
Overzicht van de wijziging in het  methodebesluit Transporttaken TenneT 2014- 2016 

 

In deze notitie staan de wijzigingen in het methodebesluit naar aanleiding van de tussenuitspraak 

van het CBb. De bijgaande tekst is tevens verwerkt in de integrale versie van het methodebesluit.  

 

2. Procedure van totstandkoming van dit besluit 

16a. Op 26 september 2015 heeft ACM dit methodebesluit vastgesteld. TenneT heeft hiertegen 

beroep aangetekend bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb). Op 11 

augustus 2015 heeft het CBb een tussenuitspraak (hierna: de tussenuitspraak)
1
 gedaan en 

ACM opgedragen een aantal gebreken te herstellen. Naar aanleiding hiervan heeft ACM het 

methodebesluit aangepast. De aanpassing is op 23 november 2013 besproken in de eerder 

genoemde klankbordgroep. ACM heeft de vergaderstukken (inclusief het verslag) van de 

bijeenkomst van de klankbordgroep gepubliceerd op de internetpagina van ACM.  

 

16b. Het ontwerpbesluit tot wijziging van het methodebesluit (hierna: het tweede ontwerpbesluit) 

is op 4 december 2015 ter inzage gelegd als onderdeel van de uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure. Tegelijk met de ter inzagelegging heeft ACM in de Staatscourant 

van 4 december 2015 kennis gegeven van het tweede ontwerpbesluit. Bovendien heeft ACM 

het tweede ontwerpbesluit op de internetpagina van ACM gepubliceerd.  

 

16c.  ACM zal op verzoek van belanghebbenden ten kantore van ACM een hoorzitting 

organiseren. Daarnaast kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijzen indienen. Het 

verslag van de hoorzitting en de reactie op de zienswijzen publiceert ACM te zijner tijd op de 

internetpagina van ACM.  

 

4. Context van dit besluit 

 

4.3. De tussenuitspraak van het CBb van 11 augustus 2015 

41a.  In de tussenuitspraak heeft het CBb geoordeeld dat het methodebesluit lijdt aan 

(herstelbare) gebreken, namelijk wat betreft de vergoeding van kosten van vreemd 

vermogen binnen de WACC, de onverkorte toepassing van STENA2012 ter bepaling van de 

statistische efficiëntie van TenneT vanwege het effect van variaties in de WACC, met name 

in geval van een WACC tussen 5 en 6% op de gewichtsfactor bevolkingsdichtheid. 

Daarnaast heeft het CBb geoordeeld dat ACM in de methode ter bepaling van de x-factor 

niet mocht voorzien in toepassing van een efficiëntiekorting ten aanzien van de kosten van 

terreinen en gebouwen, planningskosten en kosten van immateriële vaste activa.  

 

41b.  Het CBb heeft ACM opgedragen om binnen zes maanden na verzending van de 

tussenuitspraak de gebreken te herstellen dan wel andere besluiten daarvoor in de plaats te 

nemen met inachtneming van de overwegingen en de aanwijzingen in de tussenuitspraak. 

Met dit tweede ontwerpbesluit geeft ACM invulling aan deze opdracht. Het CBb zal 

vervolgens TenneT in de gelegenheid stellen om binnen acht weken schriftelijk haar 

zienswijze te geven over de wijze waarop de gebreken zijn hersteld. Daarna zal het CBb een 

                                                        
1
 Zie ECLI:NL:CBB:2015:272. 



uitspraak doen op de beroepen.   

 

5. Beoordelingskader  

 

5.4. Interpretatie van de tussenuitspraak van het CBb van 11 augustus 2015 

64a.  In de tussenuitspraak heeft het CBb twee (herstelbare) gebreken in het bestreden 

methodebesluit geconstateerd die betrekking hebben op de:  

1) vergoeding van kosten van vreemd vermogen binnen de WACC,  

2) onverkorte toepassing van STENA2012 ter bepaling van de statistische efficiëntie van 

TenneT.   

