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Aanleiding
Op 30 juni 2021 is de motie Grinwis cs. (TK 2020/2021, 27625 nr. 547)
aangenomen om zo snel als mogelijk duidelijkheid te bieden aan de
drinkwaterbedrijven over de vermogenskostenvoet (WACC, Weigthed Average
Cost of Capital). De Autoriteit Consument en Markt (ACM) adviseert een WACC
van 2,95% voor de drinkwatersector voor de periode 2022 tot en met 2024, dit is
hoger dan de huidige WACC van 2,75%.
Geadviseerd besluit
Indien u akkoord bent wordt u verzocht de Kamerbrief te ondertekenen, waarin u
het voornemen uitspreekt een nieuwe WACC van 2,95% vast te stellen op basis
van het advies van ACM.
Beslistermijn
Zo snel mogelijk gezien de motie en in de vorige Kamerbrief 1 over de WACC
drinkwater heeft uw ambtsvoorganger aangegeven in september, na het advies
van ACM, te willen beslissen.
Kernpunten
De WACC bepaalt hoeveel winst drinkwaterbedrijven mogen maken de komende
jaren en heeft daarmee invloed op hoeveel investeringen de drinkwaterbedrijven
kunnen doen. De drinkwatersector verwacht de komende jaren erg veel te
moeten investeren en enkele bedrijven voorzien financieringsproblemen. Vewin
heeft eind 2020 I&W gevraagd de huidige WACC (2,75%) te bevriezen en in elk
geval niet verder te verlagen. Hierop is de Drinkwaterwet aangepast om de
minister de bevoegdheid te geven de WACC eenmalig voor één periode te
verlengen indien noodzakelijk. Ook is ACM gevraagd te adviseren over de WACC
voor de komende periode. Net voor de zomer kwam de motie Grinwis cs. om zo
snel als mogelijk duidelijkheid te bieden over de WACC. De motie is gericht op het
verlengen van de huidige WACC, omdat de verwachting was dat een nieuwe
WACC lager zou worden. Uw ambtsvoorganger heeft aangegeven pas zorgvuldig
te kunnen beslissen na het advies van ACM over de WACC. De ACM adviseert nu
een hogere WACC (2,95%) dan de huidige WACC (2,75%). Ik adviseer u het
advies van ACM over te nemen en een nieuwe WACC op basis daarvan vast te
stellen (en niet de huidige WACC te verlengen) en dit voornemen uit te spreken in
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een Kamerbrief.

Datum
24 september 2021

Voor 1 november dient u het formele WACC besluit te nemen, echter eerst
moeten nog enkele wijzigingen in wet- en regelgeving van kracht worden. Deze
wijzigingen zien op de berekening van de WACC en ACM heeft haar advies
gebaseerd op deze wijzigingen.
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Toelichting
Deze rolverdeling ligt vast in regelgeving en ook de formule en uitgangspunten
voor de WACC zijn daarin vastgelegd. De WACC is in 2009-2010 in de
Drinkwaterwet opgenomen bij amendement Koppejan-Boelhouwer (PvdA/CDA).
Voor de periode 2012-2013 gold een WACC van 6,0%, daarna is de WACC elke
periode gedaald. Dit is een gevolg van de rentedaling op de kapitaalmarkten.
In 2017 is de Drinkwaterwet deels geëvalueerd waarbij ook gekeken is naar de
WACC. Daarop zijn er een aantal wijzigingen in wet- en regelgeving uitgewerkt en
in gang gezet, welke de WACC systematiek verbeteren. Deze wijzigingen zijn naar
verwachting in oktober van kracht, daarna kunt u een formeel WACC besluit
nemen. Een koninklijk besluit dat de wijziging van de Drinkwaterwet (tijdvak
WACC gaat van twee naar drie jaar) en Drinkwaterbesluit (rekenmethode WACC)
van kracht laat worden is of wordt u binnenkort voorgelegd. Idem, een wijziging
van de Drinkwaterregeling. De regelgeving moet uiterlijk 15 oktober van kracht
worden zodat een nieuw WACC besluit op basis daarvan kan worden vastgesteld,
dit moet uiterlijk 29 oktober van kracht worden.
Eind 2019 gaven de drinkwaterbedrijven aan dat zij de komende jaren veel meer
moeten investeren dan de jaren ervoor en dat enkele bedrijven problemen
voorzagen om voldoende financiering daarvoor te krijgen. Daarop heeft I&W
verzocht aan ILT dit te onderzoeken. In mei 2021 is dit rapport van de ILT met
een beleidsreactie naar de Kamer gestuurd.
Lopende het onderzoek heeft I&W op verzoek van de drinkwatersector de
Drinkwaterwet gewijzigd, zodat de minister de bevoegdheid kreeg om de WACC
eenmalig een periode te verlengen, in plaats van een nieuwe (en mogelijk lagere)
WACC te moeten vaststellen. Nu het advies van ACM hoger uitvalt dan de huidige
WACC wordt geadviseerd niet te verlengen maar een nieuwe (hogere) WACC vast
te stellen. Kort voor afgelopen zomer, bij de behandeling van de wijzigingen van
de Drinkwaterwet door de TK, is de motie Grinwis ingediend om zo snel als
mogelijk duidelijkheid te bieden aan de drinkwaterbedrijven over de
vermogenskostenvoet. Nu ACM het advies heeft gegeven, kan de minister haar
voornemen alvast delen met de Kamer.
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