
Regeling Stichting Vergoeding schade Slachtoffers schietincident Alphen aan den Rijn 

De publiekrechtelijke rechtspersoon, rechtspersoon met wettelijke taak, de Politie ('de Politie'), 
gevestigd aan de Nieuwe Uitleg 1 te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de heer mr. H.P. 
van Essen, plaatsvervangend korpschef 

en 

de naamloze vennootschap Achmea Schadeverzekeringen N.V. ('de verzekeraar') te Apeldoorn, 
te dezen vertegenwoordigd door de heer A.R. Kruijs, directeur Schade Bedrijven. 

Overwegende: 

A. Op 9 april 2011 heeft in winkelcentrum De Ridderhof te Alphen aan den Rijn een schietincident 
plaatsgevonden, waarbij Tristan van der Vlis op meerdere mensen heeft geschoten en 
vervolgens zichzelf van het leven heeft beroofd. Door dit schietincident hebben diverse 
personen schade geleden. 

B. Ingevolge het arrest van de Hoge Raad van 20 september 2019 is de politie gehouden om de 
schade te vergoeden die het gevolg is van het vuurwapengebruik door Tristan van der Vlis op 
9 april 2011, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. 

C. De verzekeraar had ten tijde van het schietincident als AVB-verzekeraar de Politie voor 
aansprakelijkheidsrisico's verzekerd. 

D. De Politie en de verzekeraar hebben op 9 april 2020 een stichting opgericht. De stichting heeft 
als doel het met geldelijke middelen vergoeden van materiële en/of immateriële schade die 
natuurlijke personen (zelf of als nabestaande) en rechtspersonen hebben geleden en mogelijk 
nog lijden als gevolg van het schietincident dat op negen april tweeduizend elf (09-04-2011) 
heeft plaatsgevonden in en/of nabij het winkelcentrum De Ridderhof te Alphen aan den Rijn ter 
uitvoering van het arrest van de Hoge Raad van twintig september tweeduizend negentien (20- 
09-2019), en hetgeen daarmee verband houdt (in de ruimste zin van het woord) Daarbij 
worden de regels van het geldend recht in acht genomen. 

Komen overeen als volgt: 

Inrichting Stichting 

1. Door de Politie en de verzekeraar is gezamenlijk een stichting (hierna 'Stichting') opgericht, 
genaamd 'Stichting vergoeding schade slachtoffers schietincident Alphen aan den Rijn'. 

2, De Stichting zal een bankrekening openen. Op deze bankrekening wordt een startkapitaal van 
€ 1.000.000,-- (zegge: één miljoen euro) gezamenlijk gestort. € 500.000,- door de Politie en€ 
500.000,- door de verzekeraar. Voor zover dat in het kader van de schaderegeling nodig is, 
wordt dit bedrag aangevuld. Politie en verzekeraar vullen in gelijke delen aan. 
Daarbij beperkt de aanvulling door verzekeraar zich tot maximaal de nog beschikbare 
verzekerde som. 
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3. De Stichting maakt voor de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik van hulppersonen, 
zoals expertisebureaus en rekenbureaus. Daarnaast kunnen in het kader van het 
schaderegelingsproces specifiek op de materie gerichte hulppersonen ingeschakeld worden, 
zoals bijvoorbeeld rekenkundigen en arbeidsdeskundigen. 

4. De financiële administratie van de Stichting wordt bij aanvang van de werkzaamheden gevoerd 
door Van Traa advocaten N.V. te Rotterdam. Door Van Traa wordt een deugdelijke schade 
administratie gevoerd waaruit steeds terstond de stand van zaken met betrekking tot de 
afwikkeling van de schades kan worden opgemaakt. De administratie dient te voldoen aan alle 
daarvoor geldende wettelijke en in de expertisebranche gebruikelijke eisen 
Van Traa advocaten zorgt ervoor dat terstond de stand van zaken met betrekking tot de 
financiën (de ontvangen en betaalde bedragen) kan worden opgemaakt. 

