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CLARIFICATION OF ARTICLE 5, PARAGRAPH 4 OF THE CHARTER OF ESTABLISHMENT AND
BYE LAWS OF THE ORANGE HOUSE TRUST FUND FOUNDATION AS PROVIDED BY:
Mathijs Marius Heslenfeld, public notary established in Amsterdam and registrant of
the OHTFF Charter at the Court of Commerce in Amsterdam on 25 June 2010
Original text, as received by email on 1st April 2011 by Herman Koëter
“Voor de beoordeling van een mogelijke aansprakelijkheid van bestuurders tegenover
de stichting staat centraal de regel dat iedere bestuurder zijn taak/taken behoorlijk
dient uit te oefenen. UItgangspunt in de wet is een collectieve aansprakelijkheid van het
bestuur, indien onbehoorlijk bestuur schade voor de stichting veroorzaakt (bijvoorbeeld
wanneer de stichting tengevolge van dit onbehoorlijke bestuur failliet zou gaan.)
Daarnaast kan een bestuurder (zie o.m. artikel 5 lid 4) tegenover anderen persoonlijk
aansprakelijk worden gesteld voor het plegen van een verwijtbare tekortkoming (opzet,
wanprestatie, bewuste misleiding e.d.), met name indien deze bestuurder bij het
aangaan van de rechtshandeling wist of behoorde te weten dat de stichting niet tot
nakoming van de door hem aangegane verplichtingen in staat is.
Indien deze rechtshandeling is aangegaan op basis van een collectief besluit van het
bestuur, zijn uiteraard de overige bestuursleden ook aansprakelijk.”
Translation of the original text into English, made by Herman Koëter
“In evaluating the possible liability of the members of the Management Board towards
the Trust Fund Foundation, the most essential rule is that each member of the Board
should exercise its duties and tasks adequately. The point of departure in the law is that
of corporate liability of the management board in all cases where unseemly
management causes harm to the Foundation (e.g., when improper management results
in bankruptcy of the Foundation).
In addition, a single member of the Management Board may be held personally liable in
cases of culpable negligence of that member (e.g., evil intent, deliberate deception), in
particular when this member in entering into obligations was clearly aware, or should
have been aware, that the Foundation would be unable to meet such obligations.
Obviously, in case such entering into obligations was based on a corporate decision of
the Board, the Board will be held liable.”
Note:
The Management Board is made aware of the possibility to take out a management
liability insurance policy in case the risk of personal liability is expected to be
considerable.

