
Vaststellingsovereenkomst 

IN DE ZIN VAN ARTIKEL 7: 907, LID 1 BURGERLIJK WETBOEK EN 
HOUDENDE EEN REGELING VOOR EEN COLLECTIEVE PARTIËLE 
AFWIKKELING VAN SCHADE DIE MOGELIJK VERBAND HOUDT MET 
DES-GEBRUIK TIJDENS ZWANGERSCHAP EN DIE BESTAAT IN 
FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HANDICAPS DIE MOGELIJK VOORT
VLOEIEN UIT EEN TE VROEGE GEBOORTE ("DE OVEREENKOMST"). 

Partijen bii deze overeenkomst zijn: 

1. De Farmaceutische Bedrijven vermeld in BIJLAGE XI bij De Overeenkomst, hierna ook 
de Bedrijven te noemen en voor wie De Overeenkomst is ondertekend krachtens volmacht 
door de stichting Stichting Beheer Deelnemersgelden in B/V-Fonds, gevestigd 
te Rotterdam; 

2. De Verzekeringsmaatschappijen vermeld in BIJLAGE XII bij De Overeenkomst, hierna 
ook de Verzekeringsmaatschappijen te noemen en voor wie De Overeenkomst is 
ondertekend krachtens volmacht door de stichting Stichting Beheer Deelnemers
gelden in BA/-Fonds, gevestigd te Rotterdam; 

3. De stichting Stichting DES Centrum, gevestigd te Utrecht; 

en 

4. De stichting Stichting Beheer Deelnemersgelden in BA/-Fonds, gevestigd te Rotterdam, 
hierna ook Stichting BD te noemen; 

tezamen hierna ook de Partijen te noemen. 
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Partijen hebben het volgende in aanmerking genomen 

a. Vanaf omstreeks 1947 is in Nederland aan vrouwen die zwanger waren, ter voorkoming 
van zwangerschapscomplicaties, met name miskramen en vroeggeboorten, het gebruik 
van het synthetisch hormoon Diethylstilbestrol ("DES") voorgeschreven. In de loop van 
de tijd is niet slechts twijfel aan de effectiviteit van DES gerezen, maar zijn ook verbanden 
gelegd tussen aandoeningen, ook van ernstige aard, bij kinderen geboren uit vrouwen, 
die tijdens zwangerschap DES hebben gebruikt en bij die vrouwen zelf. Deze bevindingen 
hebben er toe geleid dat het voorschrijven van DES ter voorkoming van zwangerschaps
complicaties in Nederland na 1976 niet meer is toegestaan. 

b. In 1985 is een zestal jonge vrouwen bij wie sprake was van aandoeningen die in verband 
worden gebracht met blootstelling aan DES tijdens zwangerschap, een gerechtelijke 
procedure tegen een tiental farmaceutische bedrijven gestart ter verkrijging van een 
vergoeding voor de uit aandoeningen voortgevloeide en nog voort te vloeien schade. 
Aan de vordering is ten grondslag gelegd dat de aangesproken farmaceutische bedrijven 
jegens hen onrechtmatig hebben gehandeld, kort gezegd, doordat zij DES-preparaten ter 
voorkoming van zwangerschapscomplicaties op de Nederlandse markt hebben gebracht 
die gebrekkig waren en door hun moeders tijdens zwangerschap zijn gebruikt, dat hen 
van dat handelen een verwijt is te maken en dat de gestelde schade het gevolg was van 
dat handelen. De procedure heeft geleid tot een uitspraak van de Hoge Raad der 
Nederlanden op 9 oktober 1992. In die uitspraak heeft de Hoge Raad alleen een 
beslissing gegeven over de vraag of, nu de schade bij een eiseres het gevolg kan zijn van 
het op de markt brengen van DES-preparaten door twee of meer producenten, vereist is 
dat iedere eiseres kan aangeven van welke producent het DES-preparaat afkomstig is dat 
haar moeder tijdens de zwangerschap heeft gebruikt. Die vraag heeft de Hoge Raad 
ontkennend beantwoord. Tot een rechterlijke uitspraak over enig ander aspect van de 
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het op de markt brengen van DES ter 
voorkoming van zwangerschapscomplicaties is het niet gekomen. 

c. Na de uitspraak van de Hoge Raad is tussen enerzijds Bedrijven en Verzekeringsmaat
schappijen en anderzijds Stichting DES Centrum als behartiger van de belangen 
van DES-claimanten - zij die aanspraak maken op een vergoeding voor schade in 
verband met aandoeningen die zij toeschrijven aan het gebruik van DES tijdens 
zwangerschap - een overleg tot stand gekomen over een financiële regeling buiten rechte. 
Het overleg heeft er toe geleid dat Bedrijven tezamen met Verzekeringsmaatschappijen 
een fonds (het "DES Fonds") in het leven hebben geroepen, waarin financiële middelen 
zijn gestort bestemd voor het doen van uitkeringen aan DES-claimanten. 
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Het DES-Fonds is aan Stichting BD in beheer gegeven. Bovendien is aan Stichting BD 
de opdracht verstrekt om de mogelijkheid te onderzoeken van een financiële regeling 
buiten rechte, die mede inhoudt dat de contribuerende Bedrijven en Verzekerings
maatschappijen niet meer door wie en uit welke hoofde ook voor enige schade in verband 
met gebruik van DES in Nederland tijdens zwangerschap met succes kunnen worden 
aangesproken. 

d. Ter uitvoering van de haar verstrekte opdracht is Stichting BD in overleg getreden met 
het Ministerie van Justitie teneinde de mogelijkheid te onderzoeken van een wettelijke 
regeling waarmee aan de voorwaarde van Bedrijven en Verzekeringsmaatschappijen 
voor een financiële regeling buiten rechte, te weten dat zij niet meer door wie en uit 
welke hoofde ook voor enige schade in verband met gebruik van DES in Nederland 
tijdens zwangerschap met succes kunnen worden aangesproken, zou kunnen worden 
voldaan. Het overleg heeft er toe geleid dat aan het Parlement het voorstel van Wet 
inzake Collectieve Afwikkeling Massaschade is voorgelegd. Het Parlement heeft het 
voorstel van wet aanvaard. De wet is op 27 juli 2005 in werking getreden. Zij voorziet 
in de mogelijkheid van het algemeen verbindend verklaren door het Gerechtshof 
Amsterdam van een overeenkomst, die strekt tot afwikkeling van de schade van een 
groot aantal personen uit een gebeurtenis of een geheel van gelijksoortige gebeur
tenissen en die wordt gesloten tussen enerzijds een stichting of vereniging met volle
dige rechtsbevoegdheid als belangenbehartiger van de schuldeisers en anderzijds 
diegenen die zich bereid hebben verklaard zich te verbinden tot vergoeding van 
schade. De overeenkomst vormt een vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 
7:900 Burgerlijk Wetboek. Na algemeen verbindend te zijn verklaard, bindt de overeen
komst hen aan wie de overeenkomst beoogt een aanspraak op een vergoeding te 
verstrekken. Zij kunnen zich echter aan de bindende werking van de overeenkomst 
onttrekken door binnen de daartoe gestelde termijn en met inachtneming van de 
daartoe vastgestelde formaliteiten mee te delen niet aan de overeenkomst gebonden 
te willen zijn. 