Daarnaast heeft het CBb geoordeeld dat ACM in de methode ter bepaling van de x-factor 

niet mocht voorzien in toepassing van de efficiëntiekorting op de kosten van terreinen en 

gebouwen, planningskosten en kosten van immateriële vaste activa.  

 

ACM licht haar interpretatie van de tussenuitspraak van het CBb in de volgende paragrafen 

toe. 

 

5.4.1 Vergoeding eigen vermogen 

64b.  Het CBb heeft, voor zover relevant, de onderstaande overwegingen aan haar 

tussenuitspraak ten grondslag gelegd: 

  

2.3. Het College overweegt als volgt. (…)  

 

2.4. (…)  

 

2.5. Nu ACM de in de WACC opgenomen kostenvoet voor vreemd vermogen voor de 

komende reguleringsperiode afstemt op de kosten van nieuw vreemd vermogen, valt 

niet uit te sluiten dat de in de eindinkomsten opgenomen rentevergoeding voor 

vreemd vermogen geen volledige dekking biedt voor de kosten voor vreemd 

vermogen, aangezien de kosten van lopende leningen in de komende 

reguleringsperiode – gegeven de daling van de rente die zich in de afgelopen jaren 

heeft voorgedaan – hoger liggen dan de verwachte kosten voor nieuw aan te trekken 

vreemd vermogen. In de vorige reguleringsperiode heeft ACM uitdrukkelijk rekening 

gehouden met (geleidelijke herfinanciering van) de bestaande leningenportefeuille 

van netbeheerders. Haar keuze om die praktijk te verlaten heeft zij ontoereikend 

gemotiveerd. Volgens vaste rechtspraak van het College geldt bij de bepaling van de 

WACC als uitgangspunt dat een gereguleerde onderneming haar financieringskosten 

vergoed krijgt. In zijn uitspraak van 23 september 2013 (ECLI:NL:CBB:2013:184, 

r.o. 9.4.2) heeft het College specifiek in deze zin geoordeeld ten aanzien van de 

keuze van een onderneming voor langjarige in plaats van (wellicht goedkopere) 

kortjarige financiering met vreemd vermogen. Weliswaar heeft ACM toegelicht dat 

van een WACC die rekening houdt met bestaande leningen onjuiste 

investeringsprikkels uitgaan, maar ACM gaat daarbij ten onrechte niet in op het feit 

dat de WACC deels moet worden aangewend om de (hogere) financieringslasten van 

het oude vreemd vermogen te voldoen. TenneT heeft er naar het oordeel van het 



College terecht op gewezen dat de WACC deels zal moeten worden aangewend om 

de hogere financieringslasten van het oude vreemd vermogen te voldoen. Voor zover 

ACM stelt dat er steeds een surplus aan rendement is dat de netbeheerder prikkelt 

tot inefficiënte investeringen heeft zij dat niet met concrete feiten onderbouwd. De 

verwachting dat efficiënte kosten voor vreemd vermogen op de lange termijn worden 

vergoed, uitgaande van een symmetrisch renteverloop is speculatief en wordt reeds 

daarom verworpen. ACM heeft op dit onderdeel de methodewijziging niet 

draagkrachtig gemotiveerd. Het betoog van TenneT slaagt.  

 

64c Uit de overwegingen van het CBb volgt dat ACM het bestreden methodebesluit op dit 

onderdeel onvoldoende heeft gemotiveerd. Om dit gebrek te herstellen past ACM de 

motivatie aan. Aangezien de hoogte van de WACC hiermee niet verandert is er geen sprake 

van een herstel van het methodebesluit. ACM neemt de motivatie over in de integrale versie 

van het methodebesluit.  

 

5.4.2  Statische efficiënte 

64d Het CBb heeft, voor zover relevant, de onderstaande overwegingen aan haar 

tussenuitspraak ten grondslag gelegd: 

 

6.3. Het College is niet gebleken dat een pre-tax WACC zich naar zijn aard niet verdraagt 

met benchmarkdoeleinden, mits deze WACC op gelijke wijze voor alle te benchmarken 

TSO's wordt toegepast. Dat dit laatste is gebeurd heeft ACM onweersproken gesteld. 

