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Betreft  : Tarief stadsverwarming te hoog; 

  ACTIE GIGA JOULE!

 

 

Geachte mevrouw / meneer, 

Zoals u wellicht via de verschillende media hebt vernomen, loopt er al geruime tijd een 
discussie tussen Eneco enerzijds en de verschillende bewonersgroepen binnen de 
Houtense Vijfwal anderzijds. Centraal in deze discussie staat, dat de bewoners van 
mening zijn dat de kosten die Eneco in rekening brengt voor de stadsverwarming veel 
te hoog zijn!  

Op de tariefstelling voor Warmte is het zogenaamde Niet-Meer-Dan-Anders-principe van 
toepassing. Dat wil zeggen dat de totale kosten van verwarming, warm water en koken 
niet hoger mogen zijn dan in de situatie waarbij de woningen voorzien zouden zijn van 
een eigen gas-aansluiting, een eigen (HR) CV-ketel en een gaskookplaat. Uit onderzoek 
in opdracht van de gemeente Houten blijkt echter dat in Houten-Zuid ongeveer 10% 
(of mogelijk zelfs 15%) meer in rekening wordt gebracht dan in de situatie met gas. 
Elk huishouden betaalt zo elk jaar zo’n €100 à €150 teveel. En door de aldoor oplopende 
energie-kosten in het algemeen, wordt dit alleen maar meer.  

Na diverse gesprekken met Eneco, zowel door de gemeente Houten als door de 
bewoners(verenigingen), is gebleken dat er vooralsnog geen bevredigende oplossing 
gevonden kan worden tussen de partijen. Wij zien dan ook haast geen andere oplossing 
dan bijvoorbeeld een onafhankelijke rechter te vragen een uitspraak te doen in dit geschil. 
Wij worden daarin gesteund door de gemeente Houten, die onder andere een zeer 
substantiële financiële bijdrage ter beschikking heeft gesteld. 

Wij willen dus met alle overige bewoners(verenigingen) uit alle wijken binnen de Vijfwal 
actie ondernemen. Om een en ander in goede banen te leiden hebben we daarvoor de 
Stichting Actie Giga Joule opgericht en alvast een advocaat in de arm genomen. Wat de 
stichting wil bereiken is een structurele verlaging van de Warmte-prijs èn een compensatie 
voor het teveel betaalde over de voorbije jaren. Voor alle betrokken huishoudens samen 
gaat het daarbij tot op heden om een bedrag van in totaal meer dan 1 miljoen euro. 
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Met het voorgaande zijn we er echter nog niet: we hebben ook nadrukkelijk uw steun 
nodig, als direct belanghebbende! U kunt zich aansluiten bij deze actie door het 
bijgevoegde aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend  terug te sturen of in te 
leveren, en een bijdrage te betalen ter dekking van de kosten die de stichting maakt. 
Deze bijdrage bedraagt in totaal €35,00 á 52,50 per huishouden, afhankelijk van uw 
situatie (zie bijlage 2). Het is mogelijk om de bijdrage in enkele termijnen te betalen. 
Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft is het zelfs mogelijk dat deze kosten 
vergoed worden (informeer hierover bij uw verzekeraar). 

Als deelnemer draagt u uw huidige en toekomstige belangen over aan de stichting. 
Indien de actie succesvol eindigt, wordt de door Eneco te betalen schadevergoeding 
verdeeld over de deelnemers. De actie kan echter alleen een succes worden, als er 
voldoende huishoudens en bedrijven mee doen. Dus draag ook uw steentje bij aan 
deze actie; samen staan we sterk tegen het grote Eneco! 

Voor nadere informatie omtrent deze actie, verwijzen wij graag naar bijgevoegde lijst met 
veel gestelde vragen en naar onze website: www.ActieGJ.nl. Als u daar geen antwoord 
vindt op uw vragen kunt u een mail sturen naar ons e-mail-adres ActieGJ@houten.com, 
of bellen met één van de contactpersonen (zie bijlage 5). 

Met vriendelijke groeten, 
Stichting Actie Giga Joule 
 
 
 
Namens het bestuur 
Rob Louwerse, voorzitter 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS Graag ontvangen we uw aanmeldingsformulier vòòr 15 september retour op één 

van de in bijlage 5 genoemde adressen. 
 
