
AFSCHRIFT

proces-verbaal
GERECHTSHOF AMSTERDAM
afdeling civiel recht en belastingrecht, team T AOF.

zaaknummer : 200.139.490/01 en 200.139.492/01

proces-verbaal van regiezitting

Proces-verbaal van het verhandelde ter openbare terechtzitting van de meervoudige
burgerlijke kamer van het gerechtshof Amsterdam op 20 februari 2014 om 10:00 uur.

Tegenwoordig zijn:
mr. W.J.J. Los - voorzitter
mr. M.P. van Achterberg - raadsheer
mr. P .F . G.T. Hofmeij er-Rutten - raadsheer
N. Loukili - griffier

Verzoeksters:

A. de stichting STICHTING BEHEER DEELNEMERSGELDEN IN B/V-FONDS,
gevestigd te Rotterdam,

B. de stichting STICHTING DES CENTRUM,
gevestigd te Nij kerk,

C. de bedrijven:

1. de vennootschap naar Duits recht BAYER AG, gevestigd te Leverkusen, Duitsland,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BAYER B.V., gevestigd
te Mij drecht,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BROCACEF B.V.,
gevestigd te Maarssen,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CENTRAFARM B.V.,
gevestigd te Etten-Leur,
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DAGRA B.V., gevestigd
te Amsterdam,
6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALLIANCE
HEALTHCARE NEDERLAND B.V., rechtsopvoigster van INTERPHARM B.V.,
gevestigd te Veghel,
7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E. MERCK B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
8. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MEDIQ PHARMA B.V.,
rechtsopvoigster van OPG GROOTHANDEL B.V., gevestigd te Utrecht,
9. de naamloze vennootschap MEDIQ N.V., rechtsopvoigster van OPG GROEP N.V.,
B.V. PHARBITA en PHARMACHEMIE B.V., gevestigd te Utrecht,
10. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ABBOTT B.V.,
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rechtsopvolgster van SOLVAY PHARMA B.V., gevestigd te Hoofddorp,
11. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ABBOTT
HEALTHCARE PRODUCTS B.V., rechtsopvoigster van SOLVAY
PHARMACHEMIE B.V., gevestigd te Weesp,
12. de vennootschap naar Belgisch recht UCB S.A., gevestigd te Brussel, België,
13. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UCB PHARMA B.V.,
gevestigd te Breda,

