
rechter verwerpt giroblauw
Dit is het verhaal van een mevrouw uit Soest, die met haar gezin bijna 2 weken zonder
stroom zat. Ze betaalde altijd de ene helft van de rekening vlak voor de vervaldatum, en
de andere helft vlak voor de vervaldatum van de herrinnering. Dat is haar manier van
giroblauwprotest tegen de ongewenste levering van atoomstroom. Tot de vakantie ging het
goed, maar toen betaalde ze één keer op tijd.

"Ik kom terug van vakantie.
Wat vind ik op mijn deurmat:
een briefkaart van de PUEM. Ze
zijn 3 augustus langs geweest
om de schuld van f32,52 te in
nen of anders af te sluiten.
Het ging om de periode Maart/
april. Voor de vakantie had ik
alles nog gekontroleerd, zodat
ik niet meer achterliep met de
betaling. Ik heb dus niets ge
daan , omdat ik in mijn recht
stond. Half september komt er
weer iemand langsvoor die
130.52 uit maart. Ik laat hem
al m'n betalingsbewijzen zien
en ben daarmee ook nog naar
het plaatselijke PUEM kantoor
geveeat , maar men had daar
geen boodschap aan en ik werd
afgesloten . Ik heb toen al m'n
betalingsbewijzen opgestuurt
naar Utrecht, maar ze wilden
me niet aansluiten. Pas toen
ik een advocaat had die met 'n
kort geding dreigde kwam er
schot in. Toen sloot men op
grond vandezelfde betalingsbe
wijzen ons veer aan .
In overleg met de "giroblauw
aktiell hebben we via de rech
ter een schadeclaim ingediend .
De bedoeling daarvan was te

voorkomen dat zoiets weer kan
gebeuren .De uitspraak is nu
binnen en die viel erg tegen".

De Utrechtse rechtbank beslis
te in de zaak van deze familie
tegen de PUEM populair gezegd
het volgende:
Weli$waar klopte die schuld

van 130,52 niet. maar dat vond
de rechter niet van belang. Op
de dag van afsluiting was name
lijk de eerste vervaldatum van
augustus/september verstreken.
Gewoontegetrouw was gewacht
met de betaling. Voor dit feit
was er niet afgesloten. maar
keurde de rechter het later
wel goed.
Trouwens, zo redeneert de rech
ter, als je ooit een keer te
laat betaald hebt, heb je in
feite je leveringskontrakt
verbroken en mag je daarna ge
woon afgesloten worden. Dus
ook al heb je geen schuld meer.
Een klant ls volgens de rech
ter zelfs verplicht met accept
giro's te betalen.
Zo staat de hele uitspraak bol
van de halfkromme redeneringen .
Overduidelijk blijkt daaruit
dat de rechter op voorhand van

het belang van de elektrici
teitsbedrijven uitgegaan is.
U begrijpt dat deze uitspraak
voor ons allemaal erg teleur
stellend is. omdat daarmee het
moeilijkbetaalmoedel op de
tocht komt te staan.

situatie nog open

Gelukkig loopt het op dit mo
ment zo'n vaart nog niet, want
dit was een lage plaatselijke
rechtbank. Tegen deze uit
spraak is hoger beroep moge
lijk. Na lang wikken en wegen
hebben we echter besloten dat
in deze zaak niet te doen. De
reden daarvan is de volgende:
In een wet uit de vorige eeuw
staat ergens zo ongeveer. dat
je een schuld in één keer moet
voldoen. Van dit zinnetje heb
ben de hoogste rechters nog
nooit gezegd hoe je dit moet
opvatten . Het is uiteraard
voor het moeilijk betalen van
het grootste ~!!! dat het
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konklusie

Bij deze stopkontrakt zit
een acceptgiro. We willen u
vragen die te gebruiken
voor een bijdrage in de kos
ten van het proces. Helaas
hebben we te weinig eigen
middelenom deze Soesterfami
lie helemaal uit de kosten
te helpen. Daarom doen we
een beroep op u om ons te
helpên een deel van de kos
ten te vergoeden.

