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INLEIDING
Stichting Victimes des déchets toxiques Côte d’Ivoire (de “Stichting”) is opgericht in 2012
en heeft momenteel een bestuur (het “Bestuur”) bestaande uit drie bestuursleden en een
raad van toezicht (de “Raad van toezicht") bestaande uit drie toezichthouders.
Het Bestuur is belast met het bestuur van de Stichting en dient voorafgaande schriftelijke
toestemming te verkrijgen van de Raad van Toezicht voor bepaalde besluiten die van
grote invloed zouden kunnen zijn op de Stichting en/of haar (inspanningen ter
verwezenlijking van) haar doelstellingen.
De Stichting onderschrijft de Claimcode die op 1 juli 2011 van kracht is geworden (de
“Claimcode”). De Claimcode bestaat uit zes principes (de “Principes”) die worden
beschouwd als algemeen aanvaarde algemene richtlijnen en opvattingen met betrekking
tot de wijze waarop claimstichtingen en -verenigingen collectieve belangen dienen te
behartigen, met inbegrip van - doch niet beperkt tot - procesvoering. In de Principes zijn
een aantal standaards vervat voor de oprichters, bestuursleden en toezichthouders en de
consultants en adviseurs die door de stichting of vereniging worden ingeschakeld.
PRINCIPE I: NALEVING VAN DE CLAIMCODE
Het Bestuur en de Raad van Toezicht bespreken jaarlijks in een gezamenlijke
vergadering de naleving van de Claimcode door de Stichting. Indien en wanneer het
Bestuur wenst af te wijken van de Claimcode heeft het Bestuur de voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Raad van Toezicht nodig, zoals bedoeld in artikel 5.4
van de statuten van de Stichting (de “Statuten”).
Onderhavig document is een document zoals bedoeld in artikel 5.8 van de Statuten en
Uitwerking 1 van Principe I van de Claimcode en wordt gepubliceerd op de website van
de Stichting: www.victimesciv.com.
PRINCIPE II: BEHARTIGING VAN COLLECTIEVE BELANGEN ZONDER
WINSTOOGMERK

De Stichting behartigt zonder winstoogmerk de collectieve belangen van personen die
gezondheidsschade en/of vermogensschade hebben geleden, lijden of zullen lijden die
niet (volledig) is/wordt gecompenseerd en die voortvloeit uit of verband houdt met de
van de in opdracht van Trafigura Beheer B.V. en/of Trafigura Limited aan boord van het
schip De Probo Koala vervoerde stoffen die in of omstreeks augustus 2006 voor de kust
van of in en nabij Abidjan (Ivoorkust) zijn achtergelaten (de “Slachtoffers”).
De Stichting genereert geen inkomsten uit verplicht door Slachtoffers te betalen
inschrijfgeld. Derhalve is er van een risico op oneigenlijk gebruik van dergelijke middelen
- waartegen in de Claimcode belangrijke voorzorgsmaatregelen zijn opgenomen - geen
sprake.
In Artikel 17.3 van de Statuten is bepaald dat ingeval het Bestuur een besluit neemt tot
ontbinding van de Stichting, het Bestuur overeenkomstig de doelstellingen van de
Stichting dient te bepalen wat de bestemming is van een eventueel batig liquidatiesaldo.
Het besluit tot ontbinding van de Stichting (met inbegrip van de bestemming van een
eventueel batig liquidatiesaldo) is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Raad van Toezicht (artikel 17.2 juncto artikel 16.2 van de Statuten)
en kan (in principe) alleen worden genomen met een meerderheid van twee derde van
de stemmen die worden uitgebracht op een bestuursvergadering waar ten minste twee
derde van de leden van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is (artikel 17.2 juncto
artikel 16.2 van de Statuten).
In Uitwerking II.2 van de Claimcode is bepaald dat in de Statuten tevens dient te worden
bepaald dat een batig liquidatiesaldo ten goede dient te komen aan de gedupeerden. In
artikel 17.3 van de Statuten is bepaald dat het Bestuur met inachtneming van de
belangen van de Slachtoffers de bestemming van het batig liquidatiesaldo vaststelt. Deze
bestemming dient de doelstellingen van de Stichting zo dicht mogelijk te benaderen en
ten goede te komen aan de Slachtoffers.
PRINCIPE III: SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR
In Uitwerking III.1 van de Claimcode is bepaald dat het Bestuur van de Stichting uit ten
minste drie personen dient te bestaan. Momenteel bestaat het bestuur uit drie personen:
de heer B.F.M. Knüppe (voorzitter) (voormalig advocaat, voormalig Algemeen Directeur
van Dexia Bank Nederland N.V., door de rechtbank benoemde faillissementscurator van
DSB Bank N.V. en deskundige op het gebied van collectieve claims en schikkingen), de
heer E.S. Groot (directeur-eigenaar, letselschade-expert en mediator van