e. Hoewel de zojuist vermelde wettelijke regeling voor Bedrijven en Verzekeringsmaat
schappijen de hierboven onder c. genoemde voorwaarde, die zij als contribuanten van 
het DES-Fonds aan een financiële regeling buiten rechte hebben gesteld, slechts ten 
dele in vervulling doet gaan, hebben zij met Stichting DES Centrum en Stichting BD 
op 3 november 2005 een overeenkomst als bedoeld in artikel 7:907, lid 1 Burgerlijk 
Wetboek gesloten ("Overeenkomst van 2005"). 
In de Overeenkomst van 2005 zijn uitkeringen voorzien voor gerechtigden die in de 
overeenkomst DES-moeders, DES-dochters en DES-zonen worden genoemd betreffende 
schade die verband houdt met blootstelling aan DES tijdens zwangerschap. De Vast
stellingsovereenkomst van 3 november 2005 is op grond van artikel 7:907 e.v. Burgerlijk 
Wetboek op 1 juni 2006 door het Gerechtshof Amsterdam verbindend verklaard en de 
daarin vervatte uitkeringsregeling wordt vanaf 1 maart 2007 door Stichting BD uitgevoerd. 
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f. Na het sluiten van de Overeenkomst van 2005 is de wens opgekomen om kinderen van 
DES-dochters die te vroeg zijn geboren vanwege de DES-blootstelling van de DES-
dochters tijdens de zwangerschap waaruit deze DES-dochters zijn geboren, eveneens te 
erkennen als gerechtigden op een uitkering wanneer zij schade lijden als gevolg van hun 
te vroege geboorte ("vroeggeboorte"). Op verzoek van de overige partijen heeft Stichting 
BD een onderzoek ingesteld naar de schade van deze kinderen en het mogelijke verband 
tussen deze schade en de blootstelling aan DES tijdens de zwangerschap waaruit hun 
moeders, de genoemde DES-dochters, zijn geboren. 

g. De uitkomst van dit onderzoek is, samengevat, dat 
• een indirecte relatie mogelijk is tussen de schade van deze te vroeg geboren 

kinderen en de gestelde blootstelling aan DES 
• de schade van de kinderen van uiteenlopende aard is en ernstige vormen kan 

aannemen 
• voor deze kinderen een uitkeringsregeling op grondslagen soortgelijk aan die van 

de regeling die is vervat in de Overeenkomst van 2005 mogelijk is. 

h. Stichting DES Centrum aan de ene kant en Bedrijven en Verzekeringsmaatschappijen 
aan de andere kant hebben de conclusies van het onderzoek overgenomen en hebben 
besloten een overeenkomst ("deze Overeenkomst") aan 
te gaan als bedoeld in artikel 7:907 lid 1 Burgerlijk Wetboek die de Overeenkomst 
van 2005 aanvult en daarmee zoveel mogelijk overeenkomt. Zij hebben daartoe het 
volgende overwogen. 

• Een uitkering is wenselijk geoordeeld voor die personen, bij wie zich aandoeningen 
voordoen, waarvan naar de stand van de medische kennis ten tijde van het sluiten 
van deze Overeenkomst vrij algemeen is aanvaard dat er een verband bestaat 
tussen die aandoeningen en het gebruik van DES tijdens zwangerschap ("DES-
aandoeningen" en "Vroeggeboortehandicaps"). 

• Met inachtneming van de in de hieraan voorafgaande alinea vermelde nuancering 
is de DES-aandoening Vroeggeboorte in De Overeenkomst van 2005 voor de DES-
dochters als rechtstreeks met de blootstelling aan DES verbonden aandoening 
erkend, waardoor de aandoeningen van de te vroeg geboren kinderen (de 
Vroeggeboortehandicaps) waarvan naar de stand van de medische kennis ten tijde 
van het sluiten van deze Overeenkomst vrij algemeen is aanvaard dat er een verband 
bestaat tussen die aandoeningen en vroeggeboorte, op overeenkomstige wijze, zij 
het als indirect met de DES-blootstelling verbonden aandoeningen kunnen worden 
aangemerkt. 

Verder is het wenselijk geoordeeld dat van de totale schade uit een DES-
aandoening, respectievelijk DES-handicap, een uitkering wordt toegekend ten 
aanzien van de schade waarvoor geen vergoeding uit anderen hoofde kan en zal 
worden verkregen. 
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Voor bijvoorbeeld de kosten van medische behandeling en verzorging zal als regel 
verzekeringsdekking bestaan, terwijl er voor de financiële gevolgen van verlies van 
het vermogen om arbeid te verrichten als regel ook op voorzieningen van verschil
lende aard kan worden teruggevallen. 
Vooral voor immateriële schade zal geen vergoeding uit anderen hoofde kunnen 
worden verkregen. Dit brengt mee dat de uitkering als regel dient toe te vallen aan 
de benadeelden zelf, terwijl zij nog in leven zijn. 

In rechte staat niet vast - in het algemeen niet en ook niet in het individuele geval -
dat het in het verkeer brengen van DES-preparaten voor gebruik tijdens zwanger
schap naar het toen geldende recht onrechtmatig is geweest. De aandoeningen 
waarop de Overeenkomst van 2005 betrekking heeft, zijn niet noodzakelijkerwijs 
het gevolg van gebruik van DES tijdens zwangerschap, evenmin als de DES-
handicaps waarvan in De Overeenkomst sprake is, noodzakelijkerwijs het gevolg zijn 
van vroeggeboorte. 

Voor het verkrijgen van een uitkering wordt niet als voorwaarde gesteld dat in het 
individuele geval het causaal verband tussen de aandoening vroeggeboorte en het 
gebruik van DES tijdens zwangerschap, respectievelijk tussen de vroeggeboorte-
hahdicaps en de vroeggeboorte buiten twijfel vaststaat. 

Van het voeren van het verweer dat de eventuele rechtsvordering tot vergoeding 
van schade reeds is verjaard, wordt afgezien jegens hen die op grond van deze 
Overeenkomst respectievelijk van de Overeenkomst van 2005, aanspraak op een 
uitkering maken. 

Het aannemelijk maken van het gebruik van DES tijdens zwangerschap is 
vereenvoudigd. 

De mogelijk met DES verband houdende aandoeningen en handicaps verschillen in 
aard en ernst, waardoor er ook een verschil is in aard en ernst van de geleden en/of 
nog te lijden schade; deze omstandigheid geeft aanleiding om de uitkering in hoogte 
te doen variëren. 

Evenals de uitkeringen voor schade in de Overeenkomst van 2005 zijn de uitkeringen 
ten behoeve van de Vroeggeboortehandicaps in De Overeenkomst globaal, dit wil 
zeggen niet geheel op het individuele geval afgestemd. Afzonderlijke berekening van 
schade voor elk individueel geval zou mede door de lange looptijd van de schade 
zeer complex, tijdrovend, kostbaar en belastend voor de aanvrager zijn. Het is 
wenselijk geoordeeld dat ook in dit opzicht de regeling van De Overeenkomst 
gelijkaardig is aan de regeling voor de gerechtigden uit hoofde van de Overeenkomst 
van 2005. 

Met name vanwege het tijdsbeslag, de kosten en de ongewisheid van de uitkomst 
van procedures, is het voor alle betrokkenen wenselijk het vraagstuk van de 
vergoeding van schade uit mogelijk DES-gerelateerde aandoeningen, derhalve met 
inbegrip van de Vroeggeboortehandicaps, buiten rechte tot oplossing te brengen. 
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• Bedrijven en Verzekeringsmaatschappijen hebben niet vastgehouden aan de voor
waarde voor een financiële regeling buiten rechte, dat zij niet meer door wie en uit 
welke hoofde ook voor enige schade in verband met gebruik van DES in Nederland 
tijdens zwangerschap met succes kunnen worden aangesproken. 

i. Bedrijven en Verzekeringsmaatschappijen verlangen als tegenprestatie voor het ver
schaffen van een aanspraak op een uitkering, dat de uitkeringsgerechtigden jegens hen, 
eventuele rechtsvoorgangers of rechtsopvolgers van hen, met hen gelieerde vennoot
schappen en de bestuurders van hen allen afzien van de uitoefening van ieder eventueel 
bestaande of toekomstige recht op vergoeding van schade van welke aard ook, die 
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt of kan houden met het gebruik van DES 
tijdens zwangerschap. 

j . Bij de vaststelling van de Vroeggeboortehandicaps waarvoor een uitkering wordt voorzien, 
alsmede bij de bepaling van de hoogte van de uitkeringen en de methode van berekening, 
zijn diverse deskundigen zowel op het medische vlak als op het vlak 
van letselschadeafhandeling betrokken geweest. 

