
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 navolgende onderdelen 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 is van dit 

uitgangspunt afgeweken, omdat bij de samenstelling van het bestuur de nadruk heeft gelegen op betrokkenheid 

van de bestuurders bij de regio, hun bekendheid met de gevolgen van aardbevingen voor de bewoners van de 

regio en hun bestuurlijke ervaring in maatschappelijke organisaties. Daarnaast is de penningmeester accountant 

en als zodanig deskundig op het gebied van financiën en het voeren van administraties.  

 

2.         Taak, werkwijze en samenstelling van de Raad van Toezicht 

 

Artikel VI schrijft voor dat de stichting een Raad van Toezicht kent. Stichting WAG heeft hier niet voor gekozen. 

Daarentegen kent Stichting WAG het model, waarin de deelnemers rechtstreeks invloed uitoefenen op het 

beleid van Stichting WAG door middel van de Vergadering van Deelnemers. De Vergadering van Deelnemers 

komt ten minste eens per jaar bij elkaar. Tijdens de Vergadering van Deelnemers legt het bestuur 

verantwoording af aan de deelnemers over het gevoerde beleid, komt de benoeming van het bestuur aan de 

orde, wordt de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd en besproken en vraagt het bestuur decharge aan de 

deelnemers. In geval er na onderhandelingen een schikking met de NAM wordt bereikt  zal deze schikking ter 

goedkeuring worden voorgelegd aan de deelnemers. Alle deelnemers zijn lid van de Vergadering van 

Deelnemers en hebben daarin één stem.   
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