 
Bijlagen: 
1) Veel gestelde vragen 
2) Bijdrage in de kosten 
3) Aanmeldingsformulier 
4) Samenvatting statuten 
5) Contactpersonen
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> Bijlage 1: VEEL GESTELDE VRAGEN 
 
Indien de Actie Giga Joule succesvol is, profiteren bewoners die niet hebben 
deelgenomen daar dan ook van? En zo ja, waarom zou ik dan mee doen? 
Bij een verlaging van de tarieven profiteren vanaf dat moment alle bewoners mee. Echter een 
schadevergoeding over de afgelopen jaren zullen wij alleen bedingen voor de deelnemers. Verder is 
het van belang dat er zoveel mogelijk huishoudens mee doen om de actie tot een succes te maken; 
zowel financieel gezien is dat nodig, maar ook om aan zowel Eneco als de gemeente te laten zien dat 
deze zaak draagvlak heeft onder de bewoners. 

Kan ik ook eerst de kat uit de boom kijken en later nog deelnemer worden? 
Ja dat kan, maar dan geldt er een hoger inschrijfgeld. Verder zal bij de verdeling van een 
schadevergoeding onder meer rekening worden gehouden met het moment waarop u zich hebt 
ingeschreven als deelnemer. 

Wat is de kans van slagen? 
Dat is lastig om te zeggen. Het feit dat we zo’n 10% teveel betalen is onderbouwd in een rapport van 
het bureau Viac, dat in opdracht van de gemeente Houten onderzoek heeft gedaan. Verder steunt de 
gemeente Houten ons en heeft in algemene zin de warmte-markt inmiddels ook de nodige aandacht 
van zowel de landelijke politiek als consumentenorganisaties. Tot slot kan als voorbeeld verwezen 
worden naar een recente situatie in Utrecht, waarbij bewoners na collectieve actie en media aandacht 
geld terug hebben gekregen van Eneco; overigens ging het daarbij om foute bemetering en niet om de 
tariefstelling. 

De stadsverwarming binnen de Vijfwal is op initiatief van de gemeente tot 
stand gekomen; is het dan niet haar taak om te zorgen voor acceptabele 
tarieven? 
De gemeente stelt dat zij formeel geen contractpartij is in dit conflict; alleen de bewoners hebben een 
klant-relatie met Eneco. Wel erkent de gemeente een zekere morele verantwoordelijkheid, vandaar 
ook dat zij de Actie Giga Joule (ook financieel) steunt. 

Kunnen we niet gewoon overstappen naar een andere leverancier? 
Alhoewel je veelal leest dat de energiemarkt tegenwoordig volledig vrij is, kun je alleen voor gas en 
elektra van leverancier wisselen. Voor Warmte kan dat niet. 

Is het niet de taak van de Nederlands MededingingsAutoriteit (NMa) om op te 
treden tegen Eneco? 
De NMa treedt alleen op als een leverancier misbruik maakt van zijn economische machtspositie. Volgens 
de NMa is dat hier niet bij voorbaat het geval en zijn er voldoende civielrechtelijke middelen om dit geschil 
op te lossen (een rechtszaak dus). 

Is de financiële bijdrage eenmalig, of moet ik in de toekomst nog meer betalen? 
Als er voldoende huishoudens en bedrijven meedoen aan deze actie, dan is de vastgestelde bijdrage, 
samen met de bijdrage van de gemeente Houten, voldoende om een geruime tijd te overbruggen. Het 
is dus niet de bedoeling om bijvoorbeeld jaarlijks een bijdrage te vragen. Het is echter ook niet op 
voorhand 100% zeker dat we met de initiële bijdragen uiteindelijk de finish halen. Een gerechtelijke 
procedure kan echter lang duren en het nodige geld kosten. Indien er in de toekomst onverhoopt een 
aanvullende bijdrage nodig is, dan kunt u als (vergadering van) deelnemer(s) meebeslissen over de 
zin en hoogte daarvan.  

Als de Actie Giga Joule vroegtijdig stopt, bijvoorbeeld omdat er onverhoopt 
onvoldoende deelnemers zijn, krijg ik dan mijn geld terug? 
Het inschrijfgeld bent u in beginsel kwijt; de stichting heeft namelijk al de nodige kosten gemaakt om de 
actie op te starten. De daadwerkelijke bijdrage wordt echter pas geïnd nadat gebleken is dat er 
voldoende deelnemers zijn. Bij een stop op een later moment, zal er gekeken worden hoeveel geld er 
dan nog in kas is. Bij een fors saldo wordt dat vanzelfsprekend naar rato verdeeld over de deelnemers. 
Een eventueel klein rest-saldo zal worden overgemaakt naar een goed doel. 
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Hoe wordt een eventuele door Eneco te betalen schadevergoeding verdeeld 
over de deelnemers? 
Het bestuur zal hiervoor t.z.t. een verdeelsleutel vaststellen, maar conform artikel 2.2.f van de statuten 
zal daarbij onder meer rekening worden gehouden met de grootte van uw vordering op Eneco, hoe 
lang u deelnemer bent geweest en de grootte van uw financiële bijdrage(n). 