Partijen zijn het volgende overeengekomen 

Artikel 1 Aanwijzing van de Uitkeringsgerechtigden. 

Onder De Overeenkomst gelden als gerechtigd ("Uitkeringsgerechtigden") personen, 

a. die aan een of meer Vroeggeboortehandicaps lijden als beschreven in Bijlage I waarop 
niet een aldaar onder 3.6. genoemde uitgesloten oorzaak van toepassing is en 

b. van wie de moeder geldt als een "DES-dochter" als beschreven in Bijlage I, op wie niet 
een aldaar genoemde uitsluiting van toepassing is en 

c. voor wie de geboorte geldt als Vroeggeboorte als beschreven in Bijlage I en die zijn 
geboren uit een zwangerschap die door deze Vroeggeboorte is geëindigd en 

d. die nog in leven zijn op de dag na die waarop de beschikking waarmee De 
Overeenkomst algemeen verbindend wordt verklaard, onherroepelijk wordt en 

e. die het bewijs kunnen leveren dat is beschreven in Bijlage III. 

Artikel 2 Onderverdeling van de uitkeringen, samenstelling van het basisschadebedrag 

2.1. Voorlopige uitkering. 

2.1.1. Een voorlopige uitkering is gebaseerd op een voorlopig basisschadebedrag dat 
bestaat uit de schadecomponenten smartengeld en kosten. 
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2.1.2. Een voorlopige uitkering is bestemd voor en kan uitsluitend worden aangevraagd 
door of namens een Uitkeringsgerechtigde die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft 
bereikt. 

2.2. Definitieve uitkering. 

2.2.1. Een definitieve uitkering is gebaseerd op een definitief basisschadebedrag dat 
bestaat uit de schadecomponenten smartengeld, kosten en (indien van toepassing) 
verlies van arbeidsvermogen. 

2.2.2. Een definitieve uitkering is bestemd voor en kan uitsluitend worden aangevraagd 
door of namens een Uitkeringsgerechtigde die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en 

a. aan wie op een eerdere aanvraag een voorlopige uitkering is toegekend, of 

b. die met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.4 geen voorlopige uitkering 
kon aanvragen vanwege de leeftijd die hij heeft bereikt op de dag waarop de 
beschikking houdende de algemeen verbindendverklaring van De Overeenkomst 
onherroepelijk is geworden. 

Artikel 3 Nadere voorwaarden voor het bestaan van een recht op een uitkering en aanvullende 
uitkering; uitsluiting van gevolgen van vreemde oorzaken. 

3.1. Het recht op een uitkering die is gebaseerd op een basisschadebedrag met de schade
componenten smartengeld en kosten bestaat, met inachtneming van het bepaalde in de 
artikelen 14.2., 14.3. en 14.4., uitsluitend voor Uitkeringsgerechtigden bij wie volgens de 
methode als beschreven in Bijlage IV een percentage blijvende invaliditeit wordt 
vastgesteld dat kan worden toegerekend aan één of meer Vroeggeboortehandicaps. 

3.2. Het recht op een uitkering die is gebaseerd op een basisschadebedrag met de schade
componenten smartengeld, kosten en verlies van arbeidsvermogen bestaat, met inacht
neming van het bepaalde in de artikelen 14.2., 14.3. en 14.4., uitsluitend voor Uitkerings
gerechtigden bij wie volgens de methode als beschreven in Bijlage IV een percentage 
blijvende invaliditeit wordt vastgesteld dat kan worden toegerekend aan één of meer 
Vroeggeboorte- handicaps en die tevens een aanvraag voor een AAW-uitkering, een 
Wajong uitkering of een uitkering uit hoofde van een regeling die na de ondertekening van 
De Overeenkomst in de plaats treedt van de Wajong, hebben ingediend en daarop een 
beslissing van het Uitvoeringsorgaan Werkgelegenheidsvoorziening (UWV) of een 
gelijkaardige instelling van een vervangende regeling hebben ontvangen waarin een 
percentage arbeidsongeschiktheid is vastgesteld dat geheel of gedeeltelijk kan worden 
toegerekend aan één of meer Vroeggeboortehandicaps. 

3.3. Een Uitkeringsgerechtigde heeft, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 
14.2.,14.3 en 14.4., tevens recht op een aanvullende uitkering van maximaal 25% van de 
uitkering die op de voet van artikel 5.2. is berekend, zodra door Stichting B.D. overeen
komstig het bepaalde in artikel 7.2.2. onder a. of artikel 8.1. onder a. een daartoe 
strekkend besluit wordt genomen. 

3.4. Een uitkering kan uitsluitend worden aangevraagd door de Uitkeringsgerechtigde of diens 
wettelijke vertegenwoordiger en uitsluitend worden toegekend aan de Uitkerings
gerechtigde. 
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3.5. Uitgesloten zijn handicaps die (vrijwel) geheel kunnen worden verklaard door niet aan 
vroeggeboorte gerelateerde oorzaken die optreden of zijn opgetreden bij of vooraf
gaande aan de geboorte van een Uitkeringsgerechtigde, alsmede handicaps, 
verslechteringen van handicaps of belemmeringen in verwacht herstel of verwachte 
verbeteringen dan wel in verwachte vermindering van de handicaps met een andere 
oorzaak dan de vroeggeboorte, zoals ongeval of ziekte, die optreedt na de geboorte van 
een Uitkeringsgerechtigde. 

Artikel 4 Berekening van de schadecomponenten smartengeld, kosten en verlies van 
arbeidsvermogen. 

4.1. Ten behoeve van de schadecomponenten smartengeld, kosten en verlies van 
arbeidsvermogen zijn normbedragen vastgesteld. 

a. Het normbedrag voor smartengeld van een Uitkeringsgerechtigde is het bedrag 
dat in Bijlage V staat achter het percentage blijvende invaliditeit dat, mogelijke andere 
oorzaken dan de Vroeggeboorte weggedacht, voortvloeit uit één of meer handicaps 
wegens Vroeggeboorte die zijn beschreven in Bijlage I en niet zijn uitgesloten in 
artikel 3.5. 

b. Het normbedrag voor kosten van een Uitkeringsgerechtigde is het bedrag dat 
in Bijlage VI staat achter het percentage blijvende invaliditeit dat, mogelijke andere 
oorzaken dan de Vroeggeboorte weggedacht, voortvloeit uit één of meer handicaps 
wegens Vroeggeboorte die zijn beschreven in Bijlage I en niet zijn uitgesloten in 
artikel 3.5. 

c. Het normbedrag voor verlies van arbeidsvermogen van een Uitkeringsgerechtigde is 
€ 13.000,- per jaar, vermenigvuldigd met het percentage arbeidsongeschiktheid dat 
het laatst voorafgaande aan de ontvangst van de aanvraag voor een uitkering uit De 
Overeenkomst door Stichting BD ten behoeve van deze Uitkeringsgerechtigde is 
bepaald door het Uitvoeringsorgaan Werk- gelegenheidsvoorzieningen (UWV), of een 
gelijkaardige instelling als bedoeld in artikel 3.2., inzake een aanvraag voor een 
uitkering uit hoofde van de Wajong, de AAW of de vervangende regeling en 
voorzover dat, mogelijke andere oorzaken dan de Vroeggeboorte weggedacht, 
voortvloeit uit één of meer handicaps wegens Vroeggeboorte die zijn beschreven in 
Bijlage I en niet zijn uitgesloten in artikel 3.5. 