spraak over, dan moeten andere
rechters zich daaraan houden.
Aanvankelijk hadden we gehoopt
met die Soesterfamilie een
voor ons gunstige· Hoge Raad
uitspraak te kunnen bevechten.
Nu dat proces echter deze on
gunstige wending heeft genomen
kunnen we het beter op een vol
gende zaak laten aankomen.
Waar we nu op wachten is een
zo gunstig mogelijke zaak om
hetop uit te vechten. Dus een
proces tegen een dreigende af
sluiting in een situatie, waar
bij op het moment van afslui
ting geen schuld is. Krijgen
we in zo'n situatie. een posi
tieve uitspraak, dan kunnen
daarop ook de moeilijker geval
len erdoor gesleept worden.

uitspraak van de Hoge Raad is,
de kans aanwezig is dat er een
elektriciteitsbedrijf iemand
afsluit, die aan de giroblauw
aktie meedoet. Dat is zelfs
bijna te hopen, want in een
gunstige situatie kunnen we
het dan uitvechten. Waarschijn
lijk kunnen we van·dan af 100%

. zeker zeggen dat niemand afge
sloten kan worden. Het is daar
om ook te hopen dat zolang nie
mand zich laat afschrikken.
Per slot blijkt ook bij deze
zaak dat de PUEM nooit had dur
ven afsluiten als ze niet echt

Dèze gerechtelijke uitspraak dacht dat er een al heel oude
betekent niet dat giroblauwbe- schuld stond. Pas veel later
talen verboden is. Nog steeds en vooral doorde rechter is er
kunnen we stellen dat we bij immers een heel ander feit bij
de hoogste rechters een erg gehaald om afsluiting te bil-
goede kans maken. Wel is duide- lijken.
lijk dat, zolang er nog geen

dodewaardproces gaat door
Al meer dan een jaar geleden werd de NV GKN (kerncentrale Dodewaard) voor de rech
ter gedaagd vanwege de onjuistheid van haar jaarstukken. De financiele cijfers van
de centrale geven een veel te rooskleurig beeld van de kosten van kernenergie. Er
zijn 2 bezwaren tegen. Ten eerste zijn er tot 1982 geen ontmantelingskosten gere
serveerd. Het ontmantelen van een kerncentrale is een dure grap en z'n levensduur
is te onzeker om niet tijdig geld te reserveren. In de tweede plaats gaat men er
in de jaarrekening van uit dat ne waarde.van het afval na opwerking voldoende is
om de kosten van het opbergen van het onbruikbare radioaktieve afval te dekken. Zo
belazeren ze niet alleen het publiek, maar zelfs de eigen aandeelhouders. Juist nu
met de nièuwe plannen voor kernenergie is het van belang om de financiele consequen
tiesonomstotelijk boven tafel te krijgen. Ook is het goed om de ondemokratische
strukturen, waarin de feiten verdraaid worden en waarop buitenstaanders nauwelijks
invloed uit kunnen oefenen, duidelijk te krijgen.

Tav de afvalkosten zal een
procedure ontaarden in een ge
vecht van deskundigen onder
elkaar, en is de kans om het
te winnen klein. Daarom is be
sloten in eerste instantie
een proces aan te spannen te
gen het eerste punt: het niet
gereserveerd zijn van de ont
mantelingskosten in de begro
ting. Tot nu toe is er een
langdurige procedure aan de
.gang over de vraag of de kern
energietegenstanders Dodewaard
wel voor de rechter kunnenda
gen. Het gerechtshof besliste
uiteindelijk van wel, zodat de
zaak zelf kon beginnen. Op het
laatste -nippertje heeft, de
NV GKN echter· cassatie aange
vraagd bij de Hoge Raad. Het
proces dat Aktie Strohalm en
Stop Dodewaard, gesteund door

MI' Jurjen Penen SOBI voeren,
gaat hierdoor wel even duren.
Voor groepen en mensen is dit
een goede gelegenheid. om er op
in te spelen. Dodewaard pro
beert onder het proces uit te
komen door haar tegenstanders
als eisers te torpederen. Dat
kan maar één doel hebben: de
direktie ontwijkt de vraag of
er aan. het beeld dat zij
schetst van de kerncentrale
niet iets fout is. Dié vraag
durven de heren kennelijk niet
aan. We kunnen nu de provin
cies, die aandeelhouder zijn,
aansporen dit niet te accepte
ren. Zij Rebben immers belang
bij een zo juist mogelijke
jaarrekening. Dmv brieven,
waarin hen gevraagd wordt nu
eindelijk eens hun verant
woordelijkheid waar te· maken,