D. de verzekeringmaatschappijen:

1. de vennootschap naar buitenlands recht ACE EUROPEAN GROUP LIMITED,
gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,
2. de naamloze vennootschap ACHMEA SCHADEVERZEKERING N.V., gevestigd
te Apeldoorn,
3. de naamloze vennootschap AEGON SCHADEVERZEKERING N.V., gevestigd te
Den Haag,
4. de vennootschap naar buitenlands recht ALLIANZ BENELUX N.V.,
rechtsopvolgster van AGF BELGIUM INSURANCE N.V., gevestigd te Brussel,
België,
5. de naamloze vennootschap ALLIANZ NEDERLAND SCHADEVERZEKERING
N.V., gevestigd te Rotterdam
6. de naamloze vennootschap AMLIN EUROPE N.V., voorheen handelend onder de
naam FORTIS ORPORATE INSURANCE N.V., gevestigd te Amstelveen en Brussel,
België,
7. de vennootschap naar buitenlands recht BALOISE INSURANCE N.V.,
rechtsopvolgster van AVERO BELGIUMINSURANCE N.V., gevestigd te Brussel,
België,
8. de vennootschap naar buitenlands recht AXA BELGUIM N.V., tevens
rechtsopvoigster van WINTERTHUR EUROPE Verzekeringen N.V., gevestigd te
Brussel, België,
9. de naamloze vennootschap DELTA LLOYD SCHADEVERZEKERING N.V.,
tevens rechtsopvolgster van ERASMUS VERZEKERINGEN B.V. en DE NOORD
EN ZUID HOLLANDSCHE LLOYD, gevestigd te Amsterdam,
10. de vennootschap naar buitenlands recht FIDEA N.V., gevestigd te Antwerpen,
11. de naamloze vennootschap HDI-GERLING VERZEKERINGEN N.V., voorheen
HDI VERZEKERINGEN N.V., gevestigd te Rotterdam, mede optredend namens de
door H.J. Roelofs Assuradeuren vertegenwoordigde maatschappijen,
12. de naamloze vennootschap LONDON VERZEKERINGEN N.V., gevestigd te
Amsterdam,
13. de naamloze vennootschap NATIONALE NEDERLANDEN
SCHADEVERZEKERING-MAATSCHAPPIJ N.V., gevestigd te Den Haag, mede
optredend namens de onder haar ressorterende werkmaatschappijen,
14. de vennootschap naar buitenlands recht NATIONALE SUISSE
SCHADEVERZEKERING N.V., gevestigd te Brussel, België,
15. de naamloze vennootschap REAAL SCHADEVERZEKERING N.V., rechts
opvolgster van AXA SCHADE N.V. en WINTERTHUR SCHADEVERZEKERING
MIJ. N.V.
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gevestigd te Utrecht,
16. de vennootschap naar buitenlands recht ‘ZÜRICH’ VERSICHERUNG
GESELLSCHAFT A.G., gevestigd te Zürich, Zwitserland, met kantoor te Den Haag
onder de naam ZÜRICH INSURANCE PLC NETHERLANDS BRANCH en te
Brussel onder de naam ZÜRICH II’JSURANCE PLC BRANCH.

Verschenen zijn:
mr. P.N. van Regteren Altena, advocaat verzoekers,
de heer mr. P.A.J. Kamp, bestuurslid Stichting Beheer Deelnemersgelden in B/V
Fonds,
de heer mr. J.C.P. Ekering, bestuurslid Stichting Beheer Deelnemersgelden in B/V
Fonds,
mevrouw D.I.R. van der Brugge, namens Stichting DES Centrum,
mevrouw E.A. Meily, namens Stichting DES Centrum,
mevrouw M. Zwart, namens Stichting DES Centrum.

De voorzitter opent de zitting en deelt het volgende mee. Het gaat hier om een
regiezitting. De zitting dient alleen tot bespreking van de procedure. De zaak wordt
niet inhoudelijk behandeld.

Mr. Van Regteren Altena: We beseffen dat toewijzing van het verzoek tot
verbindendverklaring van de DES IT-regeling (zaaknummer 200.139.490/01)
afhankelijk is van de toewijzing van het verzoek met betrekking tot de bestemming
van het overschot van de DES T-regeling (zaaknummer 200139.492/01). Onze
voorkeur gaat echter uit naar een gezamenlijke en gelijktijdige behandeling van de
twee verzoekschriften.

De voorzitter stelt achtereenvolgens onderstaande kwesties aan de orde en deelt
vervolgens telkens de beslissing van het hof mee.

1. Bestand persoonsgegevens

Verzoekers zullen véôr 1 maart 2014 bij het hof (ter attentie van de griffier, mevrouw
N. Loukili) indienen een cd-rom met Excel bestanden met de namen en woonplaatsen
van de aan de verzoeksters bekende personen ten behoeve van wie de overeenkomst is
gesloten.
Dit bestand is een bestand in de zin van art. 1 onder c Wet bescherming
persoonsgegevens en zal daarom niet ter inzage worden gegeven.

2. Representativiteit belangenorganisaties

Op de mondelinge behandeling zullen verzoeksters aandacht geven aan de vraag of en
in hoeverre de organisaties (verzoekster A en B) representatief zijn en voldoen aan de
Claimcode.
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3. Andere uitsprakenlopgelegde sancties

Mr. Van Regteren Altena merkt op dat er geen uitspraken zijn van civiele rechters
over aansprakelijkheid met betrekking tot gebruik van DES, behalve de bekende
uitspraak van de Hoge Raad van 9 oktober 1992 over de toepassing van artikel 6:99
BW. Hij deelt verder mee dat ook geen bestuurs-of strafrechtelijke sancties zijn
opgelegd.