d. De normbedragen ten behoeve van de schadecomponenten smartengeld, kosten 
en verlies van arbeidsvermogen worden in elk kalenderjaar dat volgt na de datum van 
ondertekening van De Overeenkomst verhoogd met 2,5%, behoudens het bepaalde 
in artikel 7.1. 

e. Het percentage blijvende invaliditeit van een Uitkeringsgerechtigde wordt 
bepaald volgens de methode die is beschreven in Bijlage IV 

• ten behoeve van een voorlopige uitkering vanaf de leeftijd van 8 jaar van 
deze Uitkeringsgerechtigde; 
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• ten behoeve van een definitieve uitkering op het moment van de aanvraag 
van deze uitkering. 

f. Indien voor een Uitkeringsgerechtigde bij de aanvraag voor een definitieve 
uitkering het percentage blijvende invaliditeit hoger is dan het percentage 
blijvende invaliditeit dat voor deze Uitkeringsgerechtigde bij de aanvraag voor 
een voorlopige uitkering overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 4.1.a. en 
4.1.b. is vastgesteld, wordt het hoogste van deze percentages, met volledig 
terugwerkende kracht, toegepast op de voorlopige en definitieve uitkering. 

4.2. Berekening van het smartengeld 

a. Ten behoeve van een Uitkeringsgerechtigde die een aanvraag voor een uitkering 
heeft ingediend op een leeftijd tot 18 jaar, wordt het normbedrag voor smarten
geld in artikel 4.1.a. vermenigvuldigd met 18/80. 

b. Ten behoeve van een Uitkeringsgerechtigde die een aanvraag voor een uitkering 
heeft ingediend op een leeftijd vanaf 18 jaar nadat deze Uitkeringsgerechtigde 
een voorlopige uitkering onder De Overeenkomst heeft ontvangen, wordt het 
normbedrag voor smartengeld in artikel 4.1.a. vermenigvuldigd met 62/80. 

c. Ten behoeve van een Uitkeringsgerechtigde die een aanvraag voor een uitkering 
heeft ingediend vanaf de leeftijd van 18 jaar zonder dat deze Uitkeringsgerech
tigde een voorlopige uitkering onder De Overeenkomst heeft ontvangen, wordt 
het normbedrag voor smartengeld in artikel 4.1.a. niet gewijzigd. 

d. De uitkomsten van de onderdelen 4.2.a. en 4.2.b. en het bedrag van onderdeel 
4.2.c. vormen de schadecomponent smartengeld in een voorlopig, respectievelijk 
een definitief basisschadebedrag. 

4.3. Berekening van de kosten. 

4.3.1. Ten behoeve van een Uitkeringsgerechtigde die een aanvraag voor een uitkering onder 
De Overeenkomst heeft ingediend op een leeftijd tot 18 jaar wordt het normbedrag voor 
kosten in artikel 4.1.b. vermenigvuldigd met de looptijd gerekend in jaren die ligt tussen de 
geboorte van deze Uitkeringsgerechtigde en het moment waarop deze de leeftijd van 18 
jaar kan bereiken. Voorafgaande aan deze berekening wordt de looptijd vanaf het 
moment waarop de aanvraag door Stichting BD is ontvangen, gecorrigeerd door middel 
van de annuïteitenformule a. in Bijlage VII. 
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4.3.2. Ten behoeve van een Uitkeringsgerechtigde die een aanvraag voor een uitkering onder 
De Overeenkomst heeft ingediend op een leeftijd vanaf 18 jaar wordt het normbedrag 
voor kosten in artikel 4.1.b. vermenigvuldigd met de looptijd gerekend in jaren die ligt 
tussen het moment waarop de Uitkeringsgerechtigde de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt 
tot het moment waarop deze de leeftijd van 70 jaar kan bereiken. 
Voorafgaande aan deze berekening wordt de looptijd vanaf het moment waarop de 
aanvraag door Stichting BD is ontvangen, gecorrigeerd door middel van de 
annuïteitenformule b. in Bijlage VII. 

4.3.3. Indien de in artikel 4.3.2. bedoelde Uitkeringsgerechtigde geen voorlopige uitkering onder 
De Overeenkomst heeft ontvangen, wordt het aldaar bedoelde normbedrag voor kosten 
daarnaast vermenigvuldigd met 18. 

4.3.4. a. De uitkomst van de berekening in artikel 4.3.1. vormt de schadecomponent kosten in 
een voorlopig basisschadebedrag ten behoeve van een voorlopige uitkering zoals 
bedoeld in artikel 2.1. 

b. De uitkomst van de berekening in artikel 4.3.2. vormt de schadecomponent kosten in 
een definitief basisschadebedrag ten behoeve van een definitieve uitkering zoals 
bedoeld in artikel 2.2.2. onder a. 

c. De uitkomsten van de berekeningen in artikel 4.3.2. en 4.3.3. tezamen vormen de 
schadecomponent kosten in een definitief basisschadebedrag ten behoeve van een 
definitieve uitkering zoals bedoeld in artikel 2.2.2. onder b. 

4.4. Berekening van het verlies van arbeidsvermogen 

4.4.1. Het normbedrag voor verlies van arbeidsvermogen in artikel 4.1 .c. wordt vermenig
vuldigd met de looptijd gerekend in jaren die ligt tussen het moment waarop de 
Uitkeringsgerechtigde de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en het moment waarop de 
Uitkeringsgerechtigde de leeftijd van 67 jaar kan bereiken. Voorafgaande aan deze 
berekening wordt de looptijd vanaf het moment waarop de aanvraag voor een 
uitkering onder De Overeenkomst door Stichting BD is ontvangen, gecorrigeerd door 
middel van annuïteitenformule c. in Bijlage VII. 

4.4.2. De uitkomst van de berekening in artikel 4.4.1. vormt de schadecomponent verlies 
van arbeidsvermogen in een definitief basisschadebedrag. 

Artikel 5 Berekening van de uitkering 

5.1. De voorlopige uitkering als beschreven in artikel 2.1. en de definitieve uitkering als 
beschreven in artikel 2.2. worden op gelijke wijze, als volgt berekend. 

5.2. Het voorlopige basisschadebedrag respectievelijk het definitieve basisschadebedrag 
wordt vermenigvuldigd met het Attributief Risico ("AR factor") en met de factoren 
125 en 80 
410 100 
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5.3. Berekening van de AR factor 

5.3.1. Indien de Uitkeringsgerechtigde lijdt aan één Vroeggeboortehandicap, is de AR-factor 
voor deze handicap het percentage dat staat achter deze handicap in Bijlage VIII. 

5.3.2. Indien de Uitkeringsgerechtigde lijdt aan meer dan één Vroeggeboortehandicap is de 
AR-factor voor deze combinatie van handicaps 90% indien de duur van zwangerschap 
waaruit de Uitkeringsgerechtigde is geboren korter is dan 32 weken, respectievelijk 60% 
indien de duur van de zwangerschap 32 weken of langer is. 

5.3.3. De AR-factor van de Vroeggeboortehandicap in artikel 5.3.1. of van de combinatie van 
handicaps in artikel 5.3.2. wordt vermenigvuldigd met 67%. 

5.3.4. De uitkomst van de berekening in artikel 5.3.3. vormt de AR-factor in artikel 5.2. 

Artikel 6 Het voor de Uitkeringsgerechtigden beschikbare bedrag; uitvoering van de uitkerings
regeling; strekking van de uitkering. 