 
Zie verder onze Website voor een actueel overzicht van vragen en antwoorden.  
 
 

> Bijlage 2: BIJDRAGE IN DE KOSTEN 

Als deelnemer betaalt u eerst inschrijfgeld en daarna een bijdrage in de kosten die 
de stichting moet maken voor een procedure tegen Eneco. De hoogte van het 
inschrijfgeld en de bijdrage is afhankelijk van uw situatie en keuzes die u maakt. De 
onderstaande tabel geeft hier een overzicht van1.  

 Bedrag in 
Euro’s 

Toelichting 

Inschrijfgeld maximaal  12,50 Na 1-10-2005 wordt dit 17,50 ! 

- automatisch incasso  - 2,50 U krijgt deze korting als u op het aanmeldingsformulier tevens de 
incasso-machtiging tekent. 

- lid bew.vereniging  - 2,50 De BewonersVerenigingen Schonauwen II en Leebrug hebben 
samen  de stichting opgericht; leden daarvan krijgen deze korting. 

- kopie jaarafrekening  - 2,50 Indien u een kopie van uw laatste Eneco-jaarafrekening direct bij uw 
aanmeldingsformulier voegt, krijgt u deze korting. 

Inschrijfgeld minimaal  5,00 Als u voor alle bovengenoemde kortingen in aanmerking komt, 
betaalt u slechts 5 euro inschrijf geld, anders iets meer. 

  

Bijdrage, normaal  40,00 Voor de meeste huishoudens geldt deze bijdrage. 

Bijdrage, laag  30,00 Indien u aantoonbaar aan minimaal één van de onderstaande criteria 
voldoet, komt u in aanmerking voor de lage bijdrage: 
- jaarlijks warmte-verbruik minder dan 25 Giga Joule 
- huidige woning betrokken op of na 1 juli 2004 

Betaling van het inschrijfgeld en de bijdrage via automatisch incasso heeft onze 
voorkeur. U kunt echter ook betalen door de verschuldigde bedragen zelf over te 
maken. Dan krijgt u echter niet de bovengenoemde korting; het is dan tevens niet 
mogelijk om de bijdrage in termijnen te betalen. Als u hier toch voor kiest, moet u 
zelf per omgaande het juiste inschrijfgeld overmaken op rek.nr. 1118.85.019 t.n.v. 
Stichting Actie Giga Joule te Houten, onder vermelding van ‘inschrijfgeld Actie GJ’ 
en uw achternaam en adres, inclusief postcode. Vòòr 15 oktober 2005 boekt u dan 
op dezelfde wijze de voor u geldende bijdrage over. 

Voor deelnemers die kiezen voor de voordelen van automatisch incasso geldt dat 
het inschrijfgeld op kortere termijn wordt geïncasseerd. De bijdrage wordt geheel 
of gedeeltelijk begin november afgeschreven van uw rekening en een eventuele 
2e termijn begin maart 2006. U hebt overigens altijd het recht om geïncasseerde 
bedragen binnen 30 dagen door uw bank terug te laten boeken. 
 
 
                                            
1
 Het inschrijfgeld, de kortingen en de bijdrage in de kosten vormen tezamen de ‘verplichte bijdrage’ zoals genoemd in artikel 

3.1.c van de statuten. Bij de nog vast te stellen verdeelsleutel voor de verdeling van een schadevergoeding (zie  art. 2.2.f), 
wordt het betaalde inschrijfgeld buiten beschouwing gelaten. 



AANMELDING ACTIE GIGA JOULE 
(TEVENS DEELNEMINGSOVEREENKOMST) 

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als deelnemer aan de Actie  Giga Joule.  

Naam 1  : _________________________M / V_ (naam zoals bekend bij Eneco) 

Naam 2  : _________________________M / V_ (naam evt. partner) 

Adres   : ______________________________ 

Postcode  : __________  HOUTEN            e-Mail: ___________________ 

Geb.datum(s) : __________  __________   Telefoon: ___________________ 
 
Door ondertekening draag ik mijn vordering op Eneco tot vergoeding van geleden en/of nog te lijden 
schade veroorzaakt door een te hoge tariefstelling over aan de Stichting Actie Giga Joule gevestigd te 
Houten, die in en buiten rechte tot vertegenwoordiging is bevoegd. Tevens verklaar ik bekend te zijn 
met de rechten en verplichtingen die voortkomen uit het deelnemerschap onder meer ingevolge de 
statuten (z.o.z.) van de stichting Actie Giga Joule. 

