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Algemene informatie over het DES Fonds 

De Stichting Beheer Deelnemersgelden in BA/ Fonds (kortweg genaamd DES Fonds) is in november 
2000 in het leven geroepen door een groot aantal farmaceutische bedrijven en 
aansprakelijkheidsverzekeraars. 

Het doel van de Stichting is: 
° het beheer van het Fonds dat door farmaceutische bedrijven en verzekeringsmaatschappijen is 

gevormd. 
n het onderzoeken van de mogelijkheid van een regeling buiten rechte voor het verstrekken van een 

financiële genoegdoening aan DES claimanten. 
° het uitwerken en uitvoeren van een zodanige regeling. 

In januari 2001 is door de farmaceutische bedrijven het Fonds daadwerkelijk gesticht. Het Bestuur is 
allereerst begonnen met het onderzoek naar mogelijkheden voor de gewenste "regeling buiten 
rechte". 
Snel werd duidelijk dat binnen de bestaande wetgeving de opdracht niet uitvoerbaar was. Voor het tot 
stand brengen van de noodzakelijke nieuwe wetgeving is contact opgenomen met het Ministerie van 
Justitie. Het Ministerie heeft toegezegd in afstemming met de Stichting te bezien of door middel van 
nieuwe wetgeving de doelstelling van de Stichting zou kunnen worden verwezenlijkt. Op 27 juli 2005 is 
de Wet inzake Collectieve Afwikkeling Massaschaden in werking getreden (artikel 7:707 e.v. B.W.). 

Op 3 november 2005 is op basis van de nieuwe wet een Vaststellingsovereenkomst gesloten door de 
betrokken farmaceutische Bedrijven en Verzekeringsmaatschappijen, Stichting DES Centrum in haar 
hoedanigheid van belangenbehartiger van DES betrokkenen en Stichting Beheer Deelnemersgelden 
in BA/ Fonds. 

Kort daarna is een verzoek ingediend bij het gerechtshof te Amsterdam tot het verbindend verklaren 
van de uitkeringsregeling die in de Vaststellingsovereenkomst is vervat. Na het houden van een 
hoorzitting heeft het gerechtshof te Amsterdam in een arrest van 1 juli 2006 het verzoek toegewezen. 
Daardoor zijn alle uitkeringