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Uw vraag 

Rebel heeft voor u de WACC voor netbeheerders gas en elektriciteit te herijken op basis van de 

bestaande WACC systematiek. Dit in het kader van de voorbereiding van een nieuw methodebesluit 

voor deze netbeheerders. De parameters risicovrije rente, rente opslag, bèta en inflatie worden in de 

systematiek gebaseerd op een (historische) referentieperiode van drie jaar. De in de herijking 

gehanteerde referentieperiode was de periode juli 2012 tot en met juni 2015. 

 

U heeft ons gevraagde de WACC opnieuw te actualiseren en de resultaten in een memo vast te leggen. 

De methodiek om de WACC vast te stellen blijft ongewijzigd, enkel de referentieperiode wordt 

aangepast naar 1 januari 2013 tot 31 december 2015. Een update van de rapportage en de in de 

rapportage opgenomen checks op onder meer de hoogte van de reële rente en statistische testen op 

de bèta maakt geen deel uit van de opdracht. 

 

Resultaten actualisatie WACC 

Onderstaand vindt u de resultaten van de actualisatie van de WACC. Het resultaat van de actualisatie 

van de voor de regulering relevante “Real pre-tax WACC” is 3.46 procent. Dit is een stijging van 0.41 

procent ten opzichte van de WACC op basis van de referentieperiode was de periode  juli 2012 tot en 

met juni 2015 (zie bijlage 1).   

 

Parameter Hoogte 

parameter 

Berekening 

Nominal risk free rate  1.19%  

Debt premium 0.77%  

Non Interest Debt Costs 0.15%  

Cost of debt 2.11% = Risk Free Rate + Debt Premium + Non 

Interest Debt Costs 

Equity risk premium 5.00%  

Equity bèta  0.74 = Asset Beta (0.42) * (1 + (1 – tax Rate) * debt / 

equity) 

Cost of equity (post tax) 4.89% = Risk Free Rate + Equity Beta * Equity Risk 

Premium 

Gearing  50% = (Debt / (Debt + Equity)) 

Tax 25% Dutch Tax Rate 

Nominal pre-tax WACC 4.32% = (1 – gearing) * Cost of Equity / (1 – tax rate) + 

gearing * Cost of Debt 

Inflation 0.83%  

Real pre-tax WACC 3.46% = (1 + Nom Pre-tax WACC)/ (1 + inflation) - 1 
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De belangrijkste reden van de stijging van Real pre-tax WACC is de daling van de inflatie, van 1.3 

procent naar 0.83 procent. De nominale pre-tax WACC is met een daling van 7 basispunten niet 

materieel gewijzigd.  
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BIJLAGE HOOGTE WACC VOOR ACTUALISATIE 

 

 

Parameter Hoogte 

parameter 

Berekening 

Nominal risk free rate  1.34%  

Debt premium 0.79%  

Non Interest Debt Costs 0.15%  

Cost of debt 2.28% = Risk Free Rate + Debt Premium + Non 

Interest Debt Costs 

Equity risk premium 5.00%  

Equity bèta  0.71 = Asset Beta (0.40) * (1 + (1 – tax Rate) * debt / 

equity) 

Cost of equity (post tax) 4.87% = Risk Free Rate + Equity Beta * Equity Risk 

Premium 

Gearing  50% = (Debt / (Debt + Equity)) 

Tax 25% Dutch Tax Rate 

Nominal pre-tax WACC 4.39% = (1 – gearing) * Cost of Equity / (1 – tax rate) + 

gearing * Cost of Debt 

Inflation 1.30%  

Real pre-tax WACC 3.05% = (1 + Nom Pre-tax WACC)/ (1 + inflation) - 1 

 

 

 

  


