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Negen jaar na het drama bij de Loveparade in Duisburg is het proces
voor zeven van de tien aangeklaagden geseponeerd. Drie anderen
staan erop dat het proces tegen hen wordt voortgezet omdat ze
vrijspraak willen. Bij het dance-event in 2010 kwamen 21 mensen om
het leven en vielen meer dan 600 gewonden.
De tien aangeklaagden, zes medewerkers van de gemeente Duisburg en vier van
evenementenbureau Lopavent, staan terecht voor dood door schuld en voor de
grote fouten bij de organisatie van de Loveparde. Bij zeven van de tien
aangeklaagden is slechts sprake van geringe schuld, zei de rechter vandaag. Drie
medewerkers van Lopavent worden wel als individueel schuldig gezien, hen heeft
de rechtbank een boete van rond de 10.000 euro aangeboden. Daarmee gaan ze
niet akkoord en daarom wordt het proces tegen hen alsnog voortgezet.
Het strafproces begon in 2017, nadat slachtoﬀers en nabestaanden daar jarenlang
op hadden aangedrongen. Vorige maand stelde de rechtbank voor de zaak als
geheel te seponeren, omdat die in juli 2020 is verjaard en voor die tijd niet kan
worden afgerond. Zo zouden er nog meer dan 500 getuigen moeten worden
gehoord. Ook gaf de rechter toen al aan dat het lastig zou worden de individuele
schuld van de aangeklaagden te bepalen. Het Openbaar Ministerie sloot zich deze
week bij dat voorstel aan.
Slachtoﬀers en nabestaanden zijn teleurgesteld over de beslissing van de
rechtbank. Bij de organisatie van de Loveparade zijn vooral met betrekking tot de
veiligheid veel fouten gemaakt. Zo moesten de bezoekers door een tunnel die
veel te smal was voor het aantal aanwezigen. Er brak paniek uit, waarbij in het
gedrang mensen werden doodgedrukt. Onder de dodelijke slachtoﬀers was ook
een Nederlander. Lees meer bij tagesschau.de en Spiegel Online
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