Stichting Victimes des déchets toxiques Côte d’Ivoire
Plan van aanpak
Victimes des déchets toxiques Côte d’Ivoire is een stichting naar Nederlands recht met
statutaire zetel te Papendrecht, Nederland (de “Stichting”).
De Stichting en haar doelstellingen
De Stichting behartigt de 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 doelstelling van de Stichting is procederen namens de Slachtoffers en/of een
collectieve schikking tot stand brengen ten behoeve van de Slachtoffers.
De Stichting biedt Slachtoffers de mogelijkheid zich zonder risico of voorafgaande kosten
aan te sluiten bij de Raad van Aangeslotenen van de Stichting.
Verhalen van schade
Het door Trafigura dumpen van de afvalstoffen afkomstig van de Probo Koala in Abidjan,
Ivoorkust, kan ingevolge toepasselijke recht onder meer worden aangemerkt als een
onrechtmatige daad en/of ongeoorloofde handeling (“onrechtmatige daad”). Zoals
omschreven in haar Statuten beoogt de Stichting de Slachtoffers te vertegenwoordigen in
alle onderhandelingen over het treffen van een vriendschappelijke schikking ter zake van
de geleden schade dan wel een collectieve rechtsvordering in te stellen in
overeenstemming met artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek (“BW”).
De Stichting heeft Trafigura en haar juridische vertegenwoordigers uitgenodigd voor een
gesprek over een vriendschappelijke schikking. Trafigura reageerde hierop met het
afwijzen van aansprakelijkheid. Daarom heeft de Stichting, subsidiair in haar
hoedanigheid van gevolmachtigde van de leden van de Raad van Aangeslotenen van de
Stichting, haar advocaten geïnstrueerd een rechtsvordering zoals bedoeld in artikel
3:305a BW in te stellen.

De Stichting heeft het geschil voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam, Nederland, en
verzocht om een declaratoire uitspraak met betrekking tot de aansprakelijkheid van
Trafigura. Deze rechtszaak kan dienen als een eerste stap in de richting van een
collectieve schikking in de zin van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM)
of zou, indien zulk een schikking niet wordt bewerkstelligd, kunnen leiden tot meerdere
individuele vorderingen tot schadevergoeding op grond van vorenbedoelde declaratoire
uitspraak.
Iedere schikking die door de Stichting wordt bewerkstelligd of iedere rechtsvordering die
door de Stichting wordt ingesteld, komt ten goede aan de Slachtoffers die schade hebben
geleden als gevolg van de onrechtmatige daad gepleegd door Trafigura.
De Stichting heeft zich verzekerd van juridische bijstand en voldoende financiering voor
de procesvoering. De jaarrekening van de Stichting wordt opgesteld door een
registeraccountant.

