters binnen het WACC model blijven gelijk of pakken 

lager uit ten opzichte van het vorige methodebesluit en zijn bovendien ook laag in vergelijking met 

andere landen. Doel van de WACC is om een redelijke vergoeding te bieden op het geïnvesteerd en te 

investeren vermogen van de vermogensverschaffers van de netbeheerder. We maken daarbij 

onderscheid tussen de kostenvoet vreemd vermogen (KVV) en de kostenvoet eigen vermogen (KEV).  

 

Met name de lage vergoeding voor eigen vermogen valt op, die bedraagt in het rapport van Brattle 

slechts 2,76%. Het effect van een verlaging in de KEV heeft een substantieel negatieve impact op de 

kasstromen en daarmee op het rendement van een netbeheerder. NBNL vraag zich ten sterkste af in 

hoeverre deze lage WACC netbeheerders in staat stelt om de efficiënte (kapitaal)kosten inclusief 

redelijk rendement terug te verdienen. Het verder faciliteren van de energietransitie vraagt substantiële 

investeringen en een te lage vergoeding voor eigen vermogen is daarmee niet in overeenstemming.  

 

Ter illustratie, voor GTS met een GAW van circa EUR 7 miljard heeft een daling van de WACC (voor 

nieuw kapitaal) van 3,0% in 2021 naar 0,85% in 2022 tot gevolg dat de inkomsten van het één op het 

andere jaar met EUR 7 miljard * 2,15% = 150 miljoen per jaar dalen.  

 

Deze notitie gaat verder in op de KEV. De KEV wordt door middel van het Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) geschat. De KEV is het rendement wat beleggers in de markt verwachten als beloning voor het 

investeren in een belegging met hetzelfde risicoprofiel als de netbeheerder. Op basis van analyses is 

de conclusie van NBNL dat de vergoeding voor eigen vermogen in het rapport van Brattle onder de 

vereiste vergoeding in de (financiële) markt ligt.  

 

Deze notitie dient als schriftelijke input bij de KBG van 16 april 2020 en is bedoeld om bij te sluiten bij 

het formele verslag. De door NBNL genoemde standpunten in die KBG worden herhaald met 

daarbovenop een aantal analyses die ACM en Brattle mee kunnen nemen naar een vervolganalyse en 

daaropvolgende discussie in de KBG van 14 mei 2020. Gezien de korte reactietermijn op het rapport 

van Brattle is dit een eerste reactie.  
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2. Analyse WACC schatting  

In de KBG van 16 april heeft ACM een duidelijk overzicht gegeven van de belangrijkste sensitiviteiten 

die zorgen voor een verlaging van de WACC van 3,0% eind 2021 op bestaand vermogen (BV) naar 

0,85 begin 2022 (BV). ACM geeft op sheet 10 van de KBG presentatie een overzicht van de 

sleutelparameters die leiden tot een lagere WACC met daarachter de procentpunt impact daarvan. 

Vrijwel alle parameters dalen substantieel of veranderen niet ten positieve (risico vrije rente, bèta, markt 

risicopremie, inflatieschatting). Logischerwijs resulteert dit in een eindresultaat dat extreem laag is. 

 

De ACM komt voor de vergoeding voor eigen vermogen in haar berekeningen uit op 2,76%. Ter 

vergelijking, andere landen in West-Europa berekenen een vergoeding van rond 5% voor eigen 

vermogen.  In vergelijking met andere Europese reguleringsregimes zit Nederland ver beneden de 

range met schattingen voor KEV. Zie figuur 1 hiervoor met een overzicht van een recente vergelijking 

opgesteld door NERA. Hierbij is t.b.v. de vergelijkbaarheid de reële KEV post-taks weergegeven. 

    

Figuur 1. ACM KEV schatting in vergelijking met andere jurisdicties.  

 
Bron: NERA (2020). Berekening op basis van de meest recente methodebesluiten. Berekening voor Nederland op basis van een 
nominale RFR van 0,27%, 1,92% inflatie en MRP van 5%.  

 

In de rest van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de volgende sleutelonderdelen voor de KEV:  

- risicovrije rente (RFR1),  

- markt risicopremie (MRP), 

- asset beta,  

- inflatie. 

