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Geachte deelnemer van de Stichting WAG,
In deze dertiende nieuwsbrief gaan we in op de gewijzigde

•

De Haan kan de overeenkomst met de deelnemer en met

de

Stichting WAG alleen opzeggen in geval van gewichtige

klachtzaak tegen De Haan Advocaten & Notarissen heeft de

redenen met inachtneming van een opzegtermijn van één

tuchtrechter de behandeling geschorst om de deken van de

maand en dient bij opzegging altijd de nodige zorgvuldigheid

Orde van Advocaten en De Haan de gelegenheid te geven

te betrachten.

deelnemersvoorwaarden

en

op

de

Claimcode.

In

overeenstemming te bereiken. In eerdere nieuwsbrieven
hebben wij daarover bericht gedaan. Het overleg heeft geen

De aangepaste voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van

resultaat gehad. De behandeling van de klachtzaak zal dan

Stichting WAG. Deze aangepaste voorwaarden zijn op de website

ook worden voortgezet.

na te lezen in de modelbrief, waarin de opdracht wordt bevestigd,
en in de modeldeelnemersovereenkomst. Het bestuur van

Naar aanleiding van het overleg met de deken heeft De Haan

Stichting WAG is met De Haan overeengekomen dat de huidige

ook contact onderhouden met het bestuur van Stichting WAG. Dit

deelnemers eveneens aanspraak hebben op de vernieuwde

heeft ertoe geleid dat De Haan en het bestuur van Stichting WAG

voorwaarden, voor zover die voor hen gunstiger zijn dan de oude

gezamenlijk hebben besloten de deelnemersvoorwaarden aan te

voorwaarden.

passen. Het bestuur van Stichting WAG heeft daarin vervolgens
aanleiding gezien om de Claimcode te gaan toepassen.
Claimcode
Op 28 juli 2011 heeft de Commissie Claimcode de gedrags- en
Deelnemersvoorwaarden

governancecode voor claimstichtingen en claimverenigingen

Het bestuur van Stichting WAG en De Haan hebben besloten de

gepresenteerd. De Claimcode is in werking getreden op 1 juli

deelnemersvoorwaarden aan te passen. Met deze wijzigingen

2011.

wordt beoogd om de duidelijkheid van de overeenkomsten te
vergroten, de positie van de deelnemers en van Stichting WAG te

De code is van toepassing op stichtingen die de belangen

versterken en de onafhankelijkheid van Stichting WAG ten opzichte

behartigen van mensen die gezamenlijk optreden om in een

van De Haan te benadrukken. De belangrijkste wijzigingen ten

collectieve actie schade te verhalen. Stichting WAG is zo’n

opzichte van de vroegere deelnemersvoorwaarden zijn:

stichting. De toepasselijkheid van de Claimcode is een waarborg
voor de deelnemers aan een collectieve actie dat hun belangen

•

•

Proceskostenvergoedingen en met de NAM afgesproken

op een onafhankelijke en professionele wijze worden behartigd.

vergoedingen voor advocaatkosten, voor zover die betrekking

In de praktijk is de toepasselijkheid van de Claimcode een

hebben op procedures in de tweede fase (ter vaststelling van

kwaliteitskeurmerk. Voor de toepasbaarheid van de Claimcode

individuele schade), komen in mindering op de succesfee. Als

is het niet noodzakelijk dat de stichting alle uitgangspunten

de NAM de advocaatkosten volledig betaalt, betaalt de

van de Claimcode onderschrijft. Van de Claimcode kan worden

deelnemer geen succesfee.

afgeweken, mits daarvan melding wordt gedaan en uitleg

De deelnemer kan de overeenkomst met De Haan en met de

wordt gegeven waarom van het betreffende uitgangspunt wordt

Stichting WAG altijd en met onmiddellijke ingang opzeggen.

afgeweken. Het bestuur van Stichting WAG heeft besloten de

De deelnemer blijft de succesfee alleen dan verschuldigd

Claimcode van toepassing te verklaren. Op de website van

indien op het moment van de opzegging een redelijk

Stichting WAG is een onderdeel “Claimcode” opgenomen, waarin

vooruitzicht bestaat op succes.

informatie wordt verstrekt over de Claimcode, de governance van
de Stichting WAG en het statement van Stichting WAG.
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De Stichting WAG onderschrijft in dit statement de Claimcode

Het bestuur van de Stichting WAG heeft besloten de

en beschrijft dat zij op twee onderdelen van de Claimcode

Claimcode te onderschrijven met als doel de transparantie

afwijkt. In het statement wordt uitgelegd waarom op die

van de stichting te waarborgen en om ervoor te zorgen dat

onderdelen wordt afgeweken. Op de volgende onderdelen

de realisatie van de doelstelling van de Stichting WAG – het

wijkt Stichting WAG af van de Claimcode:

behartigen van de belangen van haar deelnemers – steeds
op een professionele wijze wordt ingevuld.

•

Minimaal één lid van het bestuur is jurist.
Artikel III van de Claimcode 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 bestuurder bij de regio,

Namens het bestuur van de Stichting WAG,

bekendheid met de gevolgen van aardbevingen voor
de bewoners van de regio en hun bestuurlijke ervaring

Lolke Weegenaar (voorzitter)

in maatschappelijke organisaties. Daarnaast is de

Francis van der Kamp ( secretaris)

penningmeester accountant en als zodanig deskundig op

Anne Maris (penningmeester)

het gebied van financiën en het voeren van administraties.
•

Taak, werkwijze en samenstelling van de Raad
van Toezicht.
Artikel VI van de Claimcode schrijft voor dat de stichting

BESTUUR

een Raad van Toezicht kent. De Stichting WAG heeft
hier niet voor gekozen. Daarentegen kent de Stichting

Lolke Weegenaar
(voorzitter)

WAG het model, waarin de deelnemers rechtstreeks
invloed uitoefenen op het beleid van de Stichting WAG
door middel van de Vergadering van Deelnemers. De
Vergadering van Deelnemers komt ten minste eens per
jaar bij elkaar. Tijdens de jaarvergadering legt het bestuur
verantwoording af aan de deelnemers over het gevoerde

Francis van der Kamp

beleid, komt de benoeming van het bestuur aan de orde,
wordt

de

jaarrekening

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 voorgelegd
worden aan de deelnemers. Alle deelnemers zijn lid van
de Vergadering van Deelnemers en hebben daarin een
stem.

Anne Maris

VRAGEN

Meer informatie over de
procedure, de voorwaarden, de
Stichting WAG kunt u eveneens
vinden op onze site
www.stwag.gr