5. De Politie en de verzekeraar hebben te allen tijde recht op inzage in de boeken en bescheiden 
ter zake. 

6. Het (correspondentie)adres van de Stichting voor slachtoffers en belanghebbenden is het 
adres van Andriessen Expertise (Postbus 30189, 3001 DO Rotterdam). Het e-mailadres van de 
Stichting is schade@slachtoffersalphen.nl en het telefoonnummer 088-8885666. Voor 
aspecten van bedrijfsvoering en als formeel vestigingsadres kiest de Stichting zetel ten kantore 
van Van Traa advocaten N.V. te Rotterdam. 

7. De politie en de verzekeraar (oprichters) benoemen bij oprichting de eerste bestuurders. 
Opvolgende bestuurders worden benoemd door het bestuur. Om als bestuurder benoemd te 
kunnen worden dient de persoon ofwel te beschikken over een voltooide opleiding Nederlands 
Recht en ten minste vijf jaar juridisch relevante werkervaring of kennis van het 
personenschaderecht. Benoembaar zijn eveneens personen met kennis op het gebied van 
gedragskundige-psychologie of communicatie of accountancy of met brede bestuurlijke 
ervaring. 

8. Het bestuur is bevoegd een bestuurder te schorsen of te ontslaan. 

9. Het bestuur is zelfstandig - dat wil zeggen zonder nadere toestemming van de Politie en de 
verzekeraar - bevoegd te bepalen welke personen in aanmerking komen voor een uitkering uit 
de middelen van de Stichting en wat de hoogte daarvan is. 

10. De besluitvorming vindt plaats op basis van meerderheid van stemmen. 

11. De bestuurders zijn uitsluitend gezamenlijk bevoegd om te beschikken over de middelen die in 
de Stichting voor het doen van uitkeringen aan de slachtoffers beschikbaar zijn. 

12. Het bestuur van de Stichting doet één keer per kwartaal schriftelijk verslag van de stand van 
zaken aan de Politie (afdeling Schadeloket PDC) en de verzekeraar. In dit verslag staat in 
ieder geval een overzicht van de benadeelden, de aard en omvang van de door benadeelde 
ingediende claim, de beoordeling van de aanspraak op vergoeding door het expertisebureau 
en de beoordeling door het bestuur. 
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13. Het bestuur van de Stichting doet één keer per kwartaal schriftelijk verslag van de financiéle 
situatie van de Stichting aan de Politie en de verzekeraar. In dit overzicht staan de uitgekeerde 
bedragen, de datum van betaling en het saldo. 

14. De bestuurders genieten voor hun werkzaamheden een beloning. Zij hebben recht op 
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
De hoogte van de beloning (uurtarief) en soort onkostenvergoeding worden voor de eerste 
bestuurders vastgesteld door verzekeraar en de politie. 
Voor opvolgende bestuurders bepaalt het bestuur de hoogte van beloning en 
onkostenvergoeding Een besluit over beloning en onkostenvergoeding behoeft schriftelijke 
goedkeuring van verzekeraar en de politie. 

15. De kosten verbonden aan de werkzaamheden van de bestuurders worden voldaan vanuit de 
financiële middelen van de Stichting. 

16. De bestuurders van de Stichting sluiten een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af in 
verband met de werkzaamheden die zij als bestuurders van de Stichting verrichten tegen in de 
markt gebruikelijke voorwaarden en verzekerde sommen. 

