
 

 

Stichting vergoeding schade slachtoffers schietincident Alphen aan den Rijn is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 77816285. De 

aansprakelijkheid van de Stichting en haar (oud-)bestuursleden is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar 
gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsovereenkomst 

niet ten laste van de verzekeraars is.  

De inhoud van dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het gebruik van de inhoud van dit bericht door anderen zonder 
uitdrukkelijke goedkeuring van de afzender is niet toegestaan. Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent, gelieve de afzender te waarschuwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacyverklaring ‘Stichting vergoeding schade slachtoffers schietincident Alphen aan 
den Rijn’ 
 

Verwerking van persoonsgegevens 

 

Binnen de ‘Stichting vergoeding schade slachtoffers schietincident Alphen aan den Rijn’ (hierna: de 

Stichting) worden persoonsgegevens verwerkt. Onder persoonsgegevens wordt (kort gezegd) 

verstaan: alle gegevens die herleidbaar zijn tot natuurlijke personen. Dit betekent dat het kan gaan 

om gegevens die ofwel direct over iemand gaan, ofwel naar een natuurlijke persoon te herleiden 

zijn. Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt verstaan (kort gezegd) elke handeling met 

betrekking tot persoonsgegevens. Hierbij kan gedacht worden aan het verzamelen, vastleggen, 

ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, 

verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, uitwissen en 

vernietigen van persoonsgegevens. 

 

Het verwerken van persoonsgegevens is onvermijdelijk voor de realisatie van het statutaire doel 

van de Stichting. Dit neemt niet weg dat de Stichting de privacy van betrokkenen van groot belang 

acht bij het verwerken van de persoonsgegevens en dat zij de rechten en plichten die voortvloeien 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) in acht neemt. Met dit privacy statement 

wil de Stichting u – als betrokkene in de zin van de AVG – informeren over de wijze waarop zij 

omgaat met de persoonsgegevens die worden verwerkt. 

 

Verwerkingsverantwoordelijke 

 

De Stichting is bereikbaar via: 

Stichting vergoeding schade slachtoffers schietincident Alphen aan den Rijn 

Postbus 21390 

3001 AJ  Rotterdam 

e-mail: vssa@vantraa.nl 

telefoonnummer: 010-4137000  

mailto:vssa@vantraa.nl
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Welke gegevens verwerkt de Stichting? 

 

De Stichting is krachtens haar statutaire doel belast met de vaststelling van de hoogte van de 

schadevergoeding van slachtoffers van het schietincident dat op 9 april 2011 heeft plaatsgevonden 

in en/of nabij het winkelcentrum De Ridderhof te Alphen aan den Rijn. De Stichting maakt bij de 

vaststelling en afwikkeling van de schadevergoeding gebruik van de diensten van derden, 

waaronder in ieder geval de diensten van Andriessen Expertise B.V. voor onderzoek naar de 

omvang van de schade. Andriessen Expertise B.V. stuurt de Stichting naar aanleiding van 

voornoemd onderzoek waar mogelijk voorstellen ter afwikkeling van de schade. 

  

Gelet op het voorgaande statutaire doel en de feitelijke taken van de Stichting, verwerkt de 

Stichting de onderstaande (categorieën van) persoonsgegevens: 

- NAW-gegevens 

- Financiële persoonsgegevens 

- Gegevens met betrekking tot uw gezondheid, waaronder medische adviezen 

 

Andriessen Expertise B.V. is bereikbaar via: 

 

Andriessen Expertise B.V. 

t.a.v. de Stichting vergoeding schade slachtoffers schietincident Alphen aan den Rijn 

Postbus 30189 

3001 DD  Rotterdam 

e-mail: schade@slachtoffersalphen.nl 

telefoonnummer: 088-8885666 

 

Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt? 

 

Elke verwerking van persoonsgegevens moet gerechtvaardigd zijn. De verwerking is 

gerechtvaardigd wanneer de Stichting de verwerking kan baseren op één van de 

rechtsgrondslagen die in de AVG staan. 

 

De Stichting verwerkt de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om met u een 

(vaststellings)overeenkomst te sluiten voor het afwikkelen van uw verzoek tot schadevergoeding. 

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens niet is terug te voeren op het tot stand brengen 

van een overeenkomst, verwerkt de Stichting persoonsgegevens op grond van het 

gerechtvaardigde belang van de Stichting om het statutaire doel te realiseren en om uw verzoek 

om schadevergoeding zo goed en efficiënt mogelijk af te handelen. 

