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 Nieuwsbrief 31    Stichting WAG 

 

In deze Nieuwsbrief willen wij alle (ex)deelnemers van Stichting WAG informeren over de overgang van 

de deelnemers naar de regeling van het IMG en over de aanstaande jaarvergadering op 24 mei 2023. 

Omdat deze informatie u allen aangaat, hebben wij u allen aangeschreven. Het bestuur zal op de 

aanstaande jaarvergadering verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de financiën.  Het ziet 

er naar uit dat u nog een deel van de betaalde succesfee terugkrijgt! De stichting is opgericht op 24 april 

2013 en bestaat dit jaar 10 jaar, het wordt dus een lustrum bijeenkomst. Het programma zal na de 

formele jaarvergadering vooral een prettige en leuke bijeenkomst worden.  

 

Van WAG naar IMG 

De overgang van onze deelnemers heeft zonder noemenswaardige problemen plaats gevonden. 

Inmiddels hebben veel deelnemers een factuur ontvangen voor de succesfee die ook vrijwel allemaal 

betaald zijn. Hiermee hebben wij al onze openstaande rekeningen kunnen betalen. Dat geldt ook voor 

de eindfactuur van DeHaan Advocaten, waarop het bestuur een korting heeft bedongen van €272.250 

euro, wat uiteindelijk ten goede komt aan de deelnemers die de succesfee hebben betaald of nog gaan 

betalen aan de Stichting.  Een groot deel van de kosten van De Haan Advocaten en Notarissen kon betaald 

worden uit het schikkingsbedrag van € 1,800.000, - die NAM in mei 2022 over heeft gemaakt op onze 

rekening.  

Aan de zijde van het IMG is er stagnatie opgetreden ten aanzien van de levering van data waardoor er 

stagnatie opgetreden is in de facturatie van WAG. Wij werken eraan om het IMG te bewegen de levering 

van hun data spoedig te hervatten.   

Met de nog te ontvangen succesfees kunnen wij een aanzienlijk banksaldo tegemoet zien, waaruit de 

teruggave van een deel van de betaalde succesfee wordt bekostigd. Het batige saldo zal naar rato worden 

verdeeld over de deelnemers die succesfee hebben betaald. 

 

Staatssecretaris Vijlbrief – vergoeding succesfee 

Zoals door deelnemers werd voorgesteld op de jaarvergadering van 18 mei 2022 is in de zomer van 

2022 door onze secretaris contact gezocht met staatssecretaris Vijlbrief. Wij hebben gepleit om - op 

basis van het gelijkheidsbeginsel met niet deelnemers in de Stichting - een financiële bijdrage te leveren, 

zodat onze deelnemers uiteindelijk geen financieel nadeel ondervinden. Ook dit is een traag en stroperig 

proces. Op 2 maart hebben wij ons standpunt mogen bepleiten in Den Haag.  Er is een luisterend oor 

geboden en er zijn excuses gemaakt dat het wel erg lang duurt. Helaas is er geen toezegging gedaan, 

anders dan dat dit mogelijk een onderwerp is voor de nog op te tuigen commissie Van Geel. Deze 

commissie zal zich gaan bezighouden met onredelijke verschillen in vergoeding aan gedupeerden.  

Wij zijn vooralsnog niet akkoord gegaan met een langdurig uitstel en wij hebben de Programmadirecteur 

Schade van het ministerie EZK het boek ‘Ik Wacht’ onder redactie van Dagblad van het Noorden 

overhandigd en verwezen naar de conclusies van de Parlementaire Enquête Commissie ten aanzien van 

bureaucratie en stroperige processen.  Het laat zich raden, dat het begin van het gesprek prettiger was 

dan het eind van het gesprek. Wij blijven ons volop inzetten. 

 

Jaarvergadering 

Op 24 mei 2023 houden wij onze jaarvergadering, wederom in de Hoeksteenkerk in Middelstum. 

Uiteraard worden hier de door een externe accountant samengestelde jaarrekening 2022 aan u 

voorgelegd tezamen met de notulen van de afgelopen jaarvergadering.  Wij zullen dan ook een globale 

prognose voorleggen hoeveel geld u terug kunt verwachten uit het batig saldo. Wij veronderstellen niet 

dat er op 24 mei een beslissing is gemaakt over restitutie van het ministerie om het volledige verschil te 

dichten tussen deelnemers en niet deelnemers.  Dit is dan ook niet de laatste jaarvergadering! 
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 De stichting werd opgericht op 24 april 2013, dus wij hebben een lustrum waar wij aandacht aan willen 

besteden. We hebben een gerechtelijk gevecht gevoerd tegen NAM, en die heeft de Stichting gewonnen. 

Deze overwinning heeft inmiddels geleid tot in totaal bijna € 500 miljoen euro aan uitkering van 

vergoedingen voor waardedaling aan Groningers. Als stichting en deelnemers mogen we trots zijn op dit 

behaalde resultaat.  

Dat willen we gaan vieren met een programma na het formele gedeelte.  

Uiteraard krijgt u hiervoor een uitnodiging.  

Wilt u deze avond alvast in uw agenda reserveren? 

 

Met vriendelijke groeten, 

Bestuur Stichting WAG. 

 

Website: stwag.gr 

E-mail: bestuur@stwag.gr 