Plaats   : ___________ 
Datum   : ___________  
Handtekening    : __________________________________ 

Aanvullende gegevens (noodzakelijk / verplicht) 

Kopie jaarafrekening bijgevoegd  : Ja / Nee, omdat: ___________________ 

Klantnummer Eneco   : ______________    

Herleid jaarverbruik warmte in 2004 : ___________ GJ (zie jaarafrekening Eneco)    

Woonachtig op huidige adres sinds : ______________ (datum sleuteloverdracht invullen) 

Lid van BewonersVereniging  : Nee / Ja, namelijk: ___________________ 

Betalingswijze � door eigen overboeking  (zie  toelichting in bijlage 2) 

   � via automatisch incasso  (s.v.p. machtiging tekenen) 
        � eerst inschrijfgeld, daarna bijdrage in één keer 
        � eerst inschrijfgeld, daarna bijdrage in twee termijnen 

Hierbij machtig ik de Stichting Actie Giga Joule tot automatische incasso 
van het inschrijfgeld en overige vastgestelde bijdrage(n) van 

Rekeningnr. : ______________ 
Naam  : ______________ 
Handtekening    ___________________ 

 
Overige gegevens (gewenst) 

Bent u bereid om hand en span diensten te verrichten Nee / Ja, namelijk: 
zoals bijv.postbezorging, kascontrole, website, advies,  e.d.?  ___________________ 

daarbij relevant beroep, zoals accountant,  energie-deskundige, etc. _______________________ 

Hoe groot is uw Huishouden (volwassenen + kinderen)?  ___ + ___ 

Type Woning  : tussenw. / hoekw. / 2o1kap / vrijstaand / appartement  / 
     anders, namelijk : ______________ huur / koop 

Bent u bereid een uitgebreidere Enquête in te vullen?  Nee / Ja 

Wilt u uit protest over naar een andere Elektraleverancier? Nee / Ja 

Heeft u een Rechtsbijstandverzekering?   Nee / Ja, bij _________ 

Bent u lid van de Consumentenbond?    Nee / Ja 

Bent u lid van de Vereniging Eigen Huis?   Nee / Ja 



STICHTING ACTIE GIGA JOULE 
SAMENVATTING STATUTEN 

 (KvK-nr: 30206440) 
12-7-2005 STATUTEN … 

Artikel 1 Naam en zetel … 

Artikel 2 Doel  
1. De stichting heeft ten doel: 

a. een structurele verlaging van de tarieven die …Eneco …aan haar 

…afnemers in rekening brengt … voor “Warmte”, …  

b. het … verkrijgen van een financiële compensatie voor het nadeel … 

door een te hoge tariefstelling … 

2. Zij tracht dit doel te bereiken door … : 

a. aangaan van een deelnemingsovereenkomst met iedere deelnemer 

afzonderlijk waarin onder meer de vordering van deze deelnemer … aan 

de stichting … wordt overgedragen; 

b. voeren van overleg met Eneco …; 

c. zo nodig in rechte optreden tegen Eneco …; 

d. aangaan van een vaststellingsovereenkomst met Eneco …tot … 

voldoening van de … overgedragen vorderingen; 

e. innen van uitkeringen …, te verstrekken door Eneco … op grond van 

een gerechtelijke uitspraak of de vaststellingsovereenkomst; 

f. verdelen van de … uitkeringen … onder haar deelnemers …, 

zulks overeenkomstig een door het bestuur bij reglement vast te stellen 

verdeelsleutel … … 

Artikel 3 Vermogen  

1. Het …vermogen wordt gevormd door: 

a. een bijdrage van de … bew.ver. Leebrug en Schonauwen II … 

b. bijdragen van de gemeente Houten; 

c. … bijdragen van de deelnemers ter bestrijding van de kosten 

… De hoogte van de verplichte bijdrage wordt door het bestuur 

vastgesteld; de hoogte van andere bijdragen wordt … door de 

vergadering van deelnemers vastgesteld; … … 

2. De stichting beoogt niet het maken van winst. 

Artikel 4 Bestuur; samenstelling, benoeming en ontslag … 

Artikel 5 Bestuur; taak en bevoegdheden … 

3. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, in 

het bijzonder tot: 

a. het in rechte optreden; 

b. het aangaan van de vaststellingsovereenkomst doch niet dan na 

verkregen goedkeuring van de vergadering van deelnemers; 

c. tot het vaststellen van de verdeelsleutel …, … 

Artikel 6 Bestuur; vertegenwoordiging … 

Artikel 7 Bestuur; werkwijze … 

Artikel 8 Deelnemers 

1. De stichting kent deelnemers, welke gezamenlijk de vergadering van 

deelnemers vormen. 

