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Naar aanleiding van de zienswijzen op het ontwerp methodebesluit 2017-2021 heeft ACM gevraagd 

aan Rebel om de grootte van de peergroup en de gemaakte keuzen verder te onderbouwen. Een 

onderdeel van de onderbouwing is de deelanalyse wat het effect is op de statistische fout in de bèta 

schatting wanneer de peer group in omvang verandert. Achtergrond daarbij is dat Rebel kiest voor een 

peer group van 8 bedrijven, terwijl de peer group in de voorgaande reguleringsperiode groter was. 

Hiertoe hebben wij de ‘Jackknife’ (Shao & Wu ,1989) methodiek toegepast. Via de Jackknife methode 

hebben wij grafiek 2 (Estimated Standard Deviation of Median BETA) op pagina 7 van ons memo van 

26 juli 2016 gegenereerd. De conclusie die getrokken werd was dat de schattingsfout van de mediaan 

van de bèta’s maximaal in beperkte mate wordt verkleind door het toevoegen van extra peers van 

gelijke kwaliteit tot een groep van 10-11.  

 

ACM heeft ons naar aanleiding van vragen van derden gevraagd om de berekening onder deze grafiek 

vrij te geven. Op dit moment hebben we geconstateerd dat we de grafiek niet konden reproduceren. 

Zoekende naar de grafiek hebben we onder andere geconstateerd dat 11 beta’s op 11! = 39.9 miljoen 

verschillende volgordes gezet kunnen worden. Nu grafiek 2 niet is te reproduceren heeft ACM Rebel 

gevraagd toe te lichten wat dit betekent voor de totaal analyse. Onze conclusie is dat dit geen effect 

heeft. We lichten dit hieronder toe.  

 

 

Samenvatting context  

Bij de samenstelling van de peer group is de belangrijkste afweging te komen tot een peer group van 

enerzijds voldoende omvang en anderzijds een goede vergelijkbaarheid van bedrijven in de peer group 

met de netbeheerders elektriciteit en gas. De belangrijkste selectiecriteria zijn de mate van TSO/DSO 

activiteiten van de betreffende peer (benaderd via aandeel van de omzet) en de geografische & 

monetaire locatie van de peers (liefst Eurozone). Hierbij speelt de afweging dat meer (perfecte) peers 

de statistische kracht van de schatters verbetert, terwijl het toevoegen van kwalitatief minder goede 

peers de analyse juist minder betrouwbaar maakt. In ons rapport van 29 maart 2016 en het memo van 

26 juli 2016 hebben we toegelicht waarom is gekozen voor een peer group van 8 bedrijven. Kortweg 

vonden we de overige kandidaat peers van onvoldoende kwaliteit om toe te voegen aan de peer group. 

Het vergroten van de peer group naar 10-11 peers leidt daarmee ook niet tot een verlaging van de 

schattingsfout.  

 

Door gebruik van  mediaan is het effect op de bèta erg beperkt. Dit om de volgende twee redenen: 
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1. De mediaan van de individuele asset bètas is gekozen als gebruikte schatter voor de asset 

bèta van een efficiënt gefinancierde netbeheerder. Het hanteren van de mediaan is een 

krachtige methode om schatter te ontdoen van (de meeste) onzuiverheid1.  

 

2. Een tweede reden om de mediaan te hanteren is dat het werken met een mediaan minder 

kwetsbaar is voor outliers. Dit is van belang omdat  het aantal bedrijven in de sample (voor 

statistische analyse begrippen) klein is. Onder deze omstandigheden is de mediaan een 

efficiëntere schatter dan het gemiddelde2. De robuustheid van de (empirische) 

mediaanschatter voor verschillende groottes van peer group in onze sample ondersteunt 

deze keuze. De keuze voor een peer group van tussen de 11 en 6 bedrijven heeft nauwelijks 

effect op de hoogte van de bèta op basis van de mediaan. We lieten dit zien in de 

onderstaande grafiek.   

 

Figuur 1 relatie omvang versus mediaan en asset beta peer group 
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Conclusie 

We concluderen dat het niet kunnen reproduceren van grafiek 2 geen effect heeft op onze conclusie 

om te komen tot een peer group van 8 peers.  

                                                                            
1 Zoals niet normaal verdeelde bètas (zie ook Vasicek toepassing), onzuivere peers 

2 Kenney, John Francis, and Ernest Sydney Keeping. "Mathematics of statistics-part one." (1954). 
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