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Geachte meneer Actie

Om een einde te maken aan de te hoge tarieven voor stadsverwarming, hebben we eind vorig
jaar Eneco voorde rechter gedaagd. Met deze brief wil/en we u ten eerste informeren over het
verloop van de rechtszaak. Maar LET OP, verderop in de brief wordt in verband daarmee ook
van u een (re)actie gevraagd!

Rond de jaarwisseling is bij een viertal vennootschappen van Eneco een dagvaarding bezorgd en
is de zaak aangemeld bij de rechtbank te Rotterdam. Onze belangrijkste eisen zijn onmiddellijke
verlaging van de tarieven en terugbetaling van hetgeen over de afgelopen jaren teveel is betaald;
voor de 438 deelnemers tezamen gaat het daarbij tot op heden om enkele tonnen en dat bedrag
neemt elke maand verder toe.

De rechtbank heeft in eerste instantie besloten tot een puur schriftelijke procedure. Daarbij worden
o. a. de volgende stappen doorlopen: Conclusie van Antwoord door Eneco, Repliek vanuit onze
stichting en Dupliek door Eneco. Bij elke stap krijgt de betrokken partij zo'n drie maanden de tijd
om haar (tegen)argumenten op schrift te zetten, met daarbij ter onderbouwing allerlei rapporten,
brieven en dergelijke.

Onlangs hebben we van (de advocaten van) Eneco het Dupliek ontvangen. Naast wat juridische
speldenprikjes, is het inhoudelijk verweer van Eneco erg dun. Men volhardt simpelweg in de
stelling dat de gehanteerde tarief-methode gevalideerd en beproefd zou zijn en landelijk wordt
toegepast, zonder daarbij met overtuigende argumenten te komen. Hierbij gaat men onder (veel)
meer voorbij aan de conclusies van de Algemene Rekenkamer, dat de methode van branche-
organisatie EnergieNed een onvoldoende scoort op het gebied van transparantie en betrouw-
baarheid en dat de methode zeker in het geval van nieuwbouw niet voldoet aan het Niet-Meer-
Dan-Anders-principe. Het rapport van de rekenkamer hebben wij dan ook met ons Repliek
ingebracht, samen met een eigen berekening en rapporten van onder andere VIAC en TNO

Wij hebben van de rechtbank tot medio oktober de tijd gekregen om nogmaals schriftelijk (kort)
te reageren op het Dupliek, en met name op de daarbij gevoegde rapporten en dergelijke. Waar-
schijnlijk krijgt ook Eneco daarna nog gelegenheid om binnen vier tot zes weken een laatste
schriftelijke reactie te geven.



STICHTING ACTIE GIGA JOULE

Gezien het voorgaande hebben wij nog steeds alle vertrouwen in een voor ons gunstige uitkomst
van de rechtszaak. Het kan echter nog wel enkele maanden duren voordat de rechtbank zich echt
inhoudelijk over deze zaak gaat buigen. En mogelijk vindt de rechtbank de zaak te complex, waar-
na men bijvoorbeeld een onderzoek door onafhankelijke deskundigen kan gelasten. En als er dan
uiteindelijk een uitspraak ligt, kunnen partijen daar natuurlijk nog tegen in beroep gaan. Dit blijft dus
een zaak van lange adem; maar wees niet bezorgd, onze oortogskas is nog goed gevuld en het
bestuur blijft erg gemotiveerd om de zaak tot een goed einde te brengen!

Voor een soepel verloop van de zaak is het wel van belang dat onze administratie op orde blijft.
Daarom vragen we het bijgevoegde overzicht met geregistreerde gegevens te controleren en
zonodig te corrigeren en/of aan te vullen'. Ook vragen we u enkele aanvullende gegevens in te
vullen m.b.t. uw warmteverbruik; deze kunt u overnemen van de laatste jaarnota die u van Eneco
hebt ontvangen2. Graag ontvangen we de bijlage3 binnen twee weken retour vergeet daarbij
niet om o. a. uw handtekening te zetten.

Tot slot verwijzen we u voor informatie over andere ontwikkelingen en initiatieven rondom stads-
verwarming naar de nieuwsrubriek op onze website (www.ActieGJ.nl). Bij eventuele vragen kunt
u een mail sturen naarActieGJ@houten.com.

Met vriendelijke groeten,
Stichtino^Actie Gig
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Bijlage:

Deelnemersnr

Naam 1*
Naam 2
Adres*
PC en Plaats*
Geb.datum* (MA/)
Telefoon
e-Mail

Rekeningnr.
Bijdrage*

Eerste bewoner*
Woonachtig sinds*

Jaarnota
Klantnummer*
Notadatum

Meterstand
Datum eindstand
Eindstand
Verbruik
Opmerkingen

Warmte
Verbruik
Vastrecht
Vastrechtkorting
Warmtewisselaar
Subtotaal

Geregistreerde gegevens

:999

: G.J. Actie
: H.R. Ketel
: Voorbeeld 100 bis
: 3991 GJ HOUTEN
: 12/07/2005 (??)
: 030-1234567 06-12345678
: ActieGJ@houten.com

: 350000000
: Normaal (€ 40,=)

: Ja / Nee
: 12/07/2005 t/m heden*

: 2233456-1

GJ
GJ

:€
: €
: €
: € _

Oktober 2007

(sinds 12/07/2005)

Betaalde bijdrage, excl. inschrijfgeld.

Indien Nee, svfx hieronder ook opgave

van allereerste beginstand GJ-meter.

Zie rechtsboven op laatste jaarnota,

waarschijnlijk eind 2006 of begin 2007.

Zie bovenaan specificatie jaarnota

achter-Warmte GJ'.

Bijv. "G J-meter is vervangen op ..."

Zie onder ENECO Energie Retail BV,

onder de rubriek "Warmte".


