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K o r tK or t

Investeren in de drinkwatersector

Hoe staat het met de WACC?
De drinkwatersector moet de komende jaren fors meer – tot 60%  

extra – investeren om de kwaliteit en beschikbaarheid van drink-

water te kunnen blijven garanderen. Om dit te kunnen financieren,

moeten de drinkwaterbedrijven meer inkomsten genereren, mede

vanwege de huidige scherpere eisen van financiers op de (inter)na-

tionale kapitaalmarkt. De wettelijke WACC-limiet belemmert dat. 

Maar er zijn oplossingen mogelijk.

Wat nodig is, is regelgeving die beter rekening houdt met de werke-

lijke financieringswereld waarmee de drinkwaterbedrijven moeten

werken. Regelgeving die het mogelijk maakt de noodzakelijke in-

vesteringen te financieren.

De minister van IenW wijzigt daarom de Drinkwaterwet, het 

Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling, zodat de WACC-

regelgeving beter aansluit bij de financiële werkelijkheid waarmee

de drinkwaterbedrijven te maken hebben.

‘STAP IN DE GOEDE RICHTING, 

MAAR WE ZIJN ER NOG NIET’

Zo wordt het tijdvak waarvoor de WACC geldt, verlengd. Ook mag 

een overschrijding eerder aan de consument worden teruggegeven 

en worden separate berekeningswijzen gehanteerd voor de risico-

vrije rentes voor vreemd en eigen vermogen. Deze wijzigingen zijn 

een stap in de goede richting, maar bieden de drinkwaterbedrijven 

nog onvoldoende soelaas.

Financiële gezondheid
De minister heeft daarnaast adviesbureau Berenschot gevraagd te 

onderzoeken welke vraagstukken moeten worden beantwoord om 

de financiële gezondheid van de drinkwatersector te garanderen. 

Doel is te komen tot een instrument dat de doelstellingen van de 

WACC bereikt (voorkomen van overwinsten ter bescherming van 

de gebonden klant), maar ook past bij de uitdagingen van de drink-

watersector. Vewin heeft aangegeven dat het instrument voldoende 

ruimte moet geven om op de strengere eisen stellende kapitaal-

markt financiering aan te kunnen trekken voor de fors groeiende 

investeringen.

WACC niet nóg lager
Voor het vaststellen van het WACC-percentage voor de komende 

reguleringsperiode (2022-2024) heeft de minister – zoals gebruike-

lijk – advies gevraagd aan de ACM. De ACM adviseert de minister 

om de WACC voor 2022 tot 2024 licht te verhogen ten opzichte van 

het huidige percentage van 2,75%. Dat komt doordat het advies ge-

baseerd is op de gewijzigde regelgeving die beter rekening houdt 

met de werkelijke financiering van de drinkwaterbedrijven, maar 

ook omdat de ACM in de WACC-formule realistischer waarden ge-

bruikt dan in de eerdere reguleringsrondes. De minister heeft in 

een brief aan de Kamer laten weten van plan te zijn het advies van 

de ACM op te volgen. Vewin is blij met deze verhoging, het biedt de 

drinkwaterbedrijven voor de korte termijn duidelijkheid over hun 

investeringsmogelijkheden. Voor de langere termijn is en blijft een 

structurele oplossing noodzakelijk. 

Lees meer over de WACC op vewin.nl, zoekterm WACC.


