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Notitie WACC 
 

Onderwerp Gevolgen CBb-uitspraak en update WACC 

Bijlagen 1. Rebel: Draft report – The WACC for the Dutch TSO’s and DSO’s 

2. Rebel: Memo – Resultaten actualisatie WACC  
 

 

Aanleiding 

Op 28 september 2015 besprak ACM met de leden van de klankbordgroep het proces en de 

vaststelling van de WACC. Na deze klankbordgroep heeft er een aantal relevante 

ontwikkelingen ten aanzien van de WACC plaatsgevonden. ACM bespreekt deze 

ontwikkelingen hierna.  

 

Wegstemmen STROOM 

In de klankbordgroep van 28 september 2015 gaf ACM aan dat zij van mening was dat het 

wetsvoorstel STROOM geen directe invloed had op het vaststellen van de WACC. ACM 

meent dan ook dat het wegstemmen van STROOM eveneens geen invloed heeft.  

 

 Wat vinden de leden van de KBG leden van de conclusie van ACM dat het 

wegstemmen van STROOM geen invloed heeft op het vaststellen van de WACC? 

  

Gevolgen CBb-uitspraak 

In zijn uitspraak van 12 januari 2016 oordeelde het CBb dat ACM bij het vaststellen van de 

WACC voor de periode 2014-2016 onvoldoende rekening hield met bestaande leningen van 

netbeheerders. Het CBb droeg ACM op de kostenvoet vreemd vermogen voor de periode 

2014-2016 opnieuw vast te stellen op basis van een alternatieve methode: het trapjesmodel. 

Het trapjesmodel is voorgesteld door de netbeheerders om rekening te houden met 

bestaande leningen. Op 10 februari 2016 heeft ACM herstelbesluiten vastgesteld voor de 

periode 2014-2016.  

 

Het trapjesmodel gaat voor de berekening van de kostenvoet vreemd vermogen uit van een 

netbeheerder die zijn leningen voor een looptijd van tien jaar aangaat. De leningen van de 

netbeheerder zijn gelijk gespreid over tijd, wat betekent dat ieder jaar 10% van de leningen 

afloopt en de netbeheerder deze leningen tegen de dan geldende marktrente herfinanciert. 

Dit betekent dat de leningenportefeuille van de netbeheerder in 2016 in gelijke delen is 

opgebouwd uit leningen uit 2007 tot en met 2016. De kostenvoet vreemd vermogen die 

hieruit voortvloeit, is het gemiddelde van de marktrentes voor de leningen in de portefeuille. 

 

Het trapjesmodel maakt onderscheid tussen ‘bestaande leningen’ en ‘nieuwe leningen’. Het 

verschil is relevant voor de wijze waarop de marktrente wordt bepaald. Voor bestaande 

leningen wordt per jaar uitgegaan van de gerealiseerde marktrentes (gegevens van 1 januari 

t/m 31 december van dat jaar). Dit is mogelijk tot en met 2015. Vanaf 2016 tot en met 2021 

zijn nog geen gegevens beschikbaar. Daarom moet voor nieuwe leningen vanaf 2016 een 

schatting worden gemaakt. Deze schatting kan worden gemaakt op basis van het WACC-

onderzoek van Rebel. Over de loop van de reguleringsperiode worden steeds meer 

bestaande leningen afgelost en vervangen door nieuwe leningen, waardoor het aandeel van 

nieuwe leningen in de leningenportefeuille geleidelijk toeneemt (zie tabel 2). 
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ACM is voornemens om voor de methodebesluiten voor de komende reguleringsperiode 

gebruik te maken van het trapjesmodel zoals hierboven beschreven.  

 

 Wat vinden de leden van de KBG van het voornemen van ACM om gebruik te 

maken van het trapjesmodel? 

 Houdt ACM op deze wijze voldoende rekening met bestaande leningen? 

 

Trapjesmodel en andere parameters binnen de WACC 

In het herstelbesluit geeft ACM aan dat zij een samenhang ziet tussen de vaststelling van de 

kostenvoet vreemd vermogen en de andere parameters van de WACC. De opdracht van het 

CBb ziet enkel op de kostenvoet vreemd vermogen. ACM heeft in het herstelbesluit daarom 

ook enkel de kostenvoet vreemd vermogen aangepast. Vooralsnog hanteert ACM ook voor 

de bepaling van de WACC voor de komende reguleringsperiode de inflatie zoals deze door 

Rebel is bepaald, maar ACM onderzoekt nog of er een aanpassing nodig is in de wijze 

waarop de inflatie wordt bepaald. 