kunnen we ze dit onder deneus
wrijven. Spreek.ze aan op hun
rol in de GKN, wijs ze op hun
verantwoordelijkheid, en vraag
ze waarom ze accepteren dat de
GKN een toetsing door de rech
ter wil ontduiken, en of ze
daarvan überha~pt op de hoogte
zijn. Naast zo'n brief zijn
ook andere. directere akties
belangrijk om druk uit te oe
fenen. Binnenkort heeft Aktie
Strohalm een iets uitgebrei
der verhaal op papier dat op
aanvraag toegestuurd wordt.
Voor het proces is een speci
aal girunr. opengesteld, nl.
5327679, tov Steunfonds Dode
waard Proces Utrecht. Infor
matie: Aktie Strohalm. 030
333347.



giroblauw in de praktijk

In totaal hebben we zo'n 20
moeilijkbetaaltips. Mocht u
daarin geinteresseerd zijn,
bel dan gerust op of schrijf
een briefje. Op dit moment
zijn we bezig om moeilijkbe
taalkursussen op te zetten,
zowel over praktische tips als
over de ideeën erachter. Ook
hiervoor kunt u zich door een
briefje opgeven.

Nu de regering de ideeën van
de SEP klakkeloos heeft over
genomen, zijn in heel Neder
land mensen één gulden gaan
weigeren. Niet alleen hebben
wedat gemerkt aan het groeiend
aantal abonnees van Stopkon
trakt, maar ook aan de talloze
telefoontjes van mensen die
diep verontwaardigd waren over
dit kabinetsbesluit.
Veel mensen die voor het eerst
met de aktie meedoen zijn niet
bekend met de vele moeilijk
betaalmethoden. In dit stukje
willen we er een aantal onder
elkaar zetten. De meesten heb
ben al in oude Stopkontrakten
gestaan.
Het meest gangbare model is
het opzeggen van de automati
sche afschrijving en voortaan
de rekening met eigen giro- of
bankpapieren betalen. Bij die
betaling kunt u één gulden in
houden, onder het motto 'ik
weiger atoomstroom'. Deze gul
den voldoet u 2 dagen na de
vervaldatum. Mocht het parle
ment akkoord gaan met meer
kerncentrales, dan wordt dit 6
gulden.
U kunt de geweigerde gulden(s)
uiteindelijk ook betalen met

een betaalkaart en die zelf deze binnen een maand weer op
naar het girokantoor sturen. te zeggen. U kunt uw rekening
Men gaat er dan vanuit dat de in tweeën betalen, maar ook in
administratieveverwerking al drieën of in zessen. U kunt
bebeurd is, en het elektrici- daarbij het verbruikersnummer
teitsbedrijf ontvangt alleen weglaten. Zo kunt u van alles
een afschrijving met uw naam kombineren. Om niet zelf in ed
en woonplaats. war te raken is het belangrijk
U kunt ook de rekening van een alles goed bij te houden. Daar
vriend of kennis betalen. Hij/ naast moet het voor het elek
zij betaalt dan die van u. Ver-triciteitsbedrijf steeds duide
melt wel het verbruikersnummer lijk zijn waarom dit gebeurt.
van uw vriend, of de naam, Dit kan doorbijvoorbeeld gere
maar niet allebij. Om het nog geld in brieven de gevaren van
ingewikkelder te maken kunt u kernenergie uit te leggen en
ook een gedeelte van de reke- duidelijk te maken dat de demo
ning zelf betalen, en de rest kratische regels met voeten ge
laten betalen door uw vriend. treden worden. Er is geen an
Een andere mogelijkheid is bo- dere keus dan betalen onder
venop het juiste bedrag iets protest.
extra te betalen. Op de volgen- • • •
de rekening brengt u dit be- giroblauwtraining
drag weer in mindering. Of u
kunt de elektriciteitsrekening
betalen met een. oude acceptgi
ro. Met de hand verandert u de
periode. De komputer kan dit
niet lezen. Ook de geweigerde
gulden kunt u na de verval
datum op deze manier betalen.
Na een periode van niet auto
matisch betalen kunt u weer
een aanvraag indienen voor een
automatische afschrijving. Om