17. iedere aansprakelijkheid van bestuurders van de Stichting is beperkt tot het bedrag dat in het 
desbetreffende geval uit hoofde van de door bestuurder gesloten beroeps- of 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook 
aan bestuurder geen dekking onder bedoelde verzekering wordt geboden of geen uitkering 
krachtens bedoelde verzekering(en) mocht plaatsvinden, zijn, behoudens opzet of bewuste 
roekeloosheid, bestuurders voor de uitvoering van hun werkzaamheden in het kader van de 
Regeling Stichting vergoeding schade slachtoffers schietincident Alphen aan den Rijn 
tegenover de publiekrechtelijke rechtspersoon, rechtspersoon met wettelijke taak, de Politie 
(''de Politie") en/of Achmea Schadeverzekeringen NV ("de verzekeraar") niet aansprakelijk. 
Bestuurders worden bij het ontbreken van verzekeringsdekking of uitkering onder een 
verzekering door zowel de Politie als door de verzekeraar gevrijwaard voor eventuele 
aanspraken door derden. Tevens zullen de Politie en de verzekeraar in dat geval de kosten 
van het voeren van verweer in en buiten rechte alsook de eventuele proceskosten voor hun 
rekening nemen. De Politie en de verzekeraar zijn hiervoor jegens de bestuurders hoofdelijk 
aansprakelijk." 

18. Indien tegen een bestuurder van de Stichting een klacht wordt ingediend kan het zijn dat de 
bestuurder zich tuchtrechtelijk moet verantwoorden. Behoudens opzet of bewuste 
roekeloosheid worden de redelijke kosten verbonden aan het voeren van verweer, het 
inschakelen van een belangenbehartiger, een eventuele proceskostenveroordeling en de 
kosten voor het bijwonen van zittingen van de tuchtrechter in dat geval door politie en 
verzekeraar aan de bestuurder vergoed. 

19. Ter bevestiging van de aanvaarding van hun benoeming als bestuurder van de Stichting zullen 
de bestuurders deze overeenkomst op de daarvoor bestemde plaats mede ondertekenen. Zij 
verklaren zich daarmee akkoord met deze overeenkomst. 
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Melding schade 

20. Slachtoffers dienen, voor zover zij dat nog niet hebben gedaan, hun verzoek om 
schadevergoeding in bij Andriessen Expertise, Postbus 30189, 3001 DD Rotterdam dan wel 
schade@slachtoffersalphen.nl. Desgewenst kunnen de slachtoffers hun schadeverzoek ook 
indienen bij de Politie of de verzekeraar. Deze zullen dan zorgen voor doorzending van het 
schadeverzoek naar Andriessen Expertise. 

21. Na ontvangst van een verzoek om schadevergoeding neemt Andriessen Expertise namens de 
Stichting zo spoedig mogelijk contact op met de indiener van het verzoek. Daarbij wordt 
informatie verstrekt over de gegevens die door de indiener moeten worden aangeleverd en kan 
een bezoek afspraak worden gemaakt. 

Richtlijnen vaststellen recht op schadevergoeding 

22, Met inachtneming van het doel van de Stichting gelden de volgende richtlijnen voor het 
vaststellen van het recht op schadevergoeding. Deze richtlijnen zijn niet limitatief bedoeld. 

23. Ingevolge het arrest van de Hoge Raad van 20 september 2019 komt voor vergoeding in 
aanmerking: 

a. Materiële schade die het gevolg is van het vuurwapengebruik dat op 9 april 2011 door 
Tristan van der Vlis heeft plaatsgevonden; 

b. Immateriële schade die het gevolg is van het vuurwapengebruik dat op 9 april 2011 door 
Tristan van der Vlis heeft plaatsgevonden 

een en ander voor zover deze schade overeenkomstig de wet en de rechtspraak voor 
vergoeding in aanmerking komt en de schade niet in een te ver verwijderd verband staat met 
de gedraging waarop de aansprakelijkheid berust dan wel niet of minder voorzienbaar was. 

