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Beslissing van de Autoriteit Consument en Markt op het bezwaar van het 
Loodswezen tegen het besluit van 15 september 2016 tot vaststelling van de 
vermogenskostenvoet voor het Loodswezen voor de periode van 1 januari 2017 
tot en met 31 december 2019 

 
 

1 Samenvatting 

1. Naar aanleiding van het bezwaar van het Loodswezen corrigeert de Autoriteit Consument en 
Markt in dit besluit de berekening en vaststelling van de (asset) bèta. Deze bèta was 0,51 en 
wordt 0,54. Daardoor stijgt de vermogenskostenvoet (WACC) voor het Loodswezen met 0,3% 
naar 6,3%. De bezwaren van het Loodswezen, gericht op een correctie van de WACC met 
0,59%, zijn daarom deels gegrond. 

 
2. Deze vermogenskostenvoet (WACC) wordt nader vastgesteld op 6,3%. 

2 Verloop van de procedure 

3. Bij besluit van 15 september 2016, verzonden op 22 september 2016, (hierna: het bestreden 
besluit) heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) de vermogenskostenvoet (WACC) 
voor het Loodswezen voor de jaren 2017-2019 vastgesteld op 6,0%.1 

 
4. Tegen het bestreden besluit heeft mr. A.A. Kleinhout, advocaat te Amsterdam, (hierna: de 

gemachtigde) namens - hier kort weergegeven - het Loodswezen tijdig bezwaar gemaakt bij brief 
van 27 oktober 2016. In het aanvullend bezwaarschrift  van 10 november 2016 zijn de gronden 
van het bezwaar uiteengezet. Tevens is daarbij aangegeven dat een hoorzitting achterwege kan 
blijven. 

 
5. Bij brief van 2 december 2016 heeft ACM aan het Loodswezen een herberekening van de 

WACC toegezonden en het Loodswezen in de gelegenheid gesteld daarop te reageren. Op 
verzoek van de gemachtigde heeft ACM bij e-mailbericht van 7 december 2016 deze 
herberekening van een nadere toelichting voorzien. 

 
6. De gemachtigde heeft bij e-mailbericht (met bijlagen) van 12 december 2016 gereageerd. 

 
7. Vervolgens heeft tussen ACM en de gemachtigde op 13 en 14 december 2016 nog een (nadere) 
                                                        
1 ACM/DTVP/2016/205358 (gepubliceerd op www.acm.nl) 

http://www.acm.nl/
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mailwisseling plaatsgehad. 

3 Het bestreden besluit  
8. In het bestreden besluit is overwogen dat voor de vaststelling van de verschillende parameters 

van de WACC de uitgangspunten van de beslissing van ACM van 22 mei 2014 op het bezwaar 
van het Loodswezen tegen het WACC-besluit van 23 april 2013 worden gevolgd. Wel is ACM 
daarbij nagegaan of na die beslissing op bezwaar sprake was van ontwikkelingen in de 
markt of in de rechtspraak, op grond waarvan van die uitgangspunten moest worden 
afgeweken. Ook de ingebrachte zienswijzen konden ACM aanleiding geven om die 
uitgangspunten niet langer te volgen.2 
 

9. Als gevolg van een tussenuitspraak van het CBb van 12 januari 2016, waarbij voor de 
vaststelling van de kostenvoet voor het vreemd vermogen het trapjesmodel is geïntroduceeerd, 
heeft ACM bij de vaststelling van de kostenvoet voor het vreemd vermogen op dit punt een 
andere methodiek gevolgd dan bij de beslissing op bezwaar van 22 mei 2014.3 
 

10. Aldus heeft ACM bij het bestreden besluit de (verschillende parameters van de) 
vermogenskostenvoet voor het Loodswezen voor de jaren 2017-2019 als volgt vastgesteld:4 
 

Nominale risicovrije rente (vreemd vermogen) 1,87% 

Rente-opslag 1,47% 

Opslag transactiekosten 0,15% 

Kostenvoet vreemd vermogen 3,49% 
Nominale risicovrije rente (eigen vermogen) 1,25% 