 

                                                           
1 Afkortingen gebaseerd op de Engelse term om aan te sluiten bij de termen gebruikt in het Brattle rapport en om verwarring te 
voorkomen. 
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2.1 Risicovrij rente  

De risicovrije rente (RFR) is gebaseerd op Nederlandse en Duitse staatsobligaties en daalt tot een 

historische laag niveau waar Nederlandse en Duitse staatsobligaties sinds halverwege 2019 onder het 

niveau van nul procent bewegen. De risicovrije rente is een basis voor de KVV en KEV. Voor het KVV 

komt daarbovenop de premie voor het risico van A-rated utilities ten opzichte van staatsobligaties. Voor 

de KEV wordt de risicovrije rente verhoogd met het product van de bèta en de MRP. Deze risicopremie 

in zijn geheel moet representatief zijn voor het risicoprofiel van de netbeheerder. Er bestaat echter een 

verband tussen de RFR en de MRP. De basis voor het schatten van de RFR in combinatie met de MRP 

is problematisch in de huidige opzet van het CAPM. De volgende paragraaf gaat hier verder op in.  

 
2.2 Mark risicopremie 

2.2.1  Ontwikkeling rentevoeten 

Voor het bepalen van de KEV wordt als basis het gemiddelde gebruikt van Nederlandse en Duitse 10-

jaars staatsobligaties. Figuur 2 laat zien wat de ontwikkeling is van de rentevoet van deze 

staatsobligaties over de laatste 10 jaren. Vanaf het jaar 2008 laten beide obligaties een sterk dalend 

patroon zien. De Duitse staatsobligatie is vanaf begin 2019 onder de nul procent grens gedoken en daar 

ook niet meer boven gekomen. De Nederlandse staatsobligatie volgt dit patroon en zakt midden 2019 

ook onder de nul procent grens.  

 

Figuur 2. Ontwikkeling rente op Nederlandse en Duitse staatsobligaties. 

 

 

Sinds de financiële crisis die begon in 2008 is er wereldwijd een substantieel neerwaartse trend gezien 

in de ontwikkeling van rentevoeten op staatsobligaties, in ieder geval voor een deel als gevolg van de 

verandering in monetair beleid, specifiek vaak geduid als monetaire verruiming of quantitative easing 

(QE). 

 

Dit heeft in de regulering gevolgen voor de schattingen voor de WACC en specifiek voor de KEV. Een 

aantal landen heeft hierop aanpassingen gedaan in de WACC methodiek zoals het toepassen van een 

Total Market Return (TMR) benadering waaronder het Verenigd Koninkrijk, Italië en Ierland. Andere 

landen hebben aanpassingen gedaan op de RFR zoals Zwitserland, Zweden, Spanje en Portugal.  
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De TMR benadering is gebaseerd op decennia aan financiële academische literatuur en is recent verder 

relevant geworden voor toezichthouders als gevolg van de hierboven geschetste ontwikkeling. Een 

aantal toezichthouders heeft daarom aanpassingen gedaan in het gebruikte CAPM, waarover later meer 

in dit memo in paragraaf 2.2.4. 

 

2.2.2   Financieel theoretische en empirische achtergrond  

 

De schatting van de MRP kan financieel theoretisch niet apart geschat worden van de schatting van de 

RFR. Met de ontwikkeling van het CAPM in de financieel economische literatuur in de jaren ’60 en ’70 

van de vorige eeuw is ook een stroom literatuur op gang gekomen over in hoeverre het CAPM robuuste 

schattingen geeft. Een van de problemen die al vroeg ondervonden is is het negatieve verband tussen 

de RFR en MRP en daarmee in hoeverre het CAPM de bèta goed schat2. Intuïtief is dit goed te volgen. 

Immers in tijden van financiële crises en grote marktonzekerheid zullen investeerders meer hun 

toevlucht zoeken in veilig, vastrentend schuldpapier waardoor rentes dalen. Koersen op aandelen 

markten dalen dan ook wat impliciet betekent dat investeerders een hogere premie vereisen. Andersom, 

wanneer rentes stijgen heeft dit doorgaans een negatief effect op aandelenmarkten.  