24. Het arrest van de Hoge Raad maakt in elk geval voor de volgende schadeposten niet duidelijk 
of zij voor vergoeding in aanmerking komen: 

a. Eventuele omzetderving van eigenaren en andere belanghebbenden van winkels in de 
Ridderhof, mits wordt voldaan aan het schadebegrip van artikel 6:98 BW 

b. Shockschade als gevolg van de confrontatie met letsel of overlijden van personen met wie 
de benadeelde geen nauwe affectieve relatie had/heeft 

25. Andriessen Expertise stelt op basis van overleg met het slachtoffer of diens vertegenwoordiger 
een rapport op, waarin de verschillende schadecomponenten worden benoemd en vastgesteld. 
Andriessen Expertise BV zal het slachtoffer of diens nabestaanden bezoeken. Is er een 
belangenbehartiger ingeschakeld, dan wordt deze uitgenodigd om bij het bezoek aanwezig te 
zijn. Tijdens het bezoek wordt vastgesteld op welke wijze het slachtoffer betrokken was en 
wordt de voorlopige dan wel definitieve schade gel'nventariseerd. Het resultaat wordt 
weergegeven in een rapport dat ter inzage en eventuele correctie wordt voorgelegd aan het 
slachtoffer of diens belangenbehartiger. De gezamenlijke - definitieve - versie wordt gedeeld 
met het bestuur. 
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26. leder door Andriessen Expertise BV kenbaar gemaakt afwikkelingsvoorstel wordt door het 
bestuur beoordeeld. Bij meerderheid van stemmen wordt besloten of het voorstel gevolgd 
wordt. Het bestuur kan een afwijkend voorstel doen. Bij afwijzing of gedeeltelijke afwijzing zal 
dit door het bestuur gemotiveerd worden. Het bestuur kan bevoegdheden mandateren aan 
Andriessen Expertise B.V. 

Hardheidsclausule 

27. De bestuurders zijn bevoegd af te wijken van deze regeling indien toepassing naar hun oordeel 
leidt tot een hoogst onrechtvaardige situatie. 

Slotbepalingen 

28. De Stichting wordt opgeheven zodra de bestuurders over de schade van alle slachtoffers die 
voor 1 januari 2021 bij de Stichting bekend zijn, een besluit hebben genomen. 

29. Het saldo dat na opheffing van de Stichting nog op de bankrekening van de Stichting staat, 
wordt door de bestuurders van de Stichting aan de Politie betaald. Voor zover de politie 
daarmee meer ontvangt dan gerechtvaardigd is op basis van het door haar betaalde aandeel 
wordt dit meerdere aan verzekeraar betaald. 

30. Op deze regeling is Nederlands recht van toepassing. 

31. De rechter te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen 
partijen. 

Aldus overeengekomen en in vijfvoud ondertekend op 

Achrnea Schadeverzekeringen N.V. 

Naam: A. R. Kruijs 
Titel: Directeur Schade Bedrijven (volledig gevolmachtigde) 
Plaats: Apeldoorn 
Datum: 17 juni 2020. 

De politie, een rechtspersoon als bedoeld in artikel 26 Politiewet 2012 

~ ::> 
<::c:::::;~~;:;:: :.;:_~_ vfua;n~s;;:;s~e~n:=======--------. 

Titel: ,è¼aatG"@P'iilO~inFJ korpschef 
Plaats: ~ \-tc..c,..C\ 
Datum: ~} 6 / 2.~ 
De secretaris van de Stichting vergoeding schade slachtoffers schietincident Alphen aan den Rijn 
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Naam: Derk-J n van der Kolk 
Titel: secretàri;, 1 
Plaats: 11..o t f .e..-. <>'f v-- - 
Datum: 

De penningmeester van de Stichting vergoeding schade slachtoffers schietincident Alphen aan den 
Rijn 

(~~ 

Naam: Herman Vorsselman 
Titel: penningmeester 
Plaats: Jrt?>? ''j~ n 
Datum: IO dü,,,' 2.C> 2~ 
De voorzitter van de Stichting vergoeding schade slachtoffers schietincident Alphen aan den Rijn 

~ 
Naam: Rudolf Lourens Vreeman 
Titel: voorzitter 
Plaats: T (.. lt,u/"\ j 
Datum: 3 ~ 202,D 
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