Miljoenenclaims Love Parade op komst
Geen enkele aansprakelijkheidsverzekering biedt voldoende soelaas bij megarampen
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De Duitse gemeente Duisburg, de
politie en de organisator van de
Love Parade zullen voor miljoenen
euro’s aan schadeclaims krijgen.
De aansprakelijkheidsverzekeringen die de drie partijen hebben,
zullen daarbij niet voldoende zijn
om de claims te dekken. Dat zeggen deskundigen op het gebied
van letselschade en aansprakelijkheid. Bij het drama afgelopen
weekend vielen twintig doden en
ruim 500 gewonden.
Zelfs als de verzekeringen van
de gemeente Duisburg, de politie
en organisator Lopavent bij elkaar
worden opgeteld, is er niet voldoende dekking voor alle schade,
zegt een woordvoerder van verzekeraar Centraal Beheer Achmea.
‘Deze gebeurtenis is zo uniek dat
er geen cijfers zijn over het mogelijke risico.’ Lopavent verzekerde
zich voor €7,5 mln bij de Duitse af-

deling van de Franse verzekeraar
Axa. Zowel de gemeente als Lopavent kan volgens hoogleraar aansprakelijkheidsrecht Cees van
Dam aansprakelijk worden gesteld voor de letselschade. ‘Beide
partijen dragen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de bezoekers.’
De Amsterdamse letselschadeadvocate Antoinette Collignon
vindt dat in de eerste plaats moet
worden gekeken naar de organisatoren van het evenement. ‘Het is
ongehoord dat er zo veel mensen
op het festivalterrein waren. Natuurlijk is er altijd een deel eigen
verantwoordelijkheid van de bezoekers, maar in dit geval is het bezoekersaantal in veelvoud overschreden.’
Maar ook de burgemeester had
volgens Collignon en Van Dam
eerder moeten ingrijpen en voor
betere
veiligheidsmaatregelen
moeten zorgen. Op het festival
kwamen meer dan een miljoen bezoekers af, terwijl het terrein ge-
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schikt was voor 250.000 man.
Van Dam vindt het opmerkelijk
dat het evenement in Duisburg
mocht plaatsvinden terwijl het een
jaar eerder in Bochum, qua grootte
vergelijkbaar met Duisburg, nog
werd afgeblazen door de politie.
‘Dan heb je als gemeente toch wel
wat uit te leggen.’
Het gedrag van bezoekers, die

Love Parade
Onderzoek
! Openbare aanklager Rolf
Haferkamp is een onderzoek
gestart naar de
veiligheidsplannen bij de
Love Parade
! De aanklacht zou dood door
schuld kunnen luiden
! Volgens de Duisburgse chef
van politie Von Schmeling
had de politie de stroom
mensen wél onder controle

via omheiningen en containers
probeerden te ontsnappen aan de
drukte, wordt eveneens genoemd
als een van de redenen dat het fout
ging op de Love Parade. Individuele bezoekers zouden in principe
aansprakelijk kunnen worden gesteld, maar alleen als wordt bewezen dat zij letsel hebben veroorzaakt. ‘Dat is heel moeilijk vast te
stellen’, zegt Van Dam. ‘Bovendien
dien je er als organisator rekening
mee te houden dat bezoekers zich
kunnen misdragen. ’
Hoeveel geld de slachtoffers van
het dansfestival kunnen krijgen is
sterk afhankelijk van de ernst van
het letsel. In Nederland kunnen
smartengelduitkeringen in extreme gevallen oplopen tot € 200.000,
zegt Esref Yeniasci, letselschadeadvocaat bij advocatenbureau
Haagrecht. Naast smartengeld
kan een slachtoffer nog een aantal
vergoedingen krijgen. Yeniasci:
‘Bijvoorbeeld een vergoeding voor
ziekenhuisopname en een bijdrage voor huishoudelijke hulp.’

Volgens Van Dam wordt in
Duitsland
voor
maximaal
€500.000 aan smartengeld uitgekeerd. ‘Dat is in het geval van een
hoge dwarslaesie waarbij iemand
vanaf zijn nek verlamd is.’ Ook arbeidsongeschiktheid van jonge
mensen kan leiden tot hoge schadevergoedingen.
Nabestaanden hebben in Duitsland alleen recht op smartengeld
wanneer ze door het verlies van
een dierbare een psychisch ziektebeeld hebben opgelopen dat medisch kan worden vastgesteld.
Als slachtoffers en nabestaanden de gemeente en de organisatie
aansprakelijk stellen, kan het nog
een jaar tot anderhalf jaar duren
voordat zij hun schadevergoeding
ontvangen. Collignon raadt de
slachtoffers aan een advocaat in de
arm te nemen die gespecialiseerd
is in het Duitse rechtssysteem.
Hierbij is volgens haar geen haast
geboden, aangezien in Duitsland
een verjaringstermijn van drie jaar
geldt voor dergelijke aanklachten.