Letselschade.com en door de rechtbank benoemde vereffenaar van de nalatenschap van
Tristan van der V.), en de heer A. Westerhof (CEO van Troostwijk Groep BV, voormalig
voorzitter Stichting Nederlands Instituut Van Register-Experts). Gezien de huidige
samenstelling beschikt het Bestuur over voldoende (juridische) expertise.
Het Bestuur houdt een website in stand voor de Stichting (www.victimesciv.com). Op
deze website hebben belanghebbenden toegang tot alle van belang zijnde informatie,
met inbegrip van - doch niet beperkt tot - de volgende documenten: (i) de Statuten, (ii)
onderhavig Claimcode Verantwoordingsdocument, (iii) de cv's van de leden van het
Bestuur en de Raad van Toezicht, en (iv) het laatste nieuws over lopende rechtszaken.
PRINCIPE IV: ONAFHANKELIJKHEID VAN DE STICHTING EN VERMIJDING VAN
BELANGENTEGENSTELLINGEN
In overeenstemming met de Claimcode dient elke vorm en schijn van
belangentegenstelling tussen door de Stichting ingeschakelde adviseurs, de Raad van
Toezicht en het Bestuur te worden vermeden. In alle gevallen waarin sprake is van een
rechtstreekse of middellijke tegenstelling tussen de belangen van de Stichting en de
belangen van een of meer leden van het Bestuur of de Raad van Toezicht, zal de persoon
die betrokken is bij een belangentegenstelling niet deelnemen aan de beraadslagingen en
dient hij of zij zich te onthouden van stemming over de kwestie ter zake waarvan hij of
zij betrokken is bij een belangentegenstelling (artikel 7.12 en 10.12 van de Statuten).
Overeenkomstig Uitwerking IV.2 van de Claimcode wordt middels artikel 5.7 van de
Statuten uitdrukkelijk uitgesloten dat de Stichting overeenkomsten sluit met een
natuurlijk person of rechtspersoon waarbij een lid van het Bestuur of de Raad van
Toezicht in de hoedanigheid van bestuurslid, oprichter, aandeelhouder, lid van de raad
van toezicht en/of werknemer betrokken is.
PRINCIPE V: VERGOEDINGEN AAN BESTUURLEDEN EN TOEZICHTHOUDERS
De leden van het Bestuur hebben recht op een vergoeding voor de tijd die zij feitelijk
besteden aan de uitoefening van hun bestuurstaken voor de Stichting (artikel 8 van de
Statuten). De huidige leden van het Bestuur beschikken over de specifieke expertise
(met inbegrip van juridische expertise) die vereist is voor de uitoefening van hun taken
bij de Stichting. Vanwege de complexe internationale context van de zaak tegen
Trafigura, de publieke belangstelling voor deze zaak en de specifieke vereiste inzake
juridische kennis, acht de Stichting het gerechtvaardigd om een uurtarief vast te stellen
voor de vanaf 2017 door de leden van het Bestuur bestede tijd.

De Stichting acht het gerechtvaardigd om per persoon een bedrag aan vacatiegeld van
EUR 500 per dagdeel en EUR 250 voor een telefonische vergadering (beide exclusief btw)
vast te stellen voor leden van de Raad van Toezicht.
In het overgangsjaar 2016 is het Bestuur overeengekomen zijn vergoeding te beperken
tot een bedrag van EUR 605 (inclusief btw). Het totaalbedrag van de door de leden van
de Raad van Toezicht te ontvangen vergoedingen voor werkzaamheden in 2016 bedraagt
EUR 1.500 (inclusief btw).
Het honorarium van de Bestuursleden vanaf 2017 zal (forfaitair) € 3.000 excl. BTW per
persoon per jaar bedragen. Daarnaast zal de penningmeestervoor vanaf 2017 per jaar
voor de gevoerde administratie een honorarium ontvangen van € 2.000 excl. BTW. Dit
bedrag kan worden aangepast als sprake is van excessieve tijdbesteding door een of
meer bestuursleden, mits de middelen van de Stichting dit toelaten.
PRINCIPE VI: DE RAAD VAN TOEZICHT
Momenteel bestaat de Raad van Toezicht uit drie personen: de heren prof. mr. C.C. van
Dam (voorzitter) (hoogleraar International Business and Human Rights), drs. C.H.I.
Binken (Financieel Directeur van Heijmans Infra, bestuurslid Nederlandse Vereniging van
Financial Executives en de Stichting Nazorg Nieuwjaarsbrand Volendam), mr. dr. F.T.
Kremer (voormalig directeur Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars en lid
van het Tuchtcollege van het Nederlands Instituut van Registerexperts). Gezien de
huidige samenstelling beschikt de Raad van Toezicht, in overeenstemming met
Uitwerking VI van de Claimcode, over voldoende juridische en financiële expertise en
ervaring.