6.1. Partijen bij de Overeenkomst van 2005 stemmen ermee in dat Stichting BD uit naam 
van Bedrijven en Verzekeringsmaatschappijen een verzoek richt aan het Gerechtshof 
Amsterdam tot het verlenen van instemming met uitbetaling van een bedrag van 
€ 20.500.000,- uit hoofde van artikel 7:910 lid 2 BW., zijnde het bedrag dat resteert 
uit de Overeenkomst van 2005 nadat aan alle toekomstige verplichtingen uit hoofde 
van de Overeenkomst van 2005 zal zijn voldaan. 
Bedrijven en VerzekeringsMijen verlenen daartoe door ondertekening van De 
Overeenkomst opdracht aan Stichting BD die deze opdracht aanvaardt. 

6.2. Bedrijven en Verzekeringsmaatschappijen stemmen ermee in dat het bedrag genoemd 
in artikel 6.1 na de verleende instemming door het Gerechtshof Amsterdam met het daar 
genoemde verzoek onder beheer blijft van Stichting BD in het DES Fonds en door 
Stichting BD als volgt wordt aangewend: 

a. een bedrag van € 16.500.000,-- voor het doen van uitkeringen aan de Uitkerings
gerechtigden van De Overeenkomst, voor het bekostigen van de organisatie 
daarvan alsmede voor de kosten van het bestuur van Stichting BD. 

b. een bedrag van € 4.000.000,- voor het aanhouden als reserve met een 
bestemming als nader bepaald in de artikelen 7.2.1, 8.1 en 8.3 van De 
Overeenkomst ("bestemmingsreserve"). 

6.3. Met het verlenen in artikel 6.1 van De Overeenkomst van de instemming met de 
aanwending van het bedrag van € 20.500.000,- uit het DES-Fonds als in dat artikel 
vermeld, zijn de Bedrijven en Verzekeringsmaatschappijen hun verplichtingen uit De 
Overeenkomst jegens de Uitkeringsgerechtigden volledig nagekomen. 
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6.4. Voor de uitvoering van de in De Overeenkomst vervatte uitkeringsregeling zal door 
Stichting BD worden zorggedragen met inachtneming van hetgeen in De 
Overeenkomst en in de Bijlagen bij De Overeenkomst is bepaald. 

6.5. Aan de in artikel 1 genoemde Uitkeringsgerechtigden komt alleen jegens 
Stichting BD een aanspraak/recht op een uitkering toe. Uit hoofde van dat recht kan 
alleen een rechtsvordering tot nakoming worden uitgeoefend. 

6.6. De vastgestelde bedragen strekken tot vergoeding van de schade uit DES-
handicaps, waarvoor de Uitkeringsgerechtigden njet van een ander - bijvoorbeeld 
krachtens een verzekering of een andere (overheids)voorziening - een vergoeding 
hebben verkregen of zullen krijgen. 

6.7. Het recht op een uitkering is niet overdraagbaar. 

Artikel 7 Aanpassing van de uitkeringen; periodieke financiële beoordeling en verstrekking van 
het jaarverslag 

7.1. Indien in een kalenderjaar de vruchten van de bedragen in de artikelen 6.2.a. en 
6.2.b. minder zijn dan 2,5% voor dat kalenderjaar, worden de normbedragen 
genoemd in artikel 4.1.d. in dat kalenderjaar verhoogd met het percentage dat in dat 
kalenderjaar is behaald. Het bestuur van Stichting BD kan besluiten de vruchten van 
een kalenderjaar groter dan 2,5% aan te wenden om een lagere verhoging van de 
normbedragen in enig kalenderjaar te compenseren. 

7.2. In ieder kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de in artikel 7:908, lid 2 BW genoemde 
termijn verstrijkt waarbinnen de schriftelijke mededeling dient te zijn gedaan van niet aan 
De Overeenkomst gebonden te willen zijn, beoordeelt Stichting BD vóór 1 juni van dat 
kalenderjaar op basis van de dan voor handen zijnde gegevens of de nog aanwezige 
gelden voor het aanstonds doen van uitkeringen onder De Overeenkomst voldoende zijn 
voor zowel het doen van de uitkeringen die dan naar verwachting op zowel kortere 
als langere termijn nog dienen te worden gedaan, als voor het financieren van de daar
aan verbonden kosten. 

7.2.1 Stelt Stichting BD bij de in artikel 7.2. genoemde beoordeling vast dat de gelden, die 
dan bestemd en nog beschikbaar zijn voor het doen van de in artikel 7.2. bedoelde 
uitkeringen inclusief de daaraan verbonden kosten, naar verwachting niet voldoende 
zijn om de in de toekomst nog te verrichten uitkeringen inclusief de daaraan verbonden 
kosten te kunnen doen, dan heft Stichting BD het gebleken tekort op door, naar keuze 
van Stichting BD, de alsdan geldende uitkeringen naar evenredigheid te verminderen 
en/of door het tekort aan te zuiveren uit de in artikel 6.2.b. van De Overeenkomst 
genoemde bestemmingsreserve. 

Stichting BD besluit tot een evenredige vermindering van de uitkeringen en/of 
aanzuivering uit de bestemmingsreserve niet dan na daarover met Stichting DES-
Centrum overleg te hebben gevoerd. 
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7.2.2 Stelt Stichting BD bij de in artikel 7.2. genoemde beoordeling vast dat de gelden, die 
dan bestemd en nog beschikbaar zijn voor het doen van de in artikel 7.2. bedoelde 
uitkeringen inclusief de daaraan verbonden kosten, ruim het bedrag overtreffen dat naar 
verwachting nodig zal zijn om de in de toekomst nog te verrichten uitkeringen inclusief de 
daaraan verbonden kosten te kunnen doen, dan wordt het gebleken overschot 
aangewend voor, naar keuze van Stichting BD, 

a. het doen van aanvullende uitkeringen als bedoeld in artikel 3.3. van maximaal 25% 
van de uitkeringen die op de voet van artikel 5 zijn berekend. 

b. het verhogen van het bedrag van de in artikel 6.2.b. van De Overeenkomst 
genoemd bestemmingsreserve, 

c. het verhogen van het bedrag van de in artikel 2.1. van de op 3 november 2005 
gesloten Vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:907, lid 1 Burgerlijk 
Wetboek en houdende een regeling voor een partiële afwikkeling van schade die 
mogelijk verband houdt met DES-gebruik tijdens zwangerschap genoemde 
bestemmingsreserve. 

Stichting BD besluit tot het aanwenden van een overschot voor het verhogen van het 
bedrag van de bestemmingsreserve niet dan na daarover met Stichting DES Centrum 
overleg te hebben gevoerd. 

7.3. Telkens binnen zes maanden na afloop van een kalenderjaar stelt Stichting BD op en 
zendt zij, onder aanhouding van de in artikel 16.5 van De Overeenkomst genoemde 
adressen, aan Stichting DES Centrum alsmede aan de vertegenwoordiger van de 
Bedrijven en de vertegenwoordiger van de Verzekeringsmaatschappijen toe het jaar
verslag betreffende het verstreken kalenderjaar, waarin met financiële gegevens 
onderbouwd wordt uiteengezet hoe de uitvoering van De Overeenkomst in dat 
kalenderjaar is verlopen en wat de verwachtingen omtrent de verdere uitvoering van De 
Overeenkomst zijn. 