 

 Wat vinden de leden van de KBG van het voornemen om ook bij de bepaling van 

andere WACC parameters, bijvoorbeeld de inflatie, rekening te houden met het 

trapjesmodel? 

 

Representativiteitstoets en internationaal onderzoek 

In de klankbordgroep van 28 september 2015 gaf ACM aan dat zij net als bij de 

methodebesluiten 2014-2016 een representativiteitstoets op de kostenvoet vreemd 

vermogen wilde doen. Deze toets diende als sanity check voor de door ACM vastgestelde 

kostenvoet vreemd vermogen. Aangezien ACM voornemens is het trapjesmodel te 

gebruiken bij het vaststellen van de WACC, acht zij de representativiteitstoets niet meer 

nodig. Het trapjesmodel houdt namelijk al rekening met bestaande leningen.  

 

 Wat vinden de leden van de KBG van het voornemen om geen 

representativiteitstoets uit te voeren op de kostenvoet vreemd vermogen? 

 

Wel voert ACM opnieuw een internationaal onderzoek uit. De gegevens die op dit moment 

bekend zijn staan aan het eind van deze notitie. ACM acht het uitvoeren van een 

internationaal onderzoek relevant, omdat het onderzoek een sanity check is voor de vraag of 

de vastgestelde WACC als geheel voorziet in een redelijk rendement dat in het economisch 

verkeer gebruikelijk is.  

 

Toepassing WACC bij aanpassen begininkomsten  

Bij de toets om te bepalen of er aanleiding is om de begininkomsten naar het niveau van 

efficiënte kosten aan te passen gebruikte ACM in de methodebesluiten 2014-2016 de ‘oude’ 

WACC (uit de reguleringsperiode tot en met 2013). Dit deed ACM om rekening te houden 

met de bestaande leningen. Aangezien ACM voornemens is het trapjesmodel te gebruiken 

voor het vaststellen van de WACC, meent ACM dat het niet meer nodig is om de ‘oude’ 

WACC te gebruiken. ACM wil daarom de op het trapjesmodel gebaseerde WACC hanteren 

voor eventuele toepassing van de bevoegdheid om de begininkomsten aan te passen (zie 

2016 waarde in tabel 3).  

 

 Wat vinden de leden van de KBG van het voornemen van ACM om de WACC op 
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basis van het trapjesmodel te hanteren voor eventuele toepassing van de 

bevoegdheid om de begininkomsten aan te passen? 

 

Toepassing WACC bij budget reguliere uitbreidingsinvesteringen en de gas AD 

Voor de bepaling van de extra kapitaalkosten die met de reguliere uitbreidingsinvesteringen 

(RUI) bij TenneT en GTS gepaard gaan en de extra kapitaalkosten bij de gasaansluitdienst 

van de regionale netbeheerders, is ACM voornemens de WACC voor nieuwe leningen (die 

uit het Rebel onderzoek volgt) te gebruiken zonder toepassing van het trapjesmodel. De 

extra kapitaalkosten die ACM voor RUI bijschat vloeien namelijk voort uit uitbreidingen van 

het net, die tot een verhoging van de activawaarde van de netbeheerder leiden. Ook bij de 

extra kapitaalkosten voor de gasaansluitdienst gaat het om een verhoging van de 

activawaarde. De netbeheerder hoeft deze verhoging pas tijdens de reguleringsperiode te 

financieren, waardoor van bestaande schuld voor RUI en de gasaansluitdienst geen sprake 

is. ACM meent dat het trapjesmodel voor deze investeringen daarom niet bruikbaar is.  

 

 Wat vinden de leden van de KBG van het voorstel van ACM om de WACC voor 

nieuwe leningen te gebruiken voor RUI en de extra kapitaalkosten van de 

gasaansluitdienst? 