Partijen zijn het erover eens dat het hoofdzakelijk de (ten opzichte van e3grid2012) hogere 

WACC in STENA2012 is die over de band van een bijna halvering van het outputgewicht 

van bevolkingsdichtheid (0.128 in e3grid2012, 0.067 in STENA2012) de 

kostenefficiëntiedaling van TenneT veroorzaakt. Het College ziet zich daarmee voor de 

vraag gesteld of voldoende inzichtelijk is gemaakt dat de hogere WACC die in STENA2012 

is gebruikt dient te leiden tot een (aanzienlijke) vermindering van het gewicht van 

bevolkingsdichtheid en daarmee tot een daling van de efficiëntie van TenneT. Niet in geschil 

is de methodologische keuze van het Consortium om de output te ontleden in drie factoren, 

waaronder bevolkingsdichtheid, en om het maximale relatieve (kostenverklarende) gewicht 

van deze factoren te begrenzen in de vorm van gewichtsbeperkingen, uitgedrukt in een 

coëfficiënt. Uit de rapporten en notities van het Consortium en de opmerkingen van ACM 

leidt het College af dat de gewichtsbeperkingen worden bepaald met behulp van een 

statistische (regressie-)analyse van de correlatie tussen (variaties in) de output en de input 

van de vergelijkingsgroep. Daarbij worden zogeheten outliers (uitschieters), dat wil zeggen 

atypische waarnemingen, uit de analyse verwijderd. In de kern komt de verklaring die ACM 

en het Consortium geven voor de daling van het gewicht voor bevolkingsdichtheid in 

STENA2012 erop neer dat een stijging van de WACC, de capex – ook in relatie tot de totex 

– voor alle TSO's (maar voor TenneT naar verhouding wat meer) verhoogt, wat leidt tot 

gewijzigde input/output-verhoudingen. De statistische analyse van deze veranderde data, in 

samenhang met de outlierdetectie, levert gewijzigde coëfficiënten op.  

 

6.4. Het College neemt als vaststaand aan, want tussen partijen niet in geschil, dat het 

gewicht voor bevolkingsdichtheid modelconform is bepaald. Dat roept de vraag op of een 



model dat bij een, betrekkelijk geringe, stijging van de WACC met 1,64%, een zodanige 

verschuiving in de relatieve kostenverklarende gewichten van de outputfactoren vertoont dat 

het gewicht voor bevolkingsdichtheid bijna wordt gehalveerd, voor reguleringsdoeleinden 

bruikbare resultaten oplevert. Daar komt bij dat, zoals uit de toelichting en de grafiek op 

pagina 2 van de notitie van het Consortium van juni 2014 blijkt, het maximale gewicht van 

bevolkingsdichtheid abrupt afneemt bij een WACC tussen de 5 en 6%, en de coëfficiënt tot 

de 5% en vanaf de 6% stabiel verloopt. Dit wordt als volgt verklaard:  

 

“ (…) The change in the coefficient arises as the robust regression eliminates a certain 

observation from the sample depending on the value of the WACC. (…) ”  

 

Het College leidt hieruit af dat door de outlierdetectie de vergelijkingsgroep zodanig wijzigt 

dat voor de resterende waarnemingen een mindere mate van correlatie bestaat tussen 

kosten enerzijds en output op bevolkingsdichtheid anderzijds, met een lagere coëfficiënt als 

gevolg. TenneT heeft betoogd dat hierin een element van willekeur schuilt, nu zij bij een 

lagere WACC – zoals die bijvoorbeeld voor de reguleringsperiode 2014-2016 zal gelden – in 

dit model als 100% efficiënt zou zijn aangemerkt. ACM heeft betoogd dat het juist een 

kenmerk is van de robuustheid van het model dat de outlierdetectie atypische 

waarnemingen verwijdert. Ter zitting heeft ACM in dit verband toegelicht dat de factor 