 

In de V.S. heeft de Federal Energy Regulatory Commission (FERC) dit verband ook expliciet 

aangegeven in een aantal uitspraken:  

 

“current low treasury bond rate environment creates a need to adjust the CAPM results, consistent with 

the financial theory that the equity risk premium exceeds the long-term average when long-term 

US Treasury bond rates are lower than average, and vice-versa.” 3 

 

“[I]nvestors’ required risk premiums expand with low interest rates and shrink at higher interest 

rates. The link between interest rates and risk premiums provides a helpful indicator of how investors’ 

required returns on equity have been impacted by the interest rate environment.” 4 

 

Een aantal empirische studies heeft ook een positief verband aangetoond tussen volatiliteit en 

verwachte aandelen rendementen en een negatief verband tussen de RFR en MRP. 5 Wanneer men 

kijkt naar de combinatie tussen deze twee, de Total Market Return (TMR), dan blijkt de TMR relatief 

stabiel over de tijd. Het paper van Siegel (1998) geeft een duidelijke illustratie van het empirisch 

gevonden resultaat. Siegel heeft 200 jaar aan Amerikaanse aandelen data geanalyseerd en een 

opmerkelijke stabiliteit in de TMR gevonden dat in schril contrast staat met de fluctuaties van de RFR 

en MRP afzonderlijk:  

“the growth of purchasing power in equities not only dominates all other assets but is remarkable for its 

long-term stability. […] This remarkable stability of long-term real returns is a characteristic of mean 

                                                           
2 Zie bijvoorbeeld (1) Campbell and Cochrane (1999), By force of habit: A consumption-based explanation of aggregate of stock 
market behaviour, Journal of Political Economy, 107, 205-51; (2) Wright, S. et al. (September 2006), Report on the Cost of Capital – 
provided to Ofgem, Smithers & Co Ltd; (3) Harris, Robert, and Marston, Felicia (1999) , The Market Risk Premium: Expectational 
Estimates Using Analysts’ Forecasts, Darden Business School Working Paper No 99-08; (4) Maddox, F., D. Pippert and R. Sullivan 
(1995), An Empirical Study of ex ante Risk Premiums for the electric Utility Industry,” Financial Management, 89-95. 
3 United States of America – Federal Energy Regulatory Commission, Opinion no. 531. 
4 US FERC (januari 2014), Docket No, ER14-500-000, p36 para 105. 
5 Bijvoorbeeld: (1) Graham and Harvey (2010), The equity risk premium in 2010. (2) Cochrane and Piazzesi (2008), Decomposing 
the yield curve, Graduate School of Business, University of Chicago. Working Paper; (3) Wright, Mason, Miles (2003), A Study into 
Certain Aspects of the Cost of Capital for Regulated Utilities in the UK, Smithers & Company Limited.; (4) Scruggs (1998), 

Resolving the puzzling intertemporal relation between the market risk premium and conditional market variance: A two‐factor 

approach. The Journal of Finance, 53(2), 575-603.; (5) Siegel W(1998), Stocks for the Long Run McGraw Hill, Second Edition. 
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reversion, a property of a variable to offset its short-term fluctuations so as to produce far more stable 

long-term returns. […] As stable as the long-term real returns have been for equities, the same cannot 

be said of fixed-income assets.” 

 

In lijn met financiële literatuur hebben instituties als de Deutsche Bank en Bank of England in studies 

ook laten zien dat lage rentevoeten en economische onzekerheid van de afgelopen +10 jaar na de 

financiële crisis van 2008 samenhangen met hogere MRPs.6 

 

Figuur 3 laat zien dat de Bank of England’s schattingen van de MRP afgeleid van het dividend growth 

model (DGM) laten zien dat de MRP behoorlijk stijgt met de daling in rentevoeten op de Europese 

aandelenmarkten.  

 

Figuur 3. Bank of England DGM laat een tegengestelde beweging zien in ontwikkeling van MRP en 
RFR in Britse en Europese markten. 

