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: 4 maart 2019

Onderwerp

: Aansprakelijkheid van gemeente met betrekking tot vreugdevuren jaarwisseling

Inleiding

De vraag die is gesteld betreft advies over de vraag of de aansprakelijkheid van de gemeente
(Dordrecht) adequaat is geregeld middels de gekozen constructie om vreugdevuren via een
ontheffing op verbod vuur stoken toe te staan.
Tevens is de vraag gesteld of de huidige constructie, waarin de gemeente zelf aanvrager is van de
ontheffing en de ontheffing vervolgens aan zichzelf verleent, en daarmee ook zelf toezichthouder
is, wenselijk is?

Aanleiding

Gegeven de gebeurtenissen in Den Haag / Scheveningen van afgelopen jaarwisseling, is het van
belang om de wijze waarop het toestaan van vreugdevuren in Dordrecht is geregeld te evalueren
en voor de komende jaarwisseling op de meest effectieve, adequate manier te regelen.

Juridisch kader

In de huidige constructie wordt er door de gemeente een ontheffing op grond van artikel 5:34 lid 1
APV aangevraagd, waarna door het college van B&W ontheffing wordt verleend aan de gemeente
(zelf). Naast de rol van ontheffingshouder is de gemeente ook toezichthouder op de gestelde
voorwaarden en voorschriften waaronder de ontheffing is verleend.
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Bovendien is voor het houden van vreugdevuren de Beleidsregel Vreugdevuren 2017 van
toepassing. Overeenkomstig artikel 4:84 Algemene Wet Bestuursrecht handelt een bestuursorgaan
"overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor één of meer belanghebbenden gevolgen zou
hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de
beleidsregel te dienen doelen". In de Beleidsregel vreugdevuren is bepaald dat burgers kunnen
vragen om een vreugdevuur te organiseren en dat het college vervolgens voor zichzelf een
ontheffing van het verbod artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening aanvraagt.

Reactie op vraagstelling

In Den Haag is er gebruik gemaakt van een convenant. In vergelijking met een convenant bepaalt
een beleidsregel hoe een bestuursorgaan omgaat met zijn bevoegdheid ten aanzien van een
specifiek onderwerp. Een bestuursorgaan dient zich in principe aan een vastgestelde beleidsregel te
houden (artikel 4:84 Awb).
Een convenant daarentegen is 'slechts' een overeenkomst tussen partijen waarbij het aan de
opstelling en invulling van het convenant ligt op welke wijze afspraken afdwingbaar zijn. In
tegenstelling tot een beleidsregel is een convenant dus niet algemeen geldend. Een convenant
wordt in het algemeen niet gepubliceerd en is hierdoor minder transparant. Omdat een convenant
per geval wordt afgesloten en er geen beleidsregel aan ten grondslag ligt kan dit tot onzekerheid
(bijvoorbeeld ten aanzien van de aansprakelijkheid) leiden.
Een convenant voor het regelen van vreugdevuren tijdens de jaarwisseling is dan ook niet te
adviseren. Gelet op het voorstaande heeft het dan ook de voorkeur om een ontheffing te verlenen
op grond van de APV en de beleidsregel.
Aansprakelijkstelling
Voor wat betreft de aansprakelijkheidsvraag ziet het risico voor aansprakelijkheid vooral op de
hoedanigheid van de gemeente als ontheffingshouder en haar hoedanigheid als zijnde
toezichthouder op de aan haar aan zelf verleende ontheffing. Middels het voldoen aan gestelde
voorwaarden / voorschriften voor de ontheffing kan de gemeente het risico op aansprakelijkheid
aanzienlijk inperken.
Wanneer het toezicht (houden) onvoldoende zou zijn komt het leerstuk van 'toezichtsfalen van de
overheid' in beeld. Het is gebruikelijk om hierbij onderscheid te maken tussen zogeheten concreet
en algemeen toezichtsfalen.
Van concreet toezichtsfalen is sprake:
"indien de schade in een concreet geval voorzienbaar was en de overheidsinstantie in redelijkheid
had moeten nopen tot het nemen van maatregelen waarmee de overtreding die heeft geleid tot die
schade, zou zijn voorkomen". Met andere woorden: je wist het en je doet vervolgens niets.
Aansprakelijkheid op deze grond kan in het bijzonder bestaan als er voldoende ernstige en
concrete aanwijzingen voor de overheid (in dit geval de gemeente) bestonden om (de mogelijkheid
van) de overtreding van de betrokken regel en het daaruit voortvloeiende risico op schade aan te
nemen, en dat risico en die schade ook naar aard en omvang voldoende ernstig waren.
^^ör'^^mwrecht