bevolkingsdichtheid vooral gerelateerd is aan de opex, en niet aan de capex, wat, zo begrijpt 

het College, in de visie van ACM ook verklaart waarom de coëfficiënt van 

bevolkingsdichtheid bij een stijgende WACC (want stijgende capex) afneemt. Nog 

daargelaten dat – mede in het licht van de klacht van TenneT over het gebrek aan 

transparantie – moet worden vastgesteld dat de omschrijving van de outputfactor 

bevolkingsdichtheid in e3grid2012 en STENA2012 niet doet vermoeden dat deze factor 

primair aan de opex is gerelateerd, geldt dat deze stelling van ACM de halvering van het 

gewicht van bevolkingsdichtheid niet afdoende verklaart, nu bij WACC-stijgingen tot 5% en 

vanaf 6% geen grotere wijzigingen in dit gewicht optreden. Er is dus geen sprake van dat het 

opex-karakter van de factor bevolkingsdichtheid in algemene zin ertoe leidt dat stijgende 

WACC/capex een afname van het gewicht ervan tot gevolg heeft. Het College gaat er dan 

ook vanuit dat de halvering van dit gewicht uitsluitend is terug te voeren op de in het model 

opgenomen outlierdetectie, die bij een WACC tussen de 5 en 6% het aantal bruikbare 

observaties wijzigt.  

 

6.5. Naar het oordeel van het College stelt het kostenbenchmarkmodel in de toepassing op 

de nu voorliggende vergelijkingsgroep de uitkomsten op zodanige wijze afhankelijk van het 

gebruikte WACC-niveau, dat deze uitkomsten vanuit reguleringsoogpunt niet zonder meer 

aan de berekening van de (statisch) efficiënte kosten ten grondslag kunnen worden gelegd. 

De kans is reëel – zoals TenneT ook heeft betoogd – dat bij een toekomstige toepassing van 

het model waarbij een lager WACC-niveau wordt gehanteerd (bijvoorbeeld het voor 2014-

2016 vastgestelde percentage) de efficiëntie van TenneT wezenlijk hoger uitvalt dan nu, ook 

zonder dat sprake is van reële efficiëntieverbeteringen van de kant van TenneT. Dergelijke 

fluctuaties verhouden zich niet met het ook door ACM onderschreven belang van 

bestendigheid en voorzienbaarheid van de regulering en nopen naar het oordeel van het 



College tot een aanmerkelijk terughoudender toepassing van de uitkomsten van de 

benchmark. 

 

6.6. De conclusie is dat ACM niet in redelijkheid heeft kunnen besluiten om de in 

STENA2012 gemeten efficiëntie van 85% onverkort toe te passen teneinde aldus de 

(statisch) efficiënte kosten van TenneT te bepalen. In zoverre slaagt de beroepsgrond van 

TenneT. 

 

64e ACM constateert dat zij de mate van efficiëntie kan baseren op de uitkomsten van de 

internationale TSO-benchmark, zoals beschreven in paragraaf 8.2.3. De daaruit 

voortvloeiende mate van efficiëntie kan ACM echter niet onverkort hanteren. ACM dient de 

uitkomst van de internationale TSO-benchmark met aanmerkelijke terughoudendheid en 

voorzichtigheid toe te passen. ACM licht in paragraaf 8.2.3  toe hoe zij de uitkomst van de 

internationale TSO-benchmark toepast.  

  

5.4.3 Niet gebenchmarkte kosten 

64f. Het CBb heeft, voor zover relevant, de onderstaande overwegingen aan haar 

tussenuitspraak ten grondslag gelegd: 

 

7.4. Ten aanzien van de overige kosten (terreinen en gebouwen, planning en immateriële 

vaste activa) overweegt het College dat ACM niet weerspreekt dat deze kosten niet zijn 

gebenchmarkt. De uit de benchmark voortvloeiende efficiëntieparameter van 85% heeft dus 

geen betrekking op deze kosten. Het College is evenmin anderszins gebleken van enig 

onderzoek naar de efficiëntie van deze kosten waaruit de mate van inefficiëntie ervan blijkt. 