Artikel 8 Aanwending van de bestemmingsreserve 

8.1 Onverminderd het in artikel 7.2.1. en 7.2.2. van De Overeenkomst bepaalde wordt de in 
artikel 6.2.b. van De Overeenkomst genoemde bestemmingsreserve aangewend, naar 
keuze van Stichting BD, 

a. voor het doen van aanvullende uitkeringen op de voet van artikel 7.2.2. onder a., 
voorzover het aldaar genoemde maximum nog niet is bereikt 
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b. of voor het doen van uitkeringen ter vergoeding van schade uit aandoeningen, ten 
aanzien waarvan na het sluiten van De Overeenkomst in medische kringen alsnog vrij 
algemeen wordt geoordeeld dat er een relevant verband bestaat tussen de aan
doeningen en blootstelling aan DES wegens gebruik van DES preparaten tijdens 
zwangerschap, alsmede voor het (doen) verrichten van onderzoek daarnaar. 

8.2 Zodra Stichting BD blijkt dat de in artikel 8.1 onder b van De Overeenkomst bedoelde 
Situatie zich voordoet, neemt Stichting BD een besluit over de wijze van aanwending van 
de bestemmingsreserve voor het doen van uitkeringen in verband met de nieuw gebleken 
DES aandoening(en). 

Stichting BD neemt het in de vorige alinea bedoelde besluit niet dan na daarover met 
Stichting DES Centrum overleg te hebben gevoerd. 

8.3 Zodra Stichting BD redelijkerwijs mag aannemen dat de in de artikelen 7.2.1., 7.2.2. 
en 8.1 bedoelde situaties zich niet binnen de looptijd van De Overeenkomst dan wel 
daarna op een overzienbare termijn zullen voordoen, wendt Stichting BD de bestem
mingsreserve aan voor, naar keuze van Stichting BD, het financieel steunen van medisch 
onderzoek of van een doel van maatschappelijk nut. 

Stichting BD gaat over tot het aanwenden van de bestemmingsreserve voor de in de 
vorige alinea genoemde doeleinden niet dan na daarover met Stichting DES Centrum 
overleg te hebben gevoerd. 

Artikel 9 Verbindendheid van de Overeenkomst voor en opheffing daarvan door de 
Uitkeringsgerechtigden. 

9.1 Stichting DES Centrum, Bedrijven en Verzekeringsmaatschappijen verlenen opdracht 
aan Stichting BD die deze opdracht aanvaardt, om namens Stichting DES Centrum, 
Bedrijven en Verzekeringsmaatschappijen en voor zichzelf bij het Gerechtshof 
Amsterdam een verzoek in de zin van artikel 907, lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijk 
Wetboek in te dienen ter verkrijging van een algemeen verbindendverklaring van De 
Overeenkomst op de voet van artikel 7:907 BW. 

9.2 Uit hoofde van De Overeenkomst kan aanspraak op een uitkering in verband met een 
in de Bijlage I bij De Overeenkomst genoemde handicap worden gemaakt pas 
vanaf de dag na die waarop de beschikking, waarbij De Overeenkomst algemeen 
verbindend wordt verklaard, onherroepelijk is geworden. 

9.3 Hij die ingevolge de algemeen verbindendverklaring aan De Overeenkomst is 
gebonden, kan zich aan die gebondenheid onttrekken door Stichting BD van zijn wil om 
niet aan De Overeenkomst gebonden te willen zijn schriftelijk in kennis te stellen. De 
schriftelijke kennisgeving wordt gericht aan het door Stichting BD nader op te geven 
kantooradres van haar. 
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De schriftelijke kennisgeving dient te bevatten: 
a. een duidelijke en onvoorwaardelijke verklaring van niet gebonden te willen zijn aan 

De Overeenkomst; 
b. een ondertekening door de persoon die niet aan De Overeenkomst gebonden 

wenst te zijn of, indien voor deze persoon een wettelijk vertegenwoordiger bestaat, 
door zijn wettelijk vertegenwoordiger; 

c. de datum van ondertekening; 
d. vermelding van de voornamen, achternaam en het woonadres van de persoon die 

te kennen geeft niet aan De Overeenkomst gebonden te willen zijn en, in geval 
van ondertekening door een wettelijk vertegenwoordiger, ook van die wettelijk 
vertegenwoordiger. 

De schriftelijke kennisgeving dient Stichting BD daadwerkelijk te hebben bereikt binnen 
het aantal maanden dat de rechter daartoe op de voet van artikel 7:908, lid 2 BW heeft 
bepaald na de dag waarop van de beschikking, houdende de algemeen verbindend 
verklaring van De Overeenkomst, overeenkomstig het in artikel 1017, lid 3 Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering bepaalde in de door de rechter aangewezen nieuwsbladen 
aankondiging is gedaan. 

9.4 Voor hem die ten tijde van de aankondiging in de door de rechter aan te wijzen 
nieuwsbladen van de beschikking houdende de algemeen verbindendverklaring van de 
Overeenkomstig niet bekend kon zijn met schade in verband met een handicap als 
vermeld in de Bijlage I bij De Overeenkomst maar daarmee wel daarna bekend raakt, 
geldt het in artikel 9.3. van De Overeenkomst bepaalde eveneens met dien verstande dat 
de derde alinea van dat artikel aldus dient te worden gelezen, dat de schriftelijke 
kennisgeving Stichting BD daadwerkelijk dient te hebben bereikt binnen zes maanden 
nadat hij, die alsnog met schade in verband met een handicap als vermeld in de Bijlage I 
bij De Overeenkomst bekend is geraakt, in kennis is gesteld van het bestaan van De 
Overeenkomst en van de mogelijkheid om bij Stichting BD een aanvraag voor een 
uitkering in te dienen. 

Artikel 10 Verval van vorderingsrechten. 

10.1 Degene die uit hoofde van De Overeenkomst recht kan doen gelden op een uitkering 
in verband met een DES-handicap als in de Bijlage I bij De Overeenkomst genoemd, kan 
tegenover de Bedrijven en Verzekeringsmaatschappijen, hun rechtsvoorgangers en 
rechtsopvolgers, met hen gelieerde vennootschappen en de bestuurders van hen allen 
niet meer in of buiten rechte een beroep doen op een vorderingsrecht uit welke hoofde 
ook tot vergoeding van schade van welke aard ook in rechtstreeks of indirect verband 
met gebruik van DES tijdens zwangerschap. 

10.2 Alle rechten op een uitkering uit De Overeenkomst vervallen nadat Bedrijven en 
Verzekeringsmaatschappijen tezamen De Overeenkomst hebben opgezegd met in
achtneming van hetgeen in artikel 7:908 lid 4 BW voor een geldige opzegging is bepaald. 
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Artikel 11 Vaststelling van het recht op een uitkering. 

11.1. Onverminderd het in artikel 3 van De Overeenkomst bepaalde is voorwaarde 
voor het kunnen verkrijgen van uitbetaling van een uitkering, dat het bestaan van 
het recht op een uitkering onherroepelijk is vastgesteld overeenkomstig de volgende 
bepalingen. 

11.2. Voor de vaststelling van het recht op een uitkering dient een aanvraag daartoe bij 
Stichting BD te worden ingediend. De aanvraag kan uitsluitend worden ingediend 
met een daartoe door Stichting BD opgesteld aanvraagformulier. 

11.3. Aan toewijzing van een aanvraag staat niet in de weg dat een eventuele rechts
vordering tot vergoeding van schade als gevolg van blootstelling aan DES tijdens 
zwangerschap naar de regels van de wet is verjaard. 

11.4. De aanvraag wordt beoordeeld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting 
BD. Het bestuur van Stichting BD draagt zorg voor een administratief apparaat ten 
behoeve van de beoordeling en verwerking van de aanvragen. 

11.5. Het leveren en beoordelen van het bewijs van de blootstelling aan DES tijdens zwanger
schap en van de aanwezigheid van de vroeggeboorte en de Vroeggeboortehandicaps 
geschiedt met inachtneming van hetgeen daaromtrent in Bijlage III bij De Overeenkomst 
is bepaald. 