'“'-'y;

^z„erdam

£3
Gemeente Sliedrecht

regio
Hendrik-Ido-Ambacht

ZHZ

^pf^Drechtsteden

3

Voor het aannemen van algemeen toezichtsfalen - aan de orde indien een toezichthouder zijn taak
om algemeen preventief toezicht uit te oefenen verwaarloost - geldt een nog zwaardere bewijslast
voor de benadeelde om aansprakelijkheid aan te tonen. Hiervan kan (ook volgens de Hoge Raad)
slechts in uitzonderlijke omstandigheden sprake zijn:
"Het niet plaatsvinden van toezicht of controle in gevallen waarin geen concrete aanwijzingen
bestaan voor mogelijke overtredingen, kan slechts in uitzonderlijke omstandigheden tot
aansprakelijkheid leiden."

Conclusie

De huidige regeling voor vreugdevuren middels de APV en de Beleidsregel Vreugdevuren biedt
voldoende waarborgen. Desondanks kan niet worden uitgesloten dat de gemeente op grond van
haar hoedanigheid van ontheffingshouder aansprakelijk wordt gesteld voor schade van derden. Dit
kan alleen worden voorkomen als de (aanvrager en) houder van de vergunning een andere partij is
dan de gemeente (zie aanbeveling 1). Wanneer de gemeente de ontheffingshouder is (blijft),
trekt de gemeente daarmee nu eenmaal een risico naar zich toe. Middels de te stellen voorwaarden
/ voorschriften in de ontheffing kan de gemeente het risico dat aansprakelijkheid ook daadwerkelijk
wordt aangenomen wel aanzienlijk inperken. Daarbij moet er wel rekening worden gehouden dat
op haar een grotere bewijslast zal rusten om aan te tonen dat zij, als ontheffingshouder, alle
voorschriften heeft nageleefd.
In samenhang hiermee is het dus ook noodzakelijk dat er toezicht wordt gehouden op de
bepalingen / voorschriften genoemd in de ontheffing. In het geval er schade ontstaat als gevolg
van de vreugdevuren aan / van derden en de gemeente daarvoor aansprakelijk wordt gesteld, zal
aansprakelijkheid echter niet snel worden aangenomen zolang er toezicht is uitgeoefend.
Zoals hierboven is aangegeven is er van algemeen of concreet toezichtsfalen van / door de
gemeente niet snel sprake. Dit is alleen onder uitzonderlijke omstandigheden het geval waarbij het
aan benadeelde is om te stellen en te bewijzen dat er sprake is van tekortschieten van het
toezicht. Benadeelde zal feiten en omstandigheden moeten aanvoeren waaruit het tekortschieten
van het toezicht volgt.

Aanbevelingen

1. Er is op dit moment in de beleidsregel gekozen om de organisatie van het vreugdevuur
door het college te laten plaatsvinden (op verzoek van één of meer burgers). Het Nikt
logischer (en duidelijker! om de aanvraag van de ontheffing direct door de betrokkenen te
laten doen waarmee betrokkenen ook als ontheffingshouder worden aangemerkt. Het is
immers de vraag of de gemeente het vreugdevuur daadwerkelijk in de praktijk zelf
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organiseert. Hiervoor dient de beleidsregel Vreugdevuren dan wel te worden aangepast.
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat ook in het geval de ontheffingshouder een ander is
dan de gemeente, daarmee niet is gezegd dat de gemeente niet kan worden aangesproken.
Het voeren van toezicht is dan nog steeds aan de orde.
2. Voorts strekt het tot aanbeveling dat in dat geval in de ontheffing wordt opgenomen dat de
gemeente (nader te specificeren welke dienst) toezicht zal houden op hetgeen in de
ontheffing als voorwaarden/ voorschriften is opgenomen. Sterker nog: het aanwijzen door
de gemeente van een geheel ander onafhankelijk bedrijf als toezichthouder, bijvoorbeeld
een beveiligingsbedrijf, zal eerder kunnen leiden tot discussie aangaande aansprakelijkheid.
3.

Het is van belang dat de beleidsregel Vreugdevuren ieder jaar opnieuw wordt geëvalueerd
en indien nodig opnieuw wordt vastgesteld en /of gewijzigd.

4. Tenslotte verdient het aanbeveling om er zorg voor te dragen dat binnen de gemeente de
ontheffingsaanvrager, ontheffingsverlener en de toezichthouder zo specifiek mogelijk
worden omschreven. Dus bijvoorbeeld op afdelingsniveau / dienst om zodoende toch nog
enige (formele) scheiding aan te brengen binnen de gemeente.
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