Marktrisicopremie 5% 

Asset bèta 0,51 

Equity bèta 0,66 

Kostenvoet eigen vermogen 4,54% 

Gearing 31,8% 

Belastingvoet 36,9% 

Nominale WACC voor belastingen 6,0% 
   

Tabel 1: WACC voor de periode 2017-2019, zoals vastgesteld bij het bestreden besluit 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2 Zie de randnummers 31 en 32 van het bestreden besluit. 
3 Zie paragraaf 4.4.1 van het bestreden besluit. 
4 Zie paragraaf 4.8 en tabel 4.3 van het bestreden besluit. 
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4 Bezwaargronden  
11. In het aanvullend bezwaarschrift is, voor zover hier van belang, aangevoerd dat het Loodswezen 

enkele onjuistheden bij de berekening van de bèta’s heeft geconstateerd. Daarnaast is 
opgemerkt dat anders dan in het bestreden besluit is aangegeven, bij de bètaberekening is 
afgeweken van de methodiek, die is toegepast bij de beslissing op bezwaar van 22 mei 2014. 
 

12. De aangevoerde bezwaargronden vat ACM als volgt samen. 
 

Gebruik onjuiste bèta of standard error 
13. Bij een aantal bedrijven uit de referentiegroep of peergroup, die voor de berekening van de bèta 

voor het Loodswezen is opgesteld, is een onjuiste bèta of standaardfout gehanteerd: niet altijd  
is in de verdere berekening de juiste bèta meegenomen. Ten slotte zijn typefouten aangetroffen 
waardoor een aantal gebruikte waarden met een factor tien verschillen van de juiste waarden. 
Deze onvolkomenheden hebben geen impact op de hoogte van de WACC. 
 
Onjuiste classificatie Aqua America 

14. In de bèta-berekeningen is Aqua America ten onrechte aangemerkt als havenbedrijf in plaats 
van als waterbedrijf. Correctie van deze onvolkomenheid heeft volgens het Loodswezen een 
opwaarts effect (van 0,26%) op de WACC. 
 

Hamburger Hafen niet in berekeningen 
15. Hamburger Hafen maakt blijkens het bestreden besluit deel uit van de peergroup 

havenbedrijven, maar is niet meegenomen in het berekenen van de mediane bèta van de 
peergroup havenbedrijven. Correctie hiervan leidt volgens het Loodswezen tot een neerwaarts 
effect op de WACC (van -0,21%). 
 

Bij autocorrelatie worden verkeerde data gebruikt 
16. In het bestreden besluit is overwogen dat wekelijkse data worden gebruikt voor het schatten van 

de bèta’s indien autocorrelatie wordt geconstateerd. Dit is niet consistent met de methodiek 
zoals die is gehanteerd (op basis van advies van Brattle) voor de beslissing op bezwaar van 22 
mei 2014. Daarbij zijn bèta’s steeds geschat op basis van dagelijkse data, waarna bij 
autocorrelatie hiervoor wordt gecorrigeerd met toepassing van “statistische technieken”. Gesteld 
wordt dat, in geval van autocorrelatie, correctie beter kan plaatsvinden door standaardfouten te 
hanteren die autocorrelatie-consistent zijn, zoals de Newey-West standaardfout. Correctie leidt 
tot een opwaarts effect op de WACC (van 0,11%), aldus het Loodswezen. 
 

Verkeerde marktindex voor bètaregressie Suria 
17. Tot de peergroup van haven- en waterbedrijven behoort ook de in Maleisië gevestigde 

onderneming Suria Capital Holdings Berhad (hierna: Suria). Bij de regressieanalyse is 
abusievelijk de marktindex voor Singapore gebruikt in plaats van die van Maleisië. Correctie 
hiervan heeft een opwaarts effect op de WACC (van 0,42%). 
 

Effecten van de correcties 
18. Volgens het Loodswezen leiden de voorgestelde correcties per saldo tot een opwaartse correctie 
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van de WACC van 0,59%. ACM wordt dan ook verzocht om het bestreden besluit te herroepen 
voor zover dat gelet op de bezwaargronden is aangewezen en de WACC conform die gronden 
vóór 1 januari 2017 opnieuw vast te stellen.  