Dat de kosten volgens ACM een marginaal karakter hebben, doet daar niet aan af, terwijl de 

stelling van ACM dat de kosten vergelijkbaar zijn met de wel gebenchmarkte kosten 

onvoldoende is uitgewerkt om daaruit de conclusie te kunnen trekken dat ook voor deze 

kosten de uit de benchmark blijkende inefficiëntie geldt. ACM mocht in de methode ter 

bepaling van de x-factor daarom niet voorzien in toepassing van een efficiëntiekorting op 

deze kosten. Deze grond slaagt.  

 

64g.  ACM merkt op dat deze uitspraak geen onderdeel uitmaakt van de bestuurlijke lus. De  

uitspraak van het CBb heeft ACM verwerkt in het methodebesluit. Het voorgaande heeft 

geleid tot een wijziging van de randnummer 182 van dit besluit.  

 

6.3  Aangebrachte wijzigingen in de reguleringssystematiek 

96a. Ten achtste heeft ACM naar aanleiding van de tussenuitspraak enkele gebreken in dit 

methodebesluit gerepareerd. Dit betreft een nadere motivering van de WACC, het hanteren 

van een voorzichtigheidsmarge bij het bepalen van de efficiëntie van TenneT en het niet 

toepassen van de efficiëntiekorting op bepaalde kostenposten.  

 

8. Methode tot vaststelling van de x-factor 

 

8.2.3. Statische efficiëntie (theta) 

 



Uitkomsten benchmarkstudie en de vaststelling daarvan 

 

170. Bij de vaststelling van de efficiëntie van TenneT ten behoeve van de vijfde 

reguleringsperiode heeft ACM een voorzichtigheidsmarge van 10% toegepast op de 

toenmalige meting van 47%.Voor de zesde periode doet ACM dit niet. Daartoe overweegt 

ACM dat de resultaten van DEA-modellen op zichzelf al voorzichtig zijn, en dat ACM geen 

aanleiding heeft om te twijfelen aan de kwaliteit en de representativiteit van de 

efficiëntiemetingen in STENA2012. In STENA2009 werd nog uitgegaan van een ander 

model dan DEA. Ook overweegt ACM dat het peiljaar van STENA2009 een aantal jaren voor 

het peiljaar van de vijfde reguleringsperiode lag. ACM vond het daarom redelijk om de 

efficiëntiemeting opwaarts te corrigeren voor een mogelijke toename in efficiëntie tussen het 

peiljaar en het basisjaar. In het geval van de zesde reguleringsperiode ligt het peiljaar 

dichter bij het basisjaar. Daardoor is er ook in die zin geen aanleiding om de 

efficiëntiemeting opwaarts bij te stellen. Mede gegeven de overwegingen in randnummer 

169, ziet ACM evenmin aanleiding voor een neerwaartse bijstelling. 

 

170a. Naar aanleiding van de tussenuitspraak van het CBb heeft ACM het bovenstaande 

heroverwogen. ACM licht hieronder toe hoe zij invulling heeft gegeven aan de 

tussenuitspraak.  

 

170b. ACM merkt allereerst op dat de tussenuitspraak geen aanleiding geeft om een ander model 

dan STENA2012 te hanteren. Zo concludeert het CBb in rechtsoverweging 4.4 dat ACM  

“naar het oordeel van het College de statische efficiëntie van Tennet [heeft] kunnen baseren 

op het STENA2012-onderzoek.”  