 

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals gegevens over uw gezondheid worden 

uitsluitend verwerkt om de (hoogte van de toe te kennen) schadevergoeding vast te stellen en 

daarmee te voldoen aan uw rechtsvordering op de politie en/of diens 
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aansprakelijkheidsverzekeraar Centraal Beheer. Uw persoonsgegevens zullen alleen gebruikt 

worden voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. 

 

Van wie ontvangt de Stichting uw persoonsgegevens? 

 

De stichting ontvangt de bovengenoemde persoonsgegevens van uzelf of uw belangenbehartiger, 

dan wel via de politie, Centraal Beheer en/of Andriessen. Verstrekking van persoonsgegevens door 

de politie, Centraal Beheer en/of Andriessen geschiedt uitsluitend indien en voor zover u heeft 

ingestemd met de verstrekking van uw persoonsgegevens aan de Stichting. 

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard? 

 

De Stichting zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Het registreren 

van persoonsgegevens wordt zo tot een minimum beperkt. Persoonsgegevens worden bewaard 

voor zolang dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van uw verzoek tot schadevergoeding. Uiterlijk 

een jaar nadat het verzoek tot schadevergoeding is afgewikkeld, zal de Stichting uw 

persoonsgegevens vernietigen, behoudens de gegevens die noodzakelijk zijn om te voldoen aan 

wettelijke verplichtingen die op de Stichting rusten. 

 

Wie heeft er inzage in uw persoonsgegevens? 

 

De persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt, indien en voor zover: 

 deze derden belast zijn met de uitvoering van werkzaamheden die verband houden met de 

afhandeling van uw verzoek tot schadevergoeding; 

 de verstrekking aan derden noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht van 

de verantwoordelijke. 

Indien uw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, dan stellen wij u hiervan schriftelijk 

en/of telefonisch van op de hoogte. 

 

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld? 

 

De Stichting maakt bij de vaststelling en afwikkeling van de schadevergoeding gebruik van de 

diensten van derden, waaronder in ieder geval de diensten van Andriessen. Deze derden 

beoordelen in opdracht van de Stichting uw dossier en stellen zo nodig een advies op aan de 

stichting. Bij het opstellen van een advies zijn deze derden zelf verwerkingsverantwoordelijke. De 

Stichting maakt afspraken met de hierboven genoemde derden over de verwerking van uw 

persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten op grond van de AVG. 
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Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd? 

 

De Stichting heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om 

de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door 

derden. 

 

Wat zijn uw rechten? 

 

Op grond van de AVG heeft iedere betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt 

bepaalde rechten. Dit betekent dat u recht heeft op: 

1. Inzage in uw persoonsgegevens 

U kunt de Stichting vragen om inzage in de persoonsgegevens die er over u worden verwerkt. 

2. Recht op verbetering/aanvulling 

U heeft het recht op verbetering/aanvulling van uw persoonsgegevens, dit ingeval gegevens 

feitelijk onjuist of onvolledig zijn. Verbetering/aanvulling van uw persoonsgegevens zal 

geschieden voor zover dat redelijk is, gelet op het doel van de verwerking van de 

persoonsgegevens. 

3. Recht op verwijdering/ beperking van de verwerking 

U heeft recht op verwijdering van uw persoonsgegevens, dan wel op beperking van de 

verwerking van persoonsgegevens door de Stichting indien: 

 gegevens onrechtmatig worden verwerkt; 

 een wettelijke ‘wisplicht’ geldt; 

 gegevens niet meer nodig zijn, gelet op de doeleinden waarvoor ze werden 

verwerkt; 

 u bezwaar maakt tegen de verwerking en de Stichting geen belangen heeft die 

zwaarder wegen dan uw belang op verwijdering van de gegevens. 

 

Vragen en klachten 

 

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met het 

secretariaat van de Stichting. 

Indien u meent dat de Stichting niet overeenkomstig dit privacy statement of de geldende 

privacywetgeving handelt, dan kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Stichting. 

Het secretariaat is bereikbaar via de hiervoor genoemde adresgegevens van de Stichting. 

 

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop de Stichting met uw klacht(en) en/of 

persoonsgegevens omgaat, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 