  
Bron: NERA analyse van Bank of England data en Europese Centrale Bank data 

 

De Deutsche Bundesbank heeft ook met een DGM analyse de MRP en TMR geschat. Figuur 4 laat zien 
dat sinds het begin van de financiële crisis in 2007 de yields op 10 jarige staatsobligaties gedaald zijn, 
de MRP (of equity risk premium) over dezelfde periode sterk gestegen is terwijl de TMR (implied cost 
of equity) relatief stabiel gebleven is. 

De Deutsche Bundesbank concludeert dat er een sterk negatieve relatie bestaat tussen de MRP en 
RFR7:  

“The equity risk premium compensates investors for holding risky equities instead of safe Federal 
securities. Taken in isolation, the risk premium remained well above its multiyear average. This is a 
reflection of the fact that the risk-free interest rate and the risk premium normally move in opposite 
directions, offsetting each other’s effect on the cost of equity.” 

Concluderend, vanwege de inverse relatie tussen de RFR en de MRP is het van belang dat de schatting 
van beide parameters in samenhang gedaan wordt. Hiervoor is een TMR benadering ontwikkeld die op 
basis van total returns een consistente schatting doet voor de RFR. Door op basis van dezelfde tijdreeks 
de RFR van de total returns af te trekken blijft een schatter voor de MRP over.  Het vervolg van deze 

paragraaf gaat in op hoe de TMR benadering zich verhoudt tot het CAPM. 

                                                           
6 Zie bijvoorbeeld Bank of England (augustus 2017), Inflation Report, p1; Bank of England (augustus 2016), Inflation Report. 
7 Deutsche Bundesbank (augustus 2018), Monthly Report. 
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Figuur 4. Deutsche Bundesbank analyses laten zien dat de TMR relatief stabiel blijft waar de MRP stijgt 

sinds de financiële crisis van 2008.  

 
Bron: Deutsche Bundesbank Monthly Report (april 2016) pagina 28. 

 

2.2.3. TMR schatting vanuit het CAPM   

In de huidige methodiek van het CAPM zoals door ACM gebruikt worden de RFR en MRP apart geschat 

waarbij voor de RFR een korte periode van drie jaren gebruikt wordt en voor de MRP een lange periode 

van bijna 120 jaar. Dit leidt tot een onderschatting van de KEV doordat de RFR in de korte periode op 

een historisch laag niveau zit en de MRP vanuit de lange periode van 120 jaar vrijwel constant blijft.  

 

CAPM wordt in de standaard vorm als volgt geformuleerd: 

 

KEV = RFR + β(TMR – RFR) = RFR + β(MRP)  (1) 

 

Met KEV de verwachte kostenvoet eigen vermogen; β is de equity bèta die het systematische risico van 

de equity van een netbeheerder weergeeft; RFR is de risico vrije rente; en MRP is de markt risicopremie 

wat gelijk is aan de TMR minus de RFR. 

 

In de TMR benadering wordt de MRP afgeleid van de TMR minus de RFR, in formule vorm: 

 

KEV = RFR + β(TMR – RFR) = RFR(1-β) + β(TMR)  (2) 
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In deze formulering wordt de KEV uitgedrukt als een gewogen gemiddelde van de RFR en TMR waarbij 

de gewichten afhangen van de waarde van de equity bèta.  

 

Een belangrijk gevolg van de TMR benadering is dat de KEV niet substantieel daalt met een daling in 

de RFR doordat de lagere RFR wordt afgezet tegen de implied MRP (waar MRP = TMR – RFR).  

 

2.2.4 Hoe andere toezichthouders aanpassingen doen voor de lage RFR en hogere MRP 

De hiervoor geschetste trend van uiteenlopende RFR en MRP is geen onbekend of nieuw probleem en 

daarom hebben veel toezichthouders maatregelen genomen door voor een TMR benadering te kiezen 

in de CAPM schatting of door reparaties te doen op de RFR om voor dit probleem te corrigeren.  