4. Zittingsdatum en locatie mondelinge behandeling

De mondelinge behandeling zal in beginsel plaatsvinden op dinsdag 13 mei 2014 te
09:00 uur in het Paleis van Justitie (IJdok 20 te Amsterdam). Mocht het aantal
aanmeldingen voor het bijwonen van de zitting de zittingscapaciteit van het hof te
boven gaan, dan zullen verzoeksters, in overleg met het hof, ervoor zorgen dat tijdig
een andere locatie voor de zitting beschikbaar is.
Mr. Van Regteren Altena deelt mee dat geen grote opkomst van belanghebbenden
wordt verwacht. Bij de totstandkoming van de regeling zijn geen bijzondere
vraagpunten naar voren gekomen.

5. Spreektijd mondelinge behandeling

5.1 Verzoeksters hebben een spreektijd van maximaal 45 minuten.

5.2 Belanghebbenden zullen een spreektijd hebben van maximaal 5 minuten per
persoon, wat overeenkomt met het voorlezen van een tekst van ongeveer 1,5 A4.

5.3 Verzoeksters zullen zich op de mondelinge behandeling laten bijstaan door
deskundigen, met name om desgewenst de medische en de cijfermatige kant van de
zaak te kunnen belichten, ook ten behoeve van de beantwoording van eventuele
vragen van aanwezige belanghebbenden. Voor zover dergelijke vragen rijzen véôr de
mondelinge behandeling, zullen verzoeksters daarmee rekening houden bij de keuze
van de mee te brengen deskundigen.

6. Verweer

De verweerschriften moeten véér 1 mei 2014 worden ingediend.
Mr. Van Regteren Altena deelt mee dat hij verwacht dat verzoeksters dan nog
voldoende tijd hebben voor het voorbereiden van een reactie op de verweerschriften.

7. Wie moet worden opgeroepen

Verzoekers delen mee dat bij DES Centrum een bestand met ongeveer 17.000 namen
aanwezig is, van ruim 1.500 personen bekend zijn met vroeggeboortes. Statistisch
gezien levert dat ongeveer 219 gerechtigden op, zoals in het verzoekschrift is vermeld.
Deze 1.500 bekende personen zullen worden opgeroepen. Tevens zullen de personen
worden opgeroepen die niet onder die groep vallen, maar zich wel naar aanleiding van
eerdere berichtgeving hebben opgegeven voor een mailinglist.
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8. Wijze van oproepen van bekende belanghebbenden

8.1 De bekende belanghebbenden die in Nederland wonen zullen worden opgeroepen
per gewone brief en tevens — indien hun e-mailadres bij verzoeksters bekend is — per
e-mail.

8.2 Voor de bekende belanghebbenden die wonen in een vreemde staat waar de EU
Betekeningsverordening van toepassing is, gelden de regels van die verordening.

8.3 De bekende belanghebbenden die wonen in een vreemde staat waar de EU
Betekeningsverordening niet van toepassing is, moeten worden opgeroepen in
overeenstemming met de daarvoor geldende verdragsregels of, bij gebreke van
dergelijke verdragsregels, de artikelen 54 en volgende van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering.

8.4 Het staat verzoeksters overigens vrij de bekende belanghebbenden die in het
buitenland wonen, op andere wijze (zoals per gewone brief of e-mail) op te roepen.
Indien uit verklaringen van belanghebbenden voldoende blijkt dat zij bekend zijn met
de oproeping (en de daarbij te geven informatie), zal de oproeping als genoegzaam
kunnen worden aangemerkt.

