Algemene voorwaarden voor facturering en betaling bij onbalans
1. Introductie
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verrekening van de onbalans van een
erkende BRP.
2. Definities
2.1. Op deze Algemene voorwaarden en het daarbij behorende Aanvraagformulier voor erkenning als
BRP zijn de begrippen die voorkomen in de Netcode elektriciteit, de Begrippencode elektriciteit en
de Informatiecode elektriciteit en gas van toepassing.
2.2. Inzake-rekening: de door TenneT aangehouden rekening voor de verrekening van onbalans en
reconciliatie, en eventueel voor het (deels) verstrekken van de in artikel 10.8 van de Netcode
elektriciteit bedoelde zekerheid.
2.3. Onbalansfactuur: factuur voor de betaling van het verschuldigde bedrag ter zake van de onbalans
van een BRP in een Onbalansweek.
2.4. Reconciliatiefactuur: factuur voor de betaling van het verschuldigde bedrag als gevolg van de
reconciliatie.
2.5. Onbalansweek: periode van zaterdag t/m vrijdag.
2.6. Factuurdatum: datum waarop TenneT de Onbalansfactuur of Reconcilliatiefactuur heeft opgesteld.
3. Voorlopige onbalansfactuur
3.1. TenneT stelt op iedere donderdag een voorlopige Onbalansfactuur op die betrekking heeft op de
onbalans van een BRP in de daaraan voorafgaande Onbalansweek.
3.2. TenneT baseert de voorlopige Onbalansfactuur op de dagelijkse overzichten opgesteld gedurende
de Onbalansweek overeenkomstig artikel 10.25, eerste lid van de Netcode elektriciteit.
4. Definitieve onbalansfactuur
4.1. In het geval dat het met de voorlopige Onbalansfactuur in rekening gebrachte bedrag aanpassing
behoeft op basis van de definitieve meetgegevens die overeenkomstig artikel 10.20, tweede lid van
de Netcode elektriciteit aan TenneT zijn gestuurd, verwerkt TenneT deze aanpassing in een
definitieve Onbalansfactuur.
4.2. TenneT stelt op de eerste dinsdag na ontvangst van de definitieve meetgegevens de definitieve
onbalansfactuur op.
5. Reconciliatiefactuur
5.1. TenneT bepaalt maandelijks het verschuldigde bedrag voor de reconciliatie in het kader van in
artikel 10.27 van de Netcode elektriciteit en stelt op basis hiervan de Reconcilliatiefactuur op.
5.2. TenneT stelt op de vijfde werkdag van de maand de Reconcilliatiefactuur op.
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6. Feest- of brugdagen
6.1. In het geval de Factuurdatum valt op een algemeen erkende feest- of brugdag dan voert TenneT de
facturatie uit op de eerstvolgende werkdag.
7. Betaling
7.1. Voor de Onbalansfactuur vindt afschrijving van het door de BRP verschuldigde respectievelijk
bijschrijving van het door TenneT verschuldigde bedrag plaats op de eerstvolgende of tweede
werkdag na de Factuurdatum.
7.2. Voor de Reconciliatiefactuur vindt afschrijving van het door de BRP verschuldigde respectievelijk
bijschrijving van het door TenneT verschuldigde bedrag plaats overeenkomstig artikel 10.27, vijfde
en zesde lid van de Netcode elektriciteit.
7.3. De BRP staat ervoor in dat er voldoende saldo voor de verrekening aanwezig is op de Inzakerekening.
7.4. Indien de BRP de in artikel 10.8 van de Netcode elektriciteit bedoelde zekerheid (deels) heeft
verstrekt in de vorm van een storting op deze Inzake-rekening, blijft deze storting buiten
beschouwing bij de bepaling of voldoende saldo als hier bedoeld aanwezig is.
7.5. Indien zich binnen één kalenderjaar een tweede maal voordoet dat geen toereikend saldo aanwezig
is, geldt het enkele niet aanwezig zijn van toereikend saldo als het niet voldoen door de BRP aan
zijn financiële verplichtingen onder artikel 10.30, eerste lid van de Netcode elektriciteit, en is zij
zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
8. Toepassing fiscale verleggingsregeling
8.1. In het geval van onbalans van een niet in Nederland gevestigde BRP die geen vaste inrichting heeft
in Nederland en kwalificeert als wederverkoper in de zin van artikel 5b lid 2 Wet op de
omzetbelasting 1968, dan is artikel 5b lid 1 Wet op de omzetbelasting 1968 van toepassing en zal
de zogenoemde verleggingsregeling van toepassing zijn.
8.2. Indien en voor zover het voorgaande van toepassing is op de aanvrager dan verklaart deze door
ondertekening van het Aanvraagformulier voor erkenning als BRP te kwalificeren als een
wederverkoper in de zin van artikel 5b lid 2 Wet op de omzetbelasting 1968: een ondernemer wiens
hoofdactiviteit op het gebied van de aankoop van elektriciteit bestaat in het opnieuw verkopen
daarvan en wiens eigen gebruik daarvan verwaarloosbaar is.
8.3. Indien de BRP niet langer kwalificeert als wederverkoper, of expliciet geen of niet langer gebruik
kan of mag maken van voornoemde verleggingsregeling, zal de BRP dit, onder opgaaf van
redenen, onverwijld aan TenneT meedelen.
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