 

In het Verenigd Koninkrijk speelt de discussie over de TMR benadering al langer een rol.  Ofgem heeft 

in het verleden met studies van Mason, Miles en Wright (2003) en Wright en Smithers (2014) onderzocht 

in hoeverre MRP of TMR meer stabiel is over tijd. De uitkomsten hiervan waren dat historische equity 

yields meer stabiel zijn dan historische bond yields en conclusie daarbij was ook dat MRP en RFR 

negatief gecorreleerd zijn. Ofgem heeft recent herbevestigd de TMR benadering te willen gebruiken op 

basis van recente inzichten uit de financieel economische literatuur.8 Ofgem schat de TMR op basis van 

zowel het historische als geometrisch gemiddelde en doet een cross check op basis van DGM.  

 

Toezichthouders in Ierland en Italië zijn ook recent overgegaan op de TMR benadering.9 Een aantal 

andere toezichthouders zoals in Zwitersland en Zweden hebben een floor of vaste waarde in de RFR 

ingebouwd wat praktisch op hetzelfde neerkomt in die zin dat de toegestane inkomsten minder gevoelig 

zijn voor bewegingen in de rentevoet op staatsobligaties. De toezichthouders zoals in Spanje en 

Portugal hebben zelf de RFR naar boven bijgesteld om zo te corrigeren voor het effect van de recente 

lage RFR.  

 

Figuur 5 geeft weer hoe de vergelijking uitpakt tussen landen en wat het verschil is tussen landen die 

een TMR benadering hanteren of anderzijds aanpassingen doen. Het merendeel van de 

toezichthouders in EU-landen doet een aanpassing op de KEV, ofwel via een methodologische 

implementatie via de TMR benadering of via een ‘handmatige’ correctie op de RFR binnen de WACC 

methodologie.  

 

Samenvattend, NBNL is van mening dat het CAPM in de huidige vorm een inconsistente schatting van 

de RFR en MRP bevat en daardoor leidt tot een te lage KEV die onder het daadwerkelijk vereiste 

rendement in de financiële markt ligt. NBNL vraagt ACM om een aanpassing te doen op het CAPM 

model middels een TMR benadering of anderszins om op die manier het redelijk rendement vast te 

stellen wat in lijn is met het gevraagde rendement in de financiële markten.   

 

 

 

 

                                                           
8 Ofgem (mei 2019), RIIO-2 Sector Specific Methodology Decision – Finance, p 31-42.  
9 Zie voor Ierland: CER (2017), Decision on October 2017 to September 2022 Transmission Revenue for Gas Networks Ireland, 
Chapter 8.4.2, p.115. ZIe voor Italië: ARERA (2015), Relazione Tecnica, Delibera 583/15, Chapter 9, URL: 
https://www.arera.it/allegati/docs/15/583-15rt.pdf 
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Figuur 5.  Nederland vergeleken met andere jurisdicties op een TMR benadering.  

 
Bron: Nera (2020) op basis van reguleringsdocumentatie.. De reële TMR voor Nederland bedraagt 3,29% bij RFR = 0,27%, inflatie = 
1,98%, MRP = 5%. Waar toezichthouders een nominale RFR gesteld hebben zijn de waardes gedefleerd met de ECB HICP inflatie 
schatting van 1,33% om te komen tot een reële RFR en TMR.  
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2.3 Asset bèta  

De asset bèta daalt van 0,42 naar 0,3 wat een verlaging van bijna 30% inhoudt. Dat is een forse daling 

in het Brattle rapport ten opzichte van het vorige methodebesluit. Analyses in Figuur 6 laten zien dat de 

bèta van alle peers die rond de mediaan zitten een dalende trend vertonen op basis van regressies op 

dag basis over drie jaren. Verder laat figuur 6 zien dat de update van Brattle van de schatting van bèta 

op basis van de mediaan van de peer groep op het tijdspanne van zes jaar op het laagste niveau zit.  

 

Figuur 6. Ontwikkeling drie-jaars asset bèta’s. 

 
Berekening op basis van een periode van drie jaar van 13 januari 2017 tot en met 12 januari 2020. De gestippelde lijnen geven aan 
wat in het vorige methodebesluit de peildata waren voor de schatting va de asset bèta voor het jaar 2016 en 2021.  