8.5 Het is verzoeksters niet bekend of er belanghebbenden zijn die thans in het
buitenland wonen. Indien van toepassing zullen verzoeksters een lijst overleggen van
de landen waar de bekende belanghebbenden wonen, met een opgaaf van het aantal
bekende belanghebbenden per land. Mr. Van Regteren Altena zal het hof binnen
enkele dagen nader daarover berichten en daarbij meedelen op welke wijze deze
belanghebbenden zullen worden opgeroepen.

8.6 Indien blijkt dat een of meer belanghebbenden in het buitenland wonen en volgens
de toepasselijke regels als bedoeld onder 8.2 en 8.3 moeten worden opgeroepen met
de daarbij in acht te nemen termijnen en een redelijke termijn voor verweer, kan dat
van invloed zijn op de datum van de mondelinge behandeling. Het hof zal daarover zo
nodig tijdig nadere beslissingen nemen en aan verzoeksters meedelen.

8.7 De oproepingen zullen worden gedaan op uiterlijk 10 maart 2014.
De oproepingsbrieven zullen ook geplaatst worden op de websites
www.descentrum.nl en www.desfonds.nl.

9. Oproepingsbrief en tekst advertentie

9.1 Verzoeksters hebben een voorstel gedaan voor de tekst van de oproeping.
Het hof deelt mee dat de tekst moet worden aangepast omdat daarin niet alle
noodzakelijke informatie is opgenomen. Het hof zal verzoekers modellen ter hand
stellen die zij kunnen gebruiken. De modellen behoeven niet letterlijk te worden
gevolgd, maar de informatie die daarin is vermeld moet in de oproeping worden
opgenomen en verder moet de oproeping begrijpelijk worden geformuleerd.
De modellen zijn aan dit proces-verbaal gehecht.
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9.2 Verzoekers zullen de tekst van de aankondiging in het onder 10 te noemen
dagblad en op de websites aanpassen aan de tekst van de oproepingsbrief.

10. Aankondiging in dagbladen

Verzoeksters zullen uiterlijk 10 maart 2014 een advertentie plaatsen in De Telegraaf.

11. Verslag oproepingen

Verzoeksters rapporteren uiterlijk één week véér de mondelinge behandeling aan het
hof hoe de oproepingen hebben plaatsgevonden, zo nodig onder overlegging van een
deurwaardersverklaring, met name ten aanzien van de wijze waarop de oproeping van
in het buitenland wonende belanghebbenden is verlopen.

12. Nadere stukken en wijzigingen

Eventuele nader over te leggen stukken en wijzigingen van het verzoek of de
overeenkomst moeten uiterlijk één week voor de mondelinge behandeling zijn
ingediend. Mr. Van Regteren Altena merkt op dat geen wijzigingen worden verwacht.

13. Inzage

13.1 Verzoeksters plaatsen het verzoekschrift en de overeenkomst met alle bij lagen zo
spoedig mogelijk op de websites www.descentrum.nl en www.desfonds.nl.

13.2 Het verzoekschrift en de overeenkomst (zonder bij lagen) zijn op de website
www.rechtspraak.nl geplaatst.

13.3 Verzoeksters bieden voor wie niet via internet de stukken kan inzien enlof
printen de mogelijkheid om bij DES Centrum een papieren exemplaar van het
verzoekschrift en de overeenkomst te verkrijgen.

14. Inlichtingen

Belanghebbenden kunnen voor inlichtingen over het verzoek en de overeenkomst
terecht bij DES Centrum (telefoon 030-25 18160, www.descentrum.nl, Postbus 1173,
3860 BD Nijkerk).

15. Contactpersoon voor het hof:

Afgesproken wordt dat mevrouw D.I.R. van der Brugge van DES Centrum
contactpersoon is voor het hof
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16. Aankondiging en publiciteit van de eventuele verbindendverklaring

Verzoeksters zullen voor of op de mondelinge behandeling een voorstel doen voor de
tekst van de aankondiging en publicatie van de eventuele verbindendverklaring van de
overeenkomst.