11.6. De blijvende invaliditeit en arbeidsongeschiktheid van een Uitkeringsgerechtigde die met 
inachtneming van het het bepaalde in de artikelen 3.1., 3.2., 3.5., 4.1. a, b, een e 
worden toegerekend aan één of meer DES handicaps worden in onderling overeen
stemming bindend vastgesteld door twee artsen die deskundig zijn op het vlak van 
toepassing van de Guidelines for the Evaluation of Permanent Impairment van de 
American Medical Association en twee arbeidsdeskundigen die vertrouwd zijn met de 
beoordelingsmethode van het Uitvoeringsorgaan Werkgelegenheidsvoorziening. De 
artsen en arbeidsdeskundigen worden door Stichting DES Centrum en Stichting BD 
gezamenlijk benoemd. 

11.7. Indien de in artikel 11.6. genoemde artsen en arbeidsdeskundigen geen overeen
stemming bereiken, benoemen Stichting DES Centrum en Stichting BD gezamenlijk een 
derde arts, respectievelijk arbeidsdeskundige die gehoord de uiteenlopende opvattingen, 
de blijvende invaliditeit respectievelijk arbeidsongeschiktheid vaststelt. 

11.8. De kosten van de vaststellingen genoemd in de artikelen 11.6. en 11.7. worden 
gedragen door Stichting BD. 

11.9. Blijkt een aanvraag niet volledig te zijn, dan wordt de aanvrager hiervan in kennis 
gesteld en wordt hem de gelegenheid geboden binnen een daartoe aangegeven termijn 
de ontbrekende informatie alsnog te verstrekken. Wordt de verlangde informatie niet 
tijdig verstrekt, dan kunnen de beoordelaars van de aanvraag daaraan de gevolgen 
verbinden die zij geraden achten. 

Eindversie 11-12-2013 



17 

11.10. Aan de aanvrager kan tijdens de beoordeling van de aanvraag verzocht worden nadere 
inlichtingen te verstrekken binnen een hem daartoe te stellen termijn; indien de aan
vrager de verlangde informatie niet binnen de daartoe gestelde termijn verstrekt, kunnen 
de beoordelaars van de aanvraag daaraan de gevolgen verbinden die zij geraden 
achten. 

11.11. Indien redelijkerwijs mogelijk, wordt op een aanvraag beslist binnen vier maanden na de 
ontvangst van alle voor de beoordeling van de aanvraag relevante informatie. De aan
vrager wordt schriftelijk van de beslissing in kennis gesteld. Indien een aanvraag niet of 
niet ten volle wordt gehonoreerd, worden de gronden daarvoor in de beslissing vermeld. 

Artikel 12 Verval van het recht op een uitkering 

12.1. Het recht op een uitkering vervalt, zodat een aanvraag niet meer voor toewijzing 
in aanmerking komt, in geval van een aanvraag voor een uitkering in de zin van artikel 
2.2.2. indien de uitkering niet is aangevraagd vóór het moment waarop de Uitkerings
gerechtigde de leeftijd van 20 jaar heeft bereikt, dan wel indien deze data later komen 
dan de dag waarop de Uitkeringsgerechtigde de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, binnen 
twee jaren na de dag waarop zowel de beschikking houdende de algemeen 
verbindendverklaring van De Overeenkomst onherroepelijk is, als de Uitkerings
gerechtigde bekend is geraakt met de mogelijkheid van een uitkering onder De 
Overeenkomst, maar in ieder geval indien de uitkering niet is aangevraagd binnen vijf 
jaren na de dag waarop de termijn genoemd in artikel 9.3. van De Overeenkomst dan 
wel, in het in artikel 9.4. van De Overeenkomst bedoelde geval, de in dit artikel 
genoemde termijn is verstreken. 

12.2. Indien na het sluiten van De Overeenkomst in medische kringen naar de stand van 
de kennis verkregen uit wetenschappelijk onderzoek alsnog vrij algemeen wordt 
geoordeeld dat ten aanzien van een in Bijlage I beschreven Vroeggeboortehandicap 
het eerder gevonden verband tussen de handicap en de Vroeggeboorte niet langer kan 
worden aanvaard, kan Stichting BD besluiten om het recht op een uitkering voor deze 
handicap te laten vervallen, zodat een aanvraag voor een voorlopige of definitieve 
uitkering in de zin van artikel 2 voor deze handicap die na de dag waarop het besluit 
door Stichting BD is genomen door Stichting BD wordt ontvangen, niet meer toewijsbaar 
is. 
Stichting BD neemt dit besluit niet dan na daarover met Stichting DES Centrum overleg 
te hebben gevoerd. 

12.3. Indien door Stichting BD een aanvraag voor een uitkering voor de in artikel 
12.2. bedoelde handicap is ontvangen voorafgaande aan de dag waarop het in artikel 
12.2. genoemde besluit is genomen, wordt met inachtneming van het bepaalde in de 
artikelen 3, 4 en 5 een uitkering toegekend waarin de looptijd van de schade in de zin 
van de artikelen 4.2., 4.3. en 4.4., eindigt op de dag waarop het in artikel 12.2. 
genoemde besluit is genomen. 
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Artikel 13 Bezwaar en beroep tegen de beslissing op de aanvraag 

13.1. De aanvrager van een uitkering die zich met de beslissing op zijn aanvraag van een 
uitkering niet kan verenigen, kan uiterlijk binnen drie maanden na de datum die staat 
vermeld in de brief waarmee de beslissing op de aanvraag wordt meegedeeld, bezwaar 
maken tegen de beslissing bij het bestuur van Stichting BD. 

Het bezwaar dient schriftelijk te worden gemaakt onder opgave van alle bezwaren, die 
de aanvrager van een uitkering tegen de beslissing heeft. Het bezwaarschrift dient door 
de aanvrager van een uitkering of diens wettelijk vertegenwoordiger te zijn ondertekend 
en de datum van ondertekening te vermelden. Het bestuur beslist op het bezwaar, 
indien redelijkerwijs mogelijk, binnen drie maanden na de ontvangst van het 
bezwaarschrift. De beslissing op bezwaar wordt schriftelijk aan de aanvrager van de 
uitkering meegedeeld. 

13.2. De aanvrager van een uitkering die zich niet met de beslissing op bezwaar kan ver
enigen kan van de beslissing op bezwaar in beroep komen bij een Raad van Arbitrage, 
uiterlijk binnen 3 maanden na de datum vermeld in de brief waarmee de beslissing op 
bezwaar aan de aanvrager wordt gezonden. Hij kan vorderen dat de aanvraag opnieuw 
ten gronde wordt beoordeeld. 

13.3. Ter zake van de in artikel 13.2. van De Overeenkomst voorziene arbitrage geldt hetgeen 
daaromtrent in bijlage 9 bij De Overeenkomst is bepaald. 

Artikel 14 De uitbetaling van de uitkering 

14.1. De uitbetaling van een uitkering geschiedt, indien redelijkerwijs mogelijk, binnen twee 
maanden na de dag waarop de beslissing tot het doen van een uitkering aan de 
aanvrager van een uitkering onherroepelijk is geworden, door overboeking van het 
bedrag van de uitkering naar de rekening bij een bank binnen Nederland, die de 
aanvrager daartoe heeft opgegeven. Met de overboeking naar die rekening is Stichting 
BD volledig van haar verplichtingen ter zake van de uitkering gekweten tegenover een 
ieder, die recht op de uitkering kan doen gelden. 