 

Dit is een brug naar de discussie welke peers zijn gekozen voor de vergelijkingsgroep. Begin 2020 heeft 

ACM een rapport van Frontier Economics gedeeld met daarin een studie naar liquiditeitscriteria voor 

het selecteren van peers voor een efficiënte bèta schatting. In de KBG van 3 februari 2020 is dit rapport 

besproken waarbij de bid ask spread als belangrijk liquiditeitscriterium werd herkend, maar uit de 

bespreking kwam ook naar voren dat bij de selectie van peers, ook de andere criteria niet uit het oog 

verloren mogen worden. Zoals Brattle in haar rapport ook terecht aangeeft, leidt het meenemen van 

niet-liquide peers in de regressie vergelijking tot een onderschatting van de werkelijke bèta.  

 

In het algemeen en in kader van de liquiditeitscriteria zijn er opmerkingen te plaatsen bij drie van de 

gebruikte peers namelijk Transgaz, Elia en REN. Het vervolg van deze paragraaf gaat hier verder op 

in.  

 

Transgaz 

Transgaz is de nieuwe peer die toegevoegd is aan de set van peers. In haar rapport geeft Brattle aan 

dat Transgaz nu wel meegenomen is in de peer group omdat sinds juli 2019 Transgaz een BBB-rating 
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heeft gekregen wat tenminste investment grade is en daarmee ogenschijnlijk voldoende. NBNL wil 

hierbij opmerken dat de credit ratings daarvoor van S&P zijn en dat de laatste daarvan in 2018 Transgaz 

een BB+ rating gaf met ‘outlook from stable to negative’. De investment grade rating is pas vanaf juli 

2019 van toepassing wat ook betekent dat er geen sprake is van een drie-jaars periode met gegevens 

die op deze rating gestoeld zijn.  

 
Het valt op dat de kaspositie van Transgaz uitzonderlijk hoog is. Voor de berekening van de asset bèta 

stelt Brattle de netto schuld van Transgaz op nul. De data geeft echter aan dat Transgaz een negatieve 

schuld heeft waardoor de implied equity bèta onderschat wordt door de netto schuld positie op nul te 

zetten. Het niet kunnen toepassen van de standaard correctie voor gearing maakt de geschiktheid van 

Transgaz als peer twijfelachtig. 

 

Daarnaast is het de vraag of bij de regressie voor het bepalen van Transgaz de juiste index is gebruikt. 

In dit geval heeft Brattle de STOXX Europe 600 gebruikt waarbij een asset bèta waarde van 0.25 is 

vastgesteld. Het is echter de vraag of Transgaz met deze index vergeleken moet worden aangezien 

Transgaz niet in de STOXX Europe 600 is opgenomen en Transgaz bovendien niet in hetzelfde 

valutagebied opereert. Een regressie op de thuismarkt van Roemenië geeft een asset bèta waarde van 

0.84.  

 

Een andere redenen om Transgaz als peer ter discussie te stellen is dat Transgaz door geen enkele 

andere toezichthouder wordt gebruikt als peer. 

 

Elia en REN 

Net als in voorgaande methodebesluiten zijn Elia en REN ook ditmaal opgenomen in de peer group. 

Bij het selecteren van de peers is door Brattle een aantal criteria beschouwd inclusief: credit rating, 

M&A activiteiten, bid-ask spread, activiteiten gebied en aandeel gereguleerde opbrengsten. In lijn met 

het Frontier advies is de bid-ask spread als criterium toegepast. NBNL begrijpt dat de bid-ask spread 

een belangrijk criterium is voor de liquiditeitseis maar dat neemt niet weg dat er nog een goede 

analyse gedaan moet worden aan de hand van andere criteria. Zo blijkt uit het Frontier rapport dat Elia 

en REN vrij hoog scoren op het percentage zero returns, namelijk respectievelijk 10,31% en 11,83%.10  

 

In het vorige methodebesluit gebruikte ACM wel het criterium number of trading days > 90%. Het 

criterium zero returns ligt erg dicht bij number of trading days. Zero returns geeft het aantal 

handelsdagen aan waarop een aandeel op dezelfde prijs sluit als de dag ervoor (dus geen koerswinst 

of -verlies maakt) en number of trading days geeft het aantal handelsdagen aan waarop een positief 

volume aan aandelen is verhandeld.  

 

In die zin is het hoogst opmerkelijk dat deze analyse in het Brattle rapport niet gedaan wordt en daarom 

zet NBNL vraagtekens bij de liquiditeit van Elia en REN. Het lijkt erop dat ACM in deze de voorkeur 

geeft voor een grote peer group  boven een groep van voldoende liquide bedrijven die een betrouwbare 

bèta schatting genereren.  

 

In geval van Elia geeft de Belgische toezichthouder CREG aan dat Elia op basis van de ratio 

“gemiddelde waarde van de dagelijks verhandelde titels” en de ratio “gemiddeld dagelijks aantal 

transacties” onvoldoende liquide is om de uit marktdata gevonden waardes zondermeer toe te passen 

                                                           
10 Frontier Economics (2020) Criteria To Select Peers For Efficient Beta Estimation, tabel 4 pagina 37. 
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in de reguleringssystematiek. Daarom geeft CREG een toeslag van 10% op de risicocomponent van de 

kosten eigen vermogen en stelt CREG daarnaast een minimale asset bèta waarde vast van 0,53.11  

 

NBNL is van mening dat om de hiervoor genoemde redenen Transgaz uit de peer group gehaald moet 

worden. Voor Elia en REN is de liquiditeit onvoldoende om een goede schatting voor bèta te genereren 

en is het daarom nodig om of deze peers uit de peer group te laten of om een aanpassing te doen op 

de bèta in lijn met hoe de CREG dat zelf ook voor Elia doet.  

 
2.4 Inflatie  

De inflatie in de WACC-systematiek voor netbeheerders wordt voor twee jaren berekend, namelijk een 

schatter voor het eerste jaar op basis van historische realisaties en een schatter voor het laatste jaar 

van de reguleringsperiode op basis van een middellange termijn schatter.  

 

In de schatting voor het eerste jaar heeft ACM in de vorige methodebesluiten een schatting gemaakt op 

basis van het gemiddelde van i) de gemiddelde inflaties in de drie jaren voorafgaand aan het eerste jaar 

van het methodebesluit en ii) het gemiddelde van de schatting voor het eerste jaar van het CPB en 

DNB.  

De BTW verhoging van 2019 “vervuilt” deze schatter in het rapport van Brattle omdat een eenmalig 

effect uit het verleden niet representatief is voor de ontwikkeling naar de toekomst. Het CBS zegt hier 

zelf over dat de CPI stijging in 2019 de grootste is sinds 2002, voornamelijk als gevolg van de verhoging 

van het lage btw-tarief in januari 2019.12 Daarom zou de inflatie van 2019 hiervoor moeten worden 

gecorrigeerd. 

Daarnaast maakt Brattle in haar rapport niet meer gebruik van de beschikbare voorspellingen van het 

CPB maar gebruikt Brattle de IMF voorspelling voor 2021.  

 

In de schatting voor het laatste jaar heeft ACM in de vorige methodebesluiten een schatting gemaakt 

op basis van het gemiddelde van i) de gemiddelde inflaties in de drie jaren voorafgaand aan het eerste 

jaar van het methodebesluit en ii) de middellange termijn (vijf jaar vooruit) schatting van het ECB.  

Brattle gebruikt in haar rapport voor de schatting van 2026 het cijfer van het IMF (voor 2024) waar in 

vorige keren het cijfer van de ECB gebruikt werd. Brattle stelt dat er eigenlijk geen andere schattingen 

zijn dan die van de IMF. Dat is niet het geval want het CPB heeft eind 2019 ook een middellange termijn 

schatting gegeven13.    

Daarnaast publiceert de ECB ook middellange termijn verwachtingen van de inflatie.14 De ECB kan 

worden beschouwd als het meest gezaghebbende monetaire instituut in de eurozone. Het niet meer 

hanteren van de ECB verwachtingen is niet consistent. De ECB-schattingen zijn in tegenstelling tot het 

vorige methodebesluit niet meer gespecificeerd per land maar alleen nog voor de eurozone als geheel. 