Verzoeksters verklaren desgevraagd geen nadere opmerkingen te hebben.

Tot slot deelt de voorzitter mee dat van de zitting een proces-verbaal zal worden
opgemaakt. Het proces-verbaal zal op de website www.rechtspraak.nl onder
‘Actualiteiten’ worden geplaatst.

Waarvan proces-verbaal dat is ondertekend door de voorzitter en de griffier.

voorzitter

Voor afschrift ccfcrrn
De griffier v het

Gerechtshof Wsterdam

/
/

griffier



Betreft: AANKONDIGING en OPROEPING ex artikel 1013 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Datum: <dag> <maand> 201*

Geachte heer/mevrouw,

Op verzoek en aanwijzing van het gerechtshof Amsterdam (gerechtshof) informeren wij u als volgt.

Overeenkomst

* en * hebben een overeenkomst gesloten (de overeenkomst’) die voorziet in een regeling *

Verzoek tot verbindendverklaring

Qp * hebben de bovengenoemde partijen bij het gerechtshof een verzoek ingediend om de overeenkomst
verbindend te verklaren voor alle personen die volgens de overeenkomst onder de regeling vallen (de
gerechtigden). Het betreft een verzoek op grond van artikel 7:907 van het Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen verbindendverklaring

Indien het gerechtshof de overeenkomst verbindend verklaart, worden alle gerechtigden aan de overeenkomst
gebonden. Zij kunnen dan in bepaalde gevallen en onder de in de overeenkomst omschreven voorwaarden
aanspraak maken op een compensatie. *Onderdeel van de overeenkomst is ook dat de gerechtigden geen
recht meer hebben op een hogere of andere compensatie.

Gerechtigden die niet aan de overeenkomst gebonden willen zijn, kunnen na de verbindendverklanng binnen
een door het gerechtshof te bepalen periode van minimaal drie maanden een verklaring indienen (opt
outverklaring). Zij zijn dan niet aan de overeenkomst gebonden, maar kunnen ook geen enkel recht - zoals een
eventuele aanspraak op compensatie — aan de overeenkomst ontlenen. Het afleggen van een opt-outverklaring
is nu nog niet mogelijk. Dat kan pas na de eventuele verbindendverklaring van de overeenkomst. Zodra het
gerechtshof de overeenkomst verbindend verklaart, zullen wij u hierover informeren.

Verweerschrift

Gerechtigden, maar ook stichtingen of verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid die ingevolge hun
statuten de belangen van gerechtigden behartigen en eventuele andere belanghebbenden kunnen een
verweerschrift indienen tegen het verzoek tot verbindendverklaring. Een verweerschrift moet worden ingediend
door tussenkomst van een advocaat. U moet daarvoor zelf tijdig een advocaat inschakelen.
Het verweerschrift wordt in viervoud bij het gerechtshof ingediend (Afdeling civiel recht en belastingrecht, team
handelsrecht, postbus 1312, 1000 BH Amsterdam o.v.v. zaaknummer *) onder gelijktijdige toezending van het
verweerschrift (met bijlagen) aan de advocaten van de partijen die het verzoek hebben ingediend. De uiterste
datum voor het indienen van een verweerschrift is .

Aan het indienen van een verweerschrift zijn kosten verbonden (advocaatkosten en griffierecht). Uw advocaat
kan u daarover informeren.
Verweerschriften die in deze procedure worden ingediend, zullen in beginsel worden geplaatst op
www.rechtspraak.nl, zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Oproeping mondelinge behandeling

Het gerechtshof heeft een zitting bepaald om het verzoek tot verbindendverklaring en eventuele
verweerschriften mondeling te behandelen. De mondelinge behandeling zal plaatsvinden op * om 09:00 uur in
het Paleis van Justitie aan het lJdok 20 te Amsterdam. Het Paleis van Justitie ligt op loopafstand van
Amsterdam Centraal Station en is dus goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Als u met eigen vervoer
komt, bent u voor het parkeren aangewezen op een parkeergarage in de omgeving.

