
 
 

Betalingsvoorwaarden CIEBR 2020 
 
Spoorwegondernemingen met toegang tot de Betuweroute (havenspoorlijn en A15 tracé) hebben een 
Toegangsovereenkomst met de Infrastructuurbeheerder ProRail. Bij het ondertekenen van deze 
overeenkomst geeft een spoorwegonderneming aan al dan niet gebruik te willen maken van de “Dienst 
2a:Toegang tot bovenleiding”. Hiermee wordt aangegeven dat men stroom wenst af te nemen via de 
bovenleiding van de Betuweroute. Door ondertekening van de Toegangsovereenkomst en 
contractering van deze dienst, conformeert de spoorwegonderneming zich aan de volgende door 
CIEBR gehanteerde regels:  
 
 
Facturatie en tarieven 
 
Indien een spoorwegonderneming voor het eerst gebruik maakt van de Dienst 2a op de Betuweroute, 
factureert CIEBR één tot maximaal enkele maanden achteraf op basis van realisatiecijfers. Bij 
maandelijks incidenteel gebruik wordt op basis van realisatiecijfers een voorschotbedrag bepaald en 
gefactureerd. Nadat de spoorwegonderneming enkele maanden op de Betuweroute gereden heeft, 
wordt per kwartaal beoordeeld of het voorschotbedrag aangepast moet worden. Bij onregelmatig 
gebruik (niet maandelijks) van de Betuweroute blijft CIEBR achteraf facturen.  
 
De tarieven van 2020 zijn: 

• Peak:  € 67,13 per MWh 

• Off-peak: € 53,36 per MWh 
 
Deze tarieven zijn inclusief de toeslag van € 0,92 per MWh voor vergroening en zijn exclusief EB, ODE 
en BTW. Als niet-lid van CIEBR betaalt een spoorwegonderneming, naast het verbruik aan energie, een 
toeslag van €13,= per MWh. Deze toeslag is opgebouwd uit administratiekosten, kosten t.b.v. 
afdekken kredietrisico en faciliteit bankgarantie. 
 
Leden van CIEBR betalen naast hun verbruik aan energie een contributie van € 3.500,= per jaar en 
betalen deze toeslag niet. Mocht een spoorwegonderneming regelmatig met elektrische tractie 
gebruik maken van de Betuweroute is het voordeliger om lid te worden van CIEBR. Als lid heeft men 
bovendien het voordeel dat men middels de Algemene Ledenvergaderingen invloed kan uitoefenen 
op de besluitvorming binnen de vereniging. 
 
 
Betalingsvoorwaarden 
 
Facturen dienen uiterlijk binnen één maand te worden voldaan. Indien deze verschuldigde betalingen 
niet, niet tijdig of niet volledig verricht is, is tevens verschuldigd de wettelijke handelsrente volgens 
artikel 6:119a BW over het verschuldigde bedrag met ingang van de dag na de dag waarop de betaling 
uiterlijk had moeten geschieden.  
 
Mocht een spoorwegonderneming ondanks herhaalde aanmaningen niet aan haar betalings-
verplichtingen voldoen, zal CIEBR de inning van de openstaande facturen uit handen geven aan een 
incassobureau. De spoorwegonderneming betaalt alsdan ten minste de extra kosten die met het op 
deze wijze incasseren gemoeid zijn. Tevens zal het bestuur van CIEBR de infrastructuurbeheerder 
informeren dat de spoorwegonderneming zich niet houdt aan de door CIEBR gehanteerde regels en 
daarmee niet handelt in overeenstemming met de door de spoorwegonderneming aangegane 
Toegangsovereenkomst.  



 
 
Eindafrekening 
 
Na afloop van het jaar worden de betaalde voorschotten verrekend met het daadwerkelijke verbruik. 
Het totaal gerealiseerde verbruik op de Betuweroute wordt met behulp van een, door de Algemene 
Ledenvergadering van CIEBR goedgekeurd, verrekenmodel toegerekend aan de verbruikers. Deze 
toerekening gebeurd op basis van de door ProRail aan CIEBR opgegeven realisatiegegevens (gebaseerd 
op Quo Vadis gegevens en de gerealiseerde dienstregeling). Tezamen met de door de accountant 
vastgestelde gerealiseerde jaarprijs in Euro per kWh wordt de eindafrekening opgemaakt over het 
betreffende boekjaar. 
 
 
Automatische incasso 
 
Om betaling van facturen/voorschotnota’s te vereenvoudigen maakt CIEBR gebruik van automatische 
incasso.  
 
 
Administratieve ondersteuning CIEBR 
 
CIEBR heeft een overeenkomst met Hellemans Consultancy voor het uitvoeren van de financiële 
administratie. Hellemans Consultancy verzorgt de facturering en de administratie van het 
energieverbruik, zij maken prognoses van het energieverbruik en voeren de onderhandelingen ten 
behoeve van de inkoop van de elektriciteit. Zij zullen u de facturen toesturen en zijn tevens uw 
aanspreekpunt voor vragen over de facturering en energieverbruik.  
 
De contactpersoon is: 

• Naam: Mevr. D. Riemer  

• Tel.:  030-255 5018 

• Email: info@ciebr.nl 
 