                                                           
11 In de uitspraak van het CBb in de beroepszaak inzake het methodebesluit 2017-2021 was onder andere het feit dat de CREG 
voor Fluxys een hogere bèta vaststelt dan uit de berekeningen op basis van markt data volgt, reden om de liquiditeit van Fluxys in 
twijfel te trekken (ECLI:NL:CBB:2018:346, rand nr 10.4). 
12 CBS (2020) Grootste stijging consumentenprijzen na 2002, link: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/02/grootste-stijging-
consumentenprijzen-na-2002. 
13 CPB (2019) Middellangetermijn verkenning 2022-2025, geüpdatet op 19 november 2019, link: 
https://www.cpb.nl/middellangetermijnverkenning-2022-2025 

14ECB HICP Inflation forecasts, link: 

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/survey_of_professional_forecasters/html/table_hist_hicp.en.html 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/02/grootste-stijging-consumentenprijzen-na-2002
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/02/grootste-stijging-consumentenprijzen-na-2002
https://www.cpb.nl/middellangetermijnverkenning-2022-2025
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/survey_of_professional_forecasters/html/table_hist_hicp.en.html
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Dat is voor een lange termijn verwachting ook logisch aangezien het juist de taak van de ECB is om 

voor de Eurozone als geheel de inflatie te bewaken. Voor een lange termijn schatter is juist daarom de 

ECB verwachting een goede schatter voor de inflatie van over meer dan vijf jaar.  

 

Samenvattend is NBNL van mening dat ACM  niet zomaar ongemotiveerd kan afwijken van de huidige 

methodiek wanneer er schattingen van het CPB en ECB beschikbaar zijn. Daarnaast is NBNL van 

mening dat het effect van de BTW-verhoging uit 2019 niet mag worden meegenomen in het bepalen 

van de schatter voor de toekomstige inflatie. 
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3. Conclusie  

De schatting voor de WACC in het voorliggende Brattle rapport zit op een onwaarschijnlijk laag niveau. 

De conclusie van NBNL is dat de vergoeding voor eigen vermogen uit het rapport van Brattle onder de 

vereiste vergoeding in de (financiële) markt ligt wat in strijd komt met de eis om een redelijk rendement 

te vergoeden. 

Het resultaat van Brattle is het gevolg van de verandering op een aantal parameters:  

- De risico vrije rente op basis van een driejarig gemiddelde daalt tot een historisch laag niveau 

en heeft implicaties voor de basis van de berekening van de kostenvoet van vreemd vermogen. 

- De markt risicopremie is berekend op basis van een 120-jaars gemiddelde en daarmee 

constant. De risico vrije rente is echter gebaseerd op een korte termijn van drie jaar. Dit leidt 

tot een volatiele schatting van de kostenvoet voor eigen vermogen die niet consistent is met 

een langjarig gemiddelde markt risico. Andere toezichthouders in Europa doen hier een 

aanpassing op door of voor een total market return benadering te kiezen of door de risicovrije 

rente handmatig aan te passen. Geen aanpassing van de parameters binnen CAPM leidt tot 

een onderschatting van het vereiste rendement.  

- De equity bèta daalt met bijna 30% van 0,42 tot 0,3. De mediaan bèta laat een dalende trend 

zien en daaromheen zitten nog steeds peers die een twijfelachtige liquiditeit hebben zoals Elia 

en REN. Daarnaast is de nieuw toegevoegde peer Transgaz om meerdere redenen 

twijfelachtig waaronder de recente kredietwaardigheid, de gebruikte markt index voor het 

berekenen van de bèta parameter en de uitzonderlijke schuldpositie. Om deze redenen zou 

Transgaz in ieder geval uit de peer group gehaald moeten worden. Daarnaast zou ACM de 

CREG moeten volgen en voor ELIA een asset bèta van 0,53 moeten hanteren. 

- Voor het schatten van de inflatie heeft Brattle voor de historische jaren niet gecorrigeerd voor 

de uitzonderlijke inflatie in 2019 die niet representatief is voor de toekomstige jaren. Daarnaast 

gaat Brattle uit van IMF inflatie schattingen waar in het verleden op goede gronden van ECB 

schattingen gebruik gemaakt is.  NBNL is van mening dat ACM  niet zomaar ongemotiveerd 

kan afwijken van de huidige methodiek wanneer er schattingen van het CPB en ECB 

beschikbaar zijn. 

 

 