 

170c. Uit de tussenuitspraak blijkt voorts dat de door het CBb geconstateerde gebreken zien op de 

onverkorte toepassing van de uitkomsten van het STENA2012 model en niet op het model 

zelf. ACM wijst in dit verband op de volgende rechtsoverwegingen:  

“het kostenbenchmarkmodel in de toepassing op de nu voorliggende vergelijkingsgroep de 

uitkomsten op zodanige wijze afhankelijk [stelt] van het gebruikte WACC-niveau, dat deze 

uitkomsten vanuit reguleringsoogpunt niet zonder meer aan de berekening van de (statisch) 

efficiënte kosten ten grondslag kunnen worden gelegd.”
2
  

en 

“ACM niet in redelijkheid heeft kunnen besluiten om de in STENA2012 gemeten efficiëntie 

van 85% onverkort toe te passen teneinde aldus de (statisch) efficiënte kosten van TenneT 

te bepalen.”
3
  

 

170d. Ten overvloede merkt ACM op dat het niet mogelijk is om nu een nieuw onderzoek uit te 

laten voeren. Zo is de doorlooptijd van een dergelijk onderzoek al langer dan de door het 

CBb gestelde termijn. Daarnaast is onduidelijk hoe het model zodanig zou moeten worden 

aangepast dat de volatiliteit voor de WACC beperkt wordt. Tot slot wijst ACM er op dat het 

model dat is gebruikt in STENA2012 is gebaseerd op het model dat is ontwikkeld in 

                                                        
2
 Rechtsoverweging 6.5. 

3
 Rechtsoverweging 6.6. 



e3grid2012-model. Dit model wordt tevens gebruikt door verschillende Europese 

toezichthouders. Het ontwikkelen van een nieuw model zou een onwenselijke afwijking van 

de reguleringspraktijk van de andere toezichthouders betekenen.  

 

171 Kortom, uit de tussenuitspraak blijkt dat ACM de uitkomst van STENA2012 kan gebruiken 

om de efficiëntie van TenneT te bepalen. ACM kan deze echter niet onverkort toepassen. 

Gelet hierop kiest ACM voor een aanmerkelijk terughoudende toepassing van de berekende 

efficiëntie van 85%. Hoe ACM hier vorm aan geeft licht zij toe onder het volgende kopje.  

 

Toepassing van de efficiëntiemeting en vaststelling van de theta 

174a.  Zoals ACM reeds in randnummer 170e heeft toegelicht, geeft ACM invulling aan de  

tussenuitspraak door de uitkomst van STENA2012 terughoudend toe te passen. In eerdere 

methodebesluiten
4
 heeft ACM hier invulling aangegeven door het hanteren van een interval 

en/of een voorzichtigheidsmarge. In dit geval acht ACM een interval ongeschikt, omdat de 

gemeten inefficiëntie van 85% reeds de bovengrens vormt van een mogelijk interval van 

efficiëntiemetingen uit STENA2012 (zie Tabel 4). ACM heeft daarbij reeds in randnummer 

169 uitvoerig gemotiveerd waarom zij het basismodel exclusief NorNed-kabel het meest 

relevant acht. Om tegemoet te komen aan de uitspraak van het CBb heeft ACM daarom 

besloten om een passende voorzichtigheidsmarge te hanteren. ACM licht hieronder toe hoe 

zij deze voorzichtigheidsmarge heeft vastgesteld. 

 

174b. Om tot een passende voorzichtigheidsmarge te komen overweegt ACM dat het voor de 

hand ligt dat een model voor het meten van de efficiëntie van een netbeheerder in een 

bepaalde mate gevoelig is voor veranderingen in de WACC. Een andere WACC leidt immers 

tot een verandering van de totale kosten en een andere verhouding tussen kapitaalkosten 

en operationele kosten. Dit heeft verschillende effecten die voor elk bedrijf anders kunnen 

uitpakken, mede afhankelijk van de verhouding tussen de kapitaalkosten en de operationele 

kosten. TenneT heeft ten opzichte van andere TSO’s relatief hoge kapitaalkosten. Voor 

TenneT zullen de totale kosten bij een verhoging van de WACC dus relatief meer stijgen dan 

bij andere TSO’s.
5
 Het is logisch dat de relatieve efficiëntie van TenneT daardoor negatief 

wordt beïnvloed. 

 

174c. Uit STENA2012 blijkt echter dat de relatieve efficiëntie van TenneT zeer gevoelig is voor een 

WACC tussen de 5 en 6%. Dit hangt onder meer samen met het wegvallen van een 

bepaalde uitschieter. Een passende voorzichtigheidsmarge moet hiermee rekening houden. 

