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Op maandag 12 september jl. was het zover. De eerste preprocessuele comparitie in de
geschiedenis vond plaats bij de Rechtbank in Den Haag. De partijen waren de Stichting
'De Grens Bereikt' (van en voor de onafhankelijke grenspomphouders) en de Staat. Doel
van zo'n zitting is om 'in een vroeg stadium de bijstand van de rechter in te roepen om
behulpzaam te zijn bij het tot stand brengen van een collectieve regeling'.

Het had even geduurd voor we daar zaten het verzoekschrift am de compa
ritie te houden had ik samen met een van de drijvende krachten van de
stichting ingediend op 2 april 2015. De belangrijkste overweging am een
preprocessuele comparitie te vragen was, dat de grenspomphouders
niet voelden voor een lange bodemprocedure. Een aantal van hen zou
immers tot het einde van zo'n procedure het hoofd niet boven water
kunnen houden. En de Staat (-ssecretaris) die naar eigen zeggen van
de politiek een verbod had op het overleggen over een compensatie
regeling voor de grenspomphouders, zou als hij door de rechter werd

gedwongen am met de grenspomphouders te spreken, misschien tach met
iets komen.

Hoewel de door de minister van Justitie opgestelde Memorie van
Toelichting bij de wet van 26 juni 2013, waarbij de preprocessuele
comparitie is ingesteld, aangeeft dat een van de doelen van de
preprocessuele comparitie is 'de bevordering van de onderhan
delingsbereidheid van een onwillige partij', heeft de Rechtbank
Den Haag het verzoek, na een uitgebreid verweer van de Staat,
in augustus 2015 afgewezen. De Rechtbank deed dit omdat 1)
niet vaststond dat de Staat aansprakelijk was voor de schade
van de grenspomphouders, en 2) de Staat niet wilde praten
over een schadevergoeding.

De Stichting is tegen die uitspraak in hager beroep gegaan,
waarna het Gerechtshof in Den Haag op 12 juli van dit jaar
bepaalde dat het verzoek van de Stichting moest worden
toegewezen. Het Hof oordeelde dat het feit dat de Staat
niet bereid is over een schikking te praten geen reden kan
zijn am van het gelasten van een comparitie af te zien. Oak
overwoog het Hof dat de vraag of de Staat met het invoe-
ren van de accijns- en BTW-verhogingen onrechtmatig heeft

gehandeld en aansprakelijk is voor de gevolgen daarvan,
niet eerst hoeft te worden beantwoord. Het Gerechtshof ver
nietigde de afwiizing, gelastte een preprocessuele comparitie,

en verwees de zaak terug naar de Rechtbank (zie rechtspraak.nl:
ECLI:NL:GHDHA:20 16:2031).

Maar op de eerste preprocessuele comparitie in de geschiedenis
bleef de Staat bij de weigering am in onderhandeling te treden. De
delegatie van twee advocaten en vijf ambtenaren wilde zelts niet
meewerken aan de benoeming van een bemiddelaar of een deskun
dige die zich zou kunnen buigen over de criteria die moeten gelden
voor een schadevergoedingsregeling, omdat er volgens de Staat
helemaal niemand is die schadeheett geleden of nag lijdt die in
aanmerking komt voor vergoeding door de Staat. Die mening werd
.oak gehandhaafd toen de Stichting aan de hand van een grafiek liet
zien dat er grensstations zijn die in 2014 nag maar 1 procent over
had den van de liters die zij in 2011 verkochten. De Staatssecretaris
wil niet praten over een regeling (oak niet als dat geheel vertrou
welijk zou gebeuren) voordat door een rechter is vastgesteld dat de
Staat aansprakelijk is. Dat kan nag jaren duren.

De behandelend rechter gaf al snel aan dat zij voor de Stichting
niets meer kon doen. De Staat wilde immers niets, en zij was niet in
de positie am een oordeel over de zaak te geven. Zeker niet, omdat
er al een procedure liep, aanhangig gemaakt door de Stichting Ac
cijnsclaim, Bovag en Beta. De Stichting moest zich daar maar bij
aansluiten.

In haar slotwoord gaf de voorzitster van de Stichting, Lisenka van
Oppen uit Maria-Hoop (onder Roermond), een rake typering van de
situatie waarin zij was terechtgekomen. Zij heeft op dit moment
nag ongeveer 20 procent van de liters over die zij in 2011 verkocht,
en weet niet hoe lang zij het nag volhoudt. Personeel kan zij niet
meer beta len. De ambtenaren waren er stil van, maar bewogen niet.

AI met al teleurstellend in de praktijk, dit nieuwe instrument. De
eerste zal misschien oak de laatste zijn ... -cos::
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