Stopkontrakt wordt gemaakt door de- koördinatiegroep van de
atoomstroomakties. Ons adres is: Aktie Strohalm, Oudegracht
42, Utrecht, tel. 030-314314 of 333347.
Een abonnement op Stopkontrakt kost 4, 10 of 25 gulden, al
naar gelang uw mogelijkheden. Graag overmaken op giro 1551111
van aktie Geen Kernenergie Nou (GKN), onder vermelding van
,abonnemen t ' •



aktie in nieuwegein
Vrijdag 22 Februari gingen
wij van "Weiger Atoomstroom
Nieuwegetntl,bekaden met
spandoeken en stencils
richting stadscentrum Nieu
wegein.
Aldaar aangekomen ontvouw
den we de spandoeken voor
het postkantoor .met; de be
doeling om de "moellljk-be
taalltactie meer bekendheid
te geven.En dat is hard no
dig,want te weinig mensen
zijn hiervan op de hoogte.
Terwijl de februariwind
langs onze hoofden gierde.
brachten we enkele liedjes
ten gehore.Het uitdelen van
stencils gebeurde daarna en
dit werd positief ontvangen
door het publiek ;tijd voor
een praatje werd dan ook
gehonoreerd.
Inmiddels arriveerde ook de

pers die het een en ander
over ons op schreef en ons
daarna keurig op de foto
zette.
Na een uur actie voeren op
deze koude februari-dag

rolden we spandoeken weer
op en brachten we wat sten
cils rondaHierna zochten we
een warme kroeg op en was
het tUd om op verhaal te
komen.

Inieuws dat bekend moet zijn I
VERVALSING VAN GEGEVENS

Toen in Amerika de Purex-opwer
kingsfabriek gesloten moest
worden vanwege een te grote
uitstoot van radioaktief mate
riaal stelde de beheersmaat
schappij Rockweil Hanford een
rapport op. Daarin wordt ge
steld dat de radioaktiviteit
niet afkomstig was van pluto
nium, maar van onschuldige
dochterisotopen van thoron.
Onafhankelijk onderzoek heeft
echter onomstotelijk vastge
steld dat er wel een zeer hoge
uitstoot van plutonium heeft
plaatsgevonden (bijna 4000x
de richtlijnen). De Rockwell
onderzoekers hebben dit inmid
dels toegegeven. Dit is slechts
één van de voorbeelden van het
vervalsen van gegevens tbv
toepassing van kernenergie.

KERNENERGIE OP DE PHILIPPIJNEN

Het is niet dUidelijk voor wie
de Philippijnen eigenlijk zijn
dure kernenergie nodig heeft.

Niet voor de boeren. want die
gebruiken nauwelijks mechani
sche kracht. Niet voor de
stadsbevolking. want die vor
men met hun dalende inkomens
en stijgende .onkosten een
krimpende markt. Voor wie dan
wel? De grootste profiteur
blijkt Amerika.

De centrale is een welkom ex
portproduct nu ln eigen land
de markt in stort.en moet bo
vendien stroom leveren aan hun
militaire bases 'op de Philip
pijnen.Haar .vooral moet 'de kern
energie de Philipp~nen,door

technische afhankelijkheid ster
ker binden aan de VS.Kernener
gie ter ondersteuning van de
leidende Tol van de VS in de
wereld dus.

HENSEN ALS PROEFKONIJN

In Amerika is onthuld dat ge
vangenen zijn gebruikt b~ stra
lingsexperimenten.Van 1963 tot

1973 werden meer dan 100 per
sonen aan zeer hoge stralings
doses blootgesteld op hun tes
tikels:ze werden blootgesteld
aasn Tadioactieve wolken,en
kregen radioactieve-melk te
drinken en werden ingespoten.
De proefpersonen wisten niet
dat de exp&rimenten schadelijk
konden zijn.

ROESTPROBLEEH VAN 1 HILJARD

Terwijl er in Canada een enorm
overschot aan elektriciteit is
wordt de nieuwe kerncentrale
Hydro Quebec in bedrijf geno
men. Joseph Bourbeau. presi
dent van Hydro. geeft toe dat
er eigenlijk geen goede reden
is om de centrale te laten
draaien, die stroom levert
voor een 2 maal zo hoge prijs
dan de bestaande gewone centra
les. Oe enige reden is dat de
centrale l,S miljard dollar
heeft gekost , en "als we de
reaktor niet laten drasien zal
hij wegroesten ll

• aldus Bour
beau.
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