De voorzichtigheidsmarge hoeft dus niet het volledige verschil van 15% tussen de uitkomst 

van e3grid en STENA2012 af te dekken.  

                                                        
4
 Op de website van ACM staat een overzicht van alle voorgaande besluiten: 

https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/elektriciteit/regulering-landelijke-
netbeheerders/overzicht-besluiten-tennet-vanaf-2007/  
5
 Zie ook Frontier Economics en SumicSid, Comparing the STENA2012 and e3grid2012 results for 

TenneT NL, September 2013. De stijging van de gestandaardiseerde totale kosten (TOTEX) door 
toepassing van Nederlandse WACC is gemiddeld over alle TSO’s 13,4% maar TenneT zit boven dit 
gemiddelde met een stijging van 15,5%. De TOTEX van TenneT stijgt ook nog met 1,8% door de 
toepassing van de Nederlandse inflatie. 



 

174d. In vorige methodebesluiten
6
 hanteerde ACM een voorzichtigheidmarge van 10%. Deze 

voorzichtigheidsmarge was onder meer bedoeld om rekening te houden met eventuele 

onzekerheden ten aanzien van STENA2009
7
. Zoals ACM reeds in randnummer 170 heeft 

toegelicht, hanteert nu een nieuw DEA-model waarvan de resultaten op zichzelf al 

voorzichtig zijn en waarmee de kwaliteit en representativiteit van de metingen juist is 

vergroot ten opzichte van de vorige reguleringsperiode. Daarmee is een deel van de 

onzekerheden uit STENA2009 reeds ondervangen. Het wederom toepassen van een 

voorzichtigheidsmarge van 10% zou derhalve een overschatting betekenen van de mate van 

gevoeligheid van de uitkomst van STENA2012 voor wijzigingen in de WACC. ACM acht 

daarom een voorzichtigheidsmarge van 5% bovenop de in STENA2012 geconstateerde 

efficiëntie van 85% passend. Dit betekent dat ACM de inefficiëntie van TenneT vaststelt op 

10%. 

 

180.  Concreet betekent dit het volgende. ACM stelt het onderhavig methodebesluit vast voor de 

duur van drie jaar en houdt er rekening mee dat in deze periode voor het eerst de HS-netten 

in het benchmarkonderzoek zijn betrokken. ACM stelt daarom de theta vast op 100% minus 

3/12-deel van de inefficiëntie van10% (op basis van 1/12-deel per jaar voor elk van de 12 

resterende jaren). Dit leidt tot een theta van (afgerond) 97,5%.  

 

181. ACM acht bovenstaande overweging eveneens van toepassing op de vaststelling van de 

theta ten behoeve van de systeemtaak en stelt zij deze eveneens vast op 97,5%.  

 

182.  ACM past de efficiëntiemeting toe op alle kosten uit hoofde van de transporttaken, inclusief 

de kosten voor de NorNed-kabel maar met uitzondering van de inkoopkosten voor energie 

en vermogen en de kosten (dan wel opbrengsten) die voortvloeien uit InterTSO 

compensation. Deze laatste kosten zijn niet betrokken bij de bepaling van de 

efficiëntiemeting in STENA2012 en wijken bovendien naar hun aard veel af van de 

kostensoorten die wel in de benchmark zijn betrokken. Naar aanleiding van de 

tussenuitspraak past de ACM de efficiëntiemeting eveneens niet toe op de kosten van 

terreinen en gebouwen, planningskosten en kosten van immateriële vaste activa. Gelet 

hierop past ACM de efficiëntiemeting niet toe op de inkoopkosten voor energie en 

vermogen, de kosten dan wel opbrengsten die voortvloeien uit InterTSO compensation, de 

kosten van terreinen en gebouwen, planningskosten en de kosten van immateriële vaste 

activa. 

 

                                                        
6
 Zie ook voetnoot 4.  

7
 Zie randnummer 162 van het methodebesluit van 13 september 2010. 