2. Deelnemers kunnen slechts zijn, zij die: 

a. …woonachtig of gevestigd zijn … in de gemeente Houten en 

contractueel afnemer zijn … van “warmte” … 

c. een deelnemingsovereenkomst … zijn aangegaan, …, door het aangaan 

van welke … hun vordering … aan de stichting is overgedragen. 

3. Het bestuur beslist over de toelating van deelnemers. 

4. Het bestuur houdt een register waarin de namen en de adressen van 

alle deelnemers worden vermeld. 

5. Deelnemers zijn … gehouden tot betaling van de … bijdragen. 

6. Het zijn van deelnemer eindigt: 

a. door schriftelijke opzegging door de deelnemer; 

b. door opzegging door het bestuur wegens handelen in strijd met de deel-

nemingsovereenkomst,…; 

c. door opzegging …. om andere gewichtige redenen … 

d. door beëindiging van de deelnemingsovereenkomst; 

e. door het niet betalen van de … bijdragen. 

7. Indien het deelnemerschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft 

niettemin de voor dat jaar vastgestelde bijdrage … voor het geheel 

verschuldigd. 

Artikel 9 Vergaderingen van deelnemers 

1. Vergadering van deelnemers worden gehouden zo dikwijls het bestuur 

een vergadering van deelnemers bijeenroept. 

2. De bijeenroeping tot een vergadering van deelnemers geschiedt …, …, 

op een termijn van ten minste zeven dagen. 

3. Vergaderingen van deelnemers worden gehouden ter plaatse te bepalen 

door het bestuur. 

4. Toegang tot vergadering van deelnemers hebben alle deelnemers en 

alle bestuursleden. Deelnemers kunnen zich ter vergadering krachtens 

schriftelijke, naar het oordeel van de voorzitter van de vergadering 

voldoende, volmacht doen vertegenwoordigen. Een deelnemer kan 

maximaal 2 andere deelnemers …vertegenwoordigen. … 

5. De vergadering van deelnemers worden geleid door de voorzitter van 

het bestuur, … 

6. De vergadering van deelnemers kan uitsluitend voor alle deelnemers 

bindende besluiten nemen in de gevallen waarin bij dezer statuten dan wel 

bij nader vast te stellen reglementen aan haar als orgaan van de stichting 

besluitvormende bevoegdheden is toegekend. … een besluit tot: 

a. vaststelling van de bijdragen … slechts kan worden genomen met een 

meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen; 

b. goedkeuring van het … besluit … tot het aangaan van de 

vaststellingsovereenkomst slechts kan worden genomen met een 

meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen, uitgebracht in een 

vergadering waarin ten minste de helft van het totaal aantal deelnemers 

aanwezig of vertegenwoordigd is. … 

c. goedkeuring van het … besluit …tot wijziging van deze statuten slechts 

kan worden genomen met een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte 

stemmen. 

Artikel 10 Boekhouding, boekjaar, jaarstukken … 

Artikel 11 Statutenwijziging … 

Artikel 12 Ontbinding en vereffening … 

 

 

Alleen aan de officiële, bij de KvK gedeponeerd statuten kunnen rechten worden ontleend. 
De volledige statuten zijn te downloaden op onze website, of tegen een kleine onkostenvergoeding 
op papier te verkrijgen bij de secretaris (zie bijlage 5). 

> Bijlage 5: CONTACTPERSONEN 

Leebrug 1 
Rob Louwerse Langshout 55 030-636 2349 voorzitter 
Ronald Hogetoorn Langshout 27 030-608 0979 secretaris 

Schonauwen 2 
Paul Soesbergen Cascademuur 15 030-2805898  penningmeester 
Frits Schulten Cascademuur 42 - 

Loerik 3 
Raymond Siebe Centraalspoor 18 030-6360444 
Harry van Zijl  Centraalspoor 52 030-6017055 

De Hoon 1 
Dennis Dubbelman Kristalwater 32 030-6390145 
Johan Ottenhoff Zeewater 11  030-6372616 

Als huishoudens of bedrijf uit één van de overige wijken binnen de Vijfwal bent 
u nadrukkelijk ook uitgenodigd om aan de actie deel te nemen! U kunt zelf kiezen 
waar u uw aanmeldingsformulier inlevert. 

- - - - - 