Met deze brief wordt u opgeroepen voor de mondelinge behandeling. U kunt als u dat wilt de mondelinge
behandeling bijwonen en uw mening geven over het verzoek. Als u door tussenkomst van een advocaat een
verweerschrift indient, geldt dit ook voor uw advocaat.

Voor het bijwonen van de zitting en het spreken op de zitting brengt het gerechtshof geen kosten in rekening.

Gerechtigden zijn niet verplicht de mondelinge behandeling bij te wonen en ook niet verplicht hun mening te
geven. Wie de mondelinge behandeling niet bijwoont, behoudt aanspraak op compensatie of het recht om een
opt-outverklaring af te leggen.

20.02.2014



Indien u de mondelinge behandeling wilt bijwonen, dient u dit uiterlijk * schriftelijk of per e-mail mee te delen aan
het gerechtshof. Wilt u op de mondelinge behandeling tevens het woord voeren, dan dient u dit uitdrukkelijk erbij
te vermelden.
U kunt het bericht zenden aan het gerechtshof, Afdeling civiel recht en belastingrecht, team handelsrecht, tav.
mevr. N. Loukili, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam of wcam.hof-amsterdam@rechtspraak.nl, onder vermelding
van het zaaknummer .

De spreektijd tijdens de mondelinge behandeling is beperkt tot 5 minuten per gerechtigde (wat overeenkomt
met het voorlezen van een tekst van ongeveer 1,5 A4).

Het hof beslist niet op de zitting over het verzoek, maar op een nader te bepalen later moment.

Inzage, afschrift, inlichtingen

U kunt het verzoek en de overeenkomst inzien op de volgende internetadressen:
www.. nl
www.rechtspraak.nl onder actualiteiten (alleen het verzoekschrift en de overeenkomst, zonder bijlagen)

Via de bovengenoemde internetadressen kunt u tevens het verzoek en de overeenkomst, met de
bijbehorende documenten, printen. Wie niet in staat is het verzoek en de overeenkomst via het internet in
te zien of te printen, kan een papieren exemplaar aanvragen bij * (telefoon * van * tot * uur, of via *@*nl)
Bij * kunt u ook terecht voor inlichtingen en eventuele vragen.

Wij raden u met nadruk aan regelmatig de websites raadplegen voor het volgen van verdere berichtgeving.

Hoogachtend,

*

20.02.2014



AANKONDIGING EN OPROEPING ex artikel 1013 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
op verzoek en aanwijzing van het gerechtshof Amsterdam (‘gerechtshof’)

Mondelinge behandeling verzoek tot verbindendverklaring overeenkomst tot collectieve
schadeafwikkeling inzake *

Overeenkomst
* en * hebben een overeenkomst gesloten (‘de overeenkomst’) die voorziet in een regeling *

Verzoek tot verbindendverklaring
* hebben de bovengenoemde partijen bij het gerechtshof een verzoek ingediend om de overeenkomst

verbindend te verklaren voor alle personen die volgens de overeenkomst onder de regeling vallen (de
gerechtigden). Het betreft een verzoek op grond van artikel 7:907 van het Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen verbindendverklaring
Indien het gerechtshof de overeenkomst verbindend verklaart, worden alle gerechtigden aan de overeenkomst
gebonden. Zij kunnen dan in bepaalde gevallen en onder de in de overeenkomst omschreven voorwaarden
aanspraak maken op een compensatie. *Onderdeel van de overeenkomst is ook dat de gerechtigden geen
recht meer hebben op een hogere of andere compensatie.
Gerechtigden die niet aan de overeenkomst gebonden willen zijn, kunnen na de verbindendverklaring binnen
een door het gerechtshof later te bepalen periode van minimaal drie maanden een verklaring indienen (opt
outverklaring). Zij zijn dan niet aan de overeenkomst gebonden, maar kunnen ook geen enkel recht - dus ook
geen aanspraak op compensatie — aan de overeenkomst ontlenen. Het afleggen van een opt-outverklaring is nu
nog niet mogelijk. Dat kan pas na de eventuele verbindendverklaring van de overeenkomst.

