Statement Stichting WAG
Stichting WAG onderschrijft de Claimcode.
Stichting WAG heeft aan haar bestuursleden een jaarlijkse beloning toegekend van € 2.500,--. De beloning is
voor alle bestuursleden, waaronder de voorzitter, gelijk. Stichting WAG heeft de vergoeding over dit jaar en over
alle voorgaande jaren nog niet uitbetaald. De uitbetaling zal plaatsvinden onder de voorwaarde dat de NAM
daadwerkelijk wordt veroordeeld tot betaling van schadevergoeding wegens waardevermindering van
onroerende zaken aan de deelnemers.
Stichting WAG wijkt op de volgende twee onderdelen nog af van de Claimcode.
1.

Minimaal één lid van het bestuur is een jurist.

Artikel III onder 3 schrijft voor dat minimaal één lid van het bestuur een jurist is. Stichting WAG wijkt op dit punt
af van de Claimcode. Momenteel staat een vacature open voor een vierde bestuurslid: een ter zake deskundig
jurist. Het ligt in de bedoeling van het bestuur om in het eerste kwartaal van 2019 het kandidaat-bestuurslid
voor te dragen aan de Vergadering van Deelnemers.
2.

Taak, werkwijze en samenstelling van de Raad van Toezicht

Artikel VI schrijft voor dat de stichting een Raad van Toezicht kent. Stichting WAG wijkt op dit punt af van de
Claimcode. De stichting zal een raad van toezicht inrichten overeenkomstig de bepalingen in de Claimcode. Een
voorstel tot wijziging van de statuten is op 28 november 2018 tijdens de Vergadering van Deelnemers unaniem
door de aanwezigen geaccepteerd. De huidige statuten vereisen dat 2/3 van de deelnemers aanwezig dient te
zijn bij een stemming. Om die reden vindt een tweede stemming plaats op 12 december 2018. Zodra de
definitieve uitslag bekend is en de statuten zijn gewijzigd zal het bestuur de kandidaat-leden voor de Raad van
Toezicht gaan werven. Het ligt in de bedoeling van het bestuur om in het eerste kwartaal van 2019 de kandidaatleden voor de Raad van Toezicht voor te dragen aan de Vergadering van Deelnemers.
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