14.2. Bij overlijden van een Uitkeringsgerechtigde na het moment waarop diens aanvraag 
voor een uitkering onder De Overeenkomst bij Stichting BD is ontvangen en vóór het 
moment waarop het bedrag van deze uitkering door Stichting BD is uitbetaald, wordt de 
uitkering uitbetaald in de verhouding van de verstreken looptijd tot de resterende looptijd 
van de schade van Uitkeringsgerechtigde. 

14.3. De verstreken looptijd van de schade is ingeval van een aanvraag voor 

• een voorlopige uitkering: de tijd die ligt tussen de geboorte van de Uitkerings
gerechtigde en de datum van overlijden. 
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• een definitieve uitkering: nadat de Uitkeringsgerechtigde een voorlopige uitkering 
onder De Overeenkomst heeft ontvangen: de tijd die ligt tussen het moment waarop 
de Uitkeringsgerechtigde de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en de datum van 
overlijden. 

• een definitieve uitkering zonder dat de Uitkeringsgerechtigde een voorlopige 
uitkering onder De Overeenkomst heeft ontvangen: de tijd die ligt tussen de 
geboorte van de Uitkeringsgerechtigde en de datum van overlijden. 

14.4. De resterende looptijd van de schade is ingeval van een aanvraag voor 

• een voorlopige uitkering: de tijd die ligt tussen het moment van overlijden van de 
Uitkeringsgerechtigde en het moment waarop de Uitkeringsgerechtigde de leeftijd 
van 18 jaar had kunnen bereiken, 

• een definitieve uitkering: de tijd die ligt tussen het moment van overlijden van de 
Uitkeringsgerechtigde en het moment waarop de Uitkeringsgerechtigde de leeftijd 
van 67 jaar had kunnen bereiken. 

14.5. Indien een Uitkeringsgerechtigde naar wettelijke maatstaven handelingsonbekwaam 
is, wordt de uitkering uitbetaald na ontvangst van schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat aan 
de wettelijke eisen voor de uitbetaling is voldaan en met inachtneming van het aldaar 
bepaalde. 

Artikel 15 evaluatie en aanpassing van uitvoeringsprocedures in Overeenkomst. 

15.1. Stichting BD en Stichting DES Centrum evalueren zo vaak als nodig wordt geoordeeld 
tezamen of met de in De Overeenkomst voorziene procedures voor de aanvraag en 
vaststelling van een uitkering aan De Overeenkomst uitvoering kan worden gegeven op 
een wijze die uit oogpunt van zowel verwezenlijking van de bedoelingen van De 
Overeenkomst als kostenbeheer als adequaat is te beschouwen. 

Blijkt bij de evaluatie van problemen met betrekking tot genoemde procedures van een 
belemmering voor een adequate wijze van uitvoering van De Overeenkomst, dan plegen 
Stichting BD en Stichting DES Centrum met elkaar overleg over aanpassing van de 
procedures ter opheffing van de gebleken belemmeringen. 

Stichting BD en Stichting DES Centrum hebben het recht om aan de agenda van een 
evaluatie- bespreking andere onderwerpen betreffende de gevolgen van DES-
blootstelling tijdens zwangerschap toe te voegen. 

15.2. De eerste evaluatie vindt plaats na binnenkomst bij Stichting BD en beoordeling 
van de eerste 25 ingevulde formulieren voor de aanvraag van een uitkering. De 
volgende evaluaties vinden plaats op initiatief van één van beide Stichtingen. 
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Artikel 16 Duur van de overeenkomst 

16.1. De Overeenkomst heeft een looptijd van 27 jaren en eindigt derhalve van rechtswege op 
1 januari 2041. Stichting BD kan echter besluiten de looptijd van De Overeenkomst te 
verlengen voor de eerste maal met een termijn van maximaal vijfjaren, daarna met een 
termijn van telkens maximaal driejaren, indien dat met oog op nog te verwachten 
aanspraken van Uitkeringsgerechtigden of de afwikkeling van reeds geldend gemaakte 
aanspraken noodzakelijk blijkt. Van het voornemen De Overeenkomst te verlengen stelt 
Stichting BD uiterlijk acht maanden vóór het einde van de dan lopende termijn Partijen 
bij De Overeenkomst schriftelijk in kennis onder opgave van de reden van verlenging. 

16.2. De Overeenkomst eindigt eerder dan in artikel 16.1. van De Overeenkomst is bepaald, 
indien: 

a. de Overeenkomst door Bedrijven en Verzekeringsmaatschappijen gezamenlijk 
eerder wordt opgezegd zoals voorzien in artikel 10.2. van De Overeenkomst; 

b. de financiële middelen voor het uitvoering geven aan De Overeenkomst eerder 
uitgeput zijn geraakt. 

De Overeenkomst eindigt in het onder a. genoemde geval op de datum waartegen De 
Overeenkomst wordt opgezegd in het onder b. genoemde geval vier maanden na het 
jaar waarin bij gebreke van financiële middelen geen uitkeringen meer kunnen worden 
gedaan. 

16.3. Behoudens in het geval genoemd in artikel 16.2. onder a. van De Overeenkomst, stelt 
Stichting BD uiterlijk drie maanden voorafgaande aan het einde van De Overeenkomst 
Partijen schriftelijk in kennis van de datum waarop De Overeenkomst zal eindigen. 

16.4. Bij de schriftelijke kennisgeving van de datum van het einde van De Overeenkomst 
meldt Stichting BD aan Stichting DES Centrum, de Bedrijven en VerzekeringsMijen 
of, en zo ja, welk bedrag nog in het DES Fonds resteert en welke bestemming aan het 
restantbedrag wordt gegeven. 

16.5. Stichting BD kan de kennisgevingen bedoeld in de artikelen 7.3., 16.1. en 16.3. van 
De Overeenkomst doen aan de adressen die in Bijlage X bij De Overeenkomst staan 
vermeld. 

Het opgegeven adres blijft van kracht, zolang niet schriftelijk een ander adres aan 
Stichting BD is opgegeven. 

Artikel 17 Toepasselijk recht. 
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De Overeenkomst en eventuele aanvullingen op of wijzigingen van De Overeenkomst worden 
geheel beheerst door het Nederlandse recht. 

Artikel 18 Bevoegde rechter. 

Van geschillen over of in verband met De Overeenkomst en eventuele aanvullingen op of 
wijzigingen van De Overeenkomst, voor zover zij niet de vaststelling van het recht op een uitkering 
onder De Overeenkomst betreffen, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen de bevoegde rechter 
binnen het Arrondissement Amsterdam. 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
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ALDUS OVEREENGEKOMEN EN ONDERTEKEND TEN BLIJKE VAN AKKOORD: 
Stichting DES Centrum 

te dezen vertegenwoordigd doj 

Drs. E.A. Meily-Keulemans: 

Drs. O Honing: 

.. A .\.. .4 f^r^W.r.... 2013 

De Farmaceutische Bedrijven vermeld in Bijlage XI bij De Overeenkomst 
en 
De Verzekeringsmaatschappijen vermeld in Bijlage XII bij de Overeenkomst, namens wie te 
dezen als gevolmachtigde optreedt STICHTING BEHEER DEELNEMERSGELDEN IN B/V-
FONDS, vertegenwoordigd door: 

Drs. A. van Sluijs: 

Mr. J.C.P. Ekering: 

Mr. P.A.J. Kamp: 

Rotterdam,.. S. >... ».£ S^^Vz^e.. 2013 

STICHTING BEHEER DEELNEMERSGELDEN IN BA/-FONDS, optredende voor zichzelf als 
Partij bij De Overeenkomst en vertegenwoordigd door: 

Drs. A. van Sluijs: 

Mr. J.C.P. Ekering: 

Mr. P.A.J. Kamp: 

Rotterdam, . .>.S..A^9fr~^r: . . 2013 

£?"~m~~V 
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