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Motie: tegemoetkomen gedupeerden vreugdevuur 

Indiener: Pieter Grinwis, ChristenUnie/SGP 

 

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van de 

Raadsmededeling Reactie Onderzoeksraad voor Veiligheid 'Vliegvuur op Scheveningen' (RIS303630), 

 

constaterende, dat: 

 de wethouder FIS tijdens de commissiebehandeling op 16 januari 20191, en in de later 

verstuurde commissiebrief RIS 301633, heeft aangegeven dat gedupeerden van de 

vreugdevuren zich in eerste instantie moeten wenden tot hun verzekeraar en als deze de 

ontstane schade niet vergoedt zich kunnen melden bij de gemeente; 

 gedupeerden die bij hun eigen verzekeraar een claim hebben ingediend geconfronteerd 

worden met het betalen van een eigen risico en in het geval van schade aan de auto ook het 

mogelijk verliezen van een (deel van hun) no-claimkorting, waardoor zij alsnog op kosten zijn 

of worden gejaagd; 

 de wethouder FIS tijdens het raadsdebat op 24 januari 20192 over deze schade heeft gezegd 

“Daarvoor kun je dus ook claimen bij degene die uiteindelijk aansprakelijk blijkt te zijn. Maar 

nogmaals, om wie en wat het gaat, is wel afhankelijk van de uitkomsten van het OVV-

onderzoek.”;  

 het onderzoek door de OvV expliciet niet gaat over wie er schuldig of aansprakelijk is; 

 

overwegende, dat:  

 er nog steeds bewoners zijn die geen of slechts gedeeltelijk compensatie hebben gekregen voor 

geleden schade; 

 

van mening, dat:  

 gedupeerde bewoners geen financiële schade mogen lijden als gevolg van de vreugdevuren en 

dat gelet op de conclusies van het OvV-onderzoek de gemeente zich in ieder geval 

aansprakelijk mag voelen voor de ontstane schade;  

 

verzoekt het college: 

 zo snel mogelijk alsnog een schadevergoeding aan getroffen bewoners die nog niet (volledig) 

zijn schadeloos gesteld uit te keren en daarbij de menselijke maat te hanteren; 

 gedupeerden die weliswaar schade kunnen verhalen bij hun verzekeraar, maar wel kosten 

hebben als gevolg van eigen risico en verminderde no-claimkorting, tegemoet te komen en 

deze kosten te compenseren,  

 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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