5 Juridisch kader 
19. Voor de beschrijving van het relevante juridisch kader, waarin zich sinds het bestreden besluit 

geen wijzigingen hebben voorgedaan, verwijst ACM naar hoofdstuk 2 van het bestreden besluit.  

6 Overwegingen 
Correcties van onvolkomenheden 

20. Naar aanleiding van de aangevoerde bezwaargronden heeft ACM de berekeningen van de bèta 
nader onderzocht. Daarbij is vastgesteld dat in die berekeningen inderdaad sprake is van de 
door het Loodswezen geconstateerde onjuistheden en/of inconsistenties. ACM heeft deze 
onvolkomenheden in deze berekeningen dan ook hersteld. Vervolgens heeft ACM een 
herberekening uitgevoerd conform de methodiek die is gehanteerd bij de beslissing op bezwaar 
van 22 mei 2014, waarbij de berekening van de WACC is uitgevoerd door Brattle.5 
 

21. Deze herberekening is voor een reactie voorgelegd aan het Loodswezen. Naar aanleiding van 
de reactie van het Loodswezen heeft ACM de herberekening nader onderzocht en deels 
gecorrigeerd. 
 

Effecten van de correcties 
22. ACM heeft ervan afgezien om het effect van elke individuele correctie afzonderlijk te berekenen. 

Volgens ACM is een dergelijke berekening niet zinvol, omdat de verschillende effecten van de 
uitgevoerde correcties van invloed zijn op elkaar. Het totaaleffect van de correcties leidt er 
volgens de herberekening van ACM toe dat de (asset) bèta toeneemt van 0,51 naar 0,54. 
Daardoor stijgt de (equity) bèta naar 0,70 en stijgt de kostenvoet eigen vermogen naar 4,76%. 
De WACC neemt hierdoor toe met (afgerond) 0,3% naar 6,3%. 

 
Conclusie 

23. Gelet op het voorgaande komt ACM tot de conclusie dat het bezwaar van het Loodswezen 
gedeeltelijk gegrond moet worden verklaard. 
 

24. ACM zal daarom de vermogenskostenvoet (WACC) voor de periode 2017-2019 nader 
vaststellen als volgt: 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
5 Zie rapport Brattle van 4 maart 2013, The WACC for the Dutch TSOs, DSOs, water companies and the Dutch Pilotage 
Organisation. 
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Nominale risicovrije rente (vreemd vermogen) 1,87% 

Rente-opslag 1,47% 

Opslag transactiekosten 0,15% 

Kostenvoet vreemd vermogen 3,49% 
Nominale risicovrije rente (eigen vermogen) 1,25% 

Marktrisicopremie 5% 

Asset bèta 0,54 

Equity bèta 0,70 

Kostenvoet eigen vermogen 4,76% 

Gearing 31,8% 

Belastingvoet 36,9% 

Nominale WACC voor belastingen 6,3% 
 

  Tabel 2: WACC voor periode 2017-2019 zoals nader vastgesteld 

7 Dictum 
25. Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen, beslist ACM als volgt: 

 
I. ACM verklaart het bezwaar van het Loodswezen tegen het besluit tot vaststelling van de 

vermogenskostenvoet voor het Loodswezen voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 
december 2019 gegrond, voor zover dat bezwaar gericht is tegen de onjuiste berekening en 
vaststelling van de (asset) bèta; 

II. ACM stelt de (asset) bèta alsnog vast op 0,54; 
III. ACM stelt de vermogenskostenvoet (WACC) als bedoeld in artikel 2.9, zesde lid, van het 

Besluit markttoezicht registerloodsen, voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 
december 2019, nader vast op 6,3%; 

IV. ACM verklaart het bezwaar van het Loodswezen voor het overige ongegrond. 
 
De Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze,  
 
 
 
mr. C.A. Fonteijn, 
bestuursvoorzitter 
 
Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks is betrokken, binnen zes weken na 
bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Rotterdam, 
sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Nadere informatie over de 
beroepsprocedure is te vinden op www.rechtspraak.nl. 
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