 

Update WACC-onderzoek 

Rebel heeft een update van het onderzoek naar de parameters van de WACC uitgevoerd, 

waarin zij data tot en met 31 december 2015 gebruikt. In de onderstaande tabel worden de 

resultaten van deze update vergeleken met de resultaten die ACM op 28 september 2015 

presenteerde. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de eerdere resultaten is de daling 

in de inflatie. Aangezien de inflatie sterker daalt dan de risicovrije rente leidt dit tot een 

hogere reële WACC. 

 

Tabel 1: update WACC rebel 

WACC  Rebel 2014-2016 
vanaf 2017 –  

KBG september 

vanaf 2017 – 

update 

Nominale risicovrije rente 2,50% 1,30% 1,19% 

Renteopslag 1,2% 0,8% 0,77% 

Opslag transactiekosten 0,15% 0,15% 0,15% 

Kostenvoet vreemd vermogen 3,85% 2,25% 2,11% 

Marktrisicopremie 5,0% 5,0% 5,00% 

Asset bèta 0,35 0,43 0,42 

Equity bèta 0,61 0,75  0,74 

Kostenvoet eigen vermogen 5,6% 5,1% 4,89% 

Aandeel vreemd vermogen in totaal 

vermogen 
50% 50% 50% 

Belastingvoet 25% 25% 25% 

Nominale WACC vóór belasting 5,6% 4,5% 4,32% 

Inflatie 2,0% 1,3% 0,83% 

Reële WACC vóór belasting 3,6% 3,2% 3,46% 

 

De door Rebel bepaalde kostenvoet vreemd vermogen is een input in het trapjesmodel: dit is 

de schatting voor de leningen in de jaren 2016 tot en met 2021. In onderstaande tabel is de 
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opbouw van het trapjesmodel weergegeven voor het beginpunt (in verband met de 

bevoegdheid om de begininkomsten aan te passen aan de efficiënte kosten) en in het 

eindpunt.  

 

Tabel 2: kostenvoet vreemd vermogen met trapjesmodel 

Kostenvoet vreemd vermogen  Referentieperiode 2016 2021 

2007 1/1/2007 – 31/12/2007 5,02%  

2008 1/1/2008 – 31/12/2008 5,47%  

2009 1/1/2009 – 31/12/2009 4,99%  

2010 1/1/2010 – 31/12/2010 4,03%  

2011 1/1/2011 – 31/12/2011 4,26%  

2012 1/1/2012 – 31/12/2012 3,24% 3,24% 

2013 1/1/2013 – 31/12/2013 2,85% 2,85% 

2014 1/1/2014 – 31/12/2014 2,18% 2,18% 

2015 1/1/2015 – 31/12/2015 1,53% 1,53% 

2016 (geschat) 1/1/2013 – 31/12/2015 2,11% 2,11% 

2017 (geschat) 1/1/2013 – 31/12/2015  2,11% 

2018 (geschat) 1/1/2013 – 31/12/2015  2,11% 

2019 (geschat) 1/1/2013 – 31/12/2015  2,11% 

2020 (geschat) 1/1/2013 – 31/12/2015  2,11% 

2021 (geschat) 1/1/2013 – 31/12/2015  2,11% 

10-jaars gemiddelde 
 

3,57% 2,25% 

 

De uitkomst van het trapjesmodel geeft de kostenvoet vreemd vermogen, wanneer dit 

gecombineerd wordt met de kostenvoet eigen vermogen uit het onderzoek van Rebel 

resulteert de volgende WACC: 

 

Tabel 3: WACC met trapjesmodel 

WACC  incl. trapjesmodel 2016 2021 

Nominale risicovrije rente 2,49% 1,28% 

Renteopslag 0,93% 0,82% 

Opslag transactiekosten 0,15% 0,15% 

Kostenvoet vreemd vermogen 3,57% 2,25% 

Nominale risicovrije rente 1,19% 1,19% 

Marktrisicopremie 5,00% 5,00% 

Asset bèta 0,42 0,42 

Equity bèta 0,74 0,74 

Kostenvoet eigen vermogen 4,87% 4,87% 

Aandeel vreemd vermogen in totaal 

vermogen 
50% 50% 

Belastingvoet 25% 25% 

Nominale WACC vóór belasting 5,03% 4,37% 

Inflatie 0,83% 0,83% 
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Reële WACC vóór belasting 4,2% 3,5% 

 
 