Verweerschrift
Gerechtigden, maar ook stichtingen of verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid die ingevolge hun
statuten de belangen van gerechtigden behartigen en eventuele andere belanghebbenden kunnen een
verweerschrift indienen tegen het verzoek tot verbindendverklaring. Een verweerschrift moet worden ingediend
door tussenkomst van een advocaat. Wie een verweerschrift wil indienen, zal zelf tijdig een advocaat moeten
inschakelen.
Het verweerschrift (met bijlagen) wordt in viervoud bij het gerechtshof ingediend (Afdeling civiel recht en
belastingrecht, team handelsrecht, postbus 1312, 1000 BH Amsterdam o.v.v. zaaknummer *) onder gelijktijdige
toezending van het verweerschrift (met bijlagen) aan de advocaten van de partijen die het verzoek hebben
ingediend. De uiterste datum voor het indienen van een verweerschrift is .

Aan het indienen van een verweerschrift zijn kosten verbonden (advocaatkosten en griffierecht).
Verweerschriften die in deze procedure worden ingediend, zullen in beginsel op worden geplaatst op
www.rechtspraak.nl, zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Oproeping mondelinge behandeling
Het gerechtshof heeft een zitting bepaald om het verzoek tot verbindendverklaring en eventuele
verweerschriften mondeling te behandelen. De zitting zal plaatsvinden op * om *09:00 uur in het Paleis van
Justitie aan het IJdok 20 te Amsterdam. Het Paleis van Justitie ligt op loopafstand van Amsterdam Centraal
Station en is dus goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Wie met eigen vervoer komt, is voor het parkeren
aangewezen op een parkeergarage in de omgeving.
Bij deze worden alle gerechtigden opgeroepen voor de zitting. Zij kunnen als zij dat willen de zitting bijwonen en
hun mening geven over het verzoek. Als door tussenkomst van een advocaat een verweerschrift is ingediend,
geldt dit ook voor de advocaat.
Voor het bijwonen van de zitting en het spreken op de zitting brengt het gerechtshof geen kosten in rekening.
Gerechtigden zijn niet verplicht de zitting bij te wonen en evenmin verplicht hun mening te geven. Wie de zitting
niet bijwoont, behoudt aanspraak op compensatie of het recht om een opt-outverklaring af te leggen.
Gerechtigden die de zitting willen bijwonen, moeten dit uiterlijk * schriftelijk of per e-mail meedelen aan het
gerechtshof. Willen zij op de zitting tevens het woord voeren, dan moeten zij dit uitdrukkelijk erbij vermelden.
Het bericht zenden aan het gerechtshof, Afdeling civiel recht en belastingrecht, team handelsrecht, tav. mevr. N.
Loukili, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam of wcam.hof-amsterdam@rechtspraak.nl, onder vermelding van het
zaaknummer .

De spreektijd tijdens de zitting is beperkt tot 5 minuten per persoon (wat overeenkomt met het voorlezen van
een tekst van ongeveer 1,5 A4).
Het hof beslist niet op de zitting over het verzoek, maar op een nader te bepalen later moment.

Inzage, afschrift, inlichtingen
Raadpleeg www.rechtspraak.nl en www.*.nl voor alle belangrijke documenten en informatie.
Met nadruk wordt aangeraden regelmatig deze websitea te raadplegen voor het volgen van verdere
berichtgeving.
Voor inlichtingen en vragen: *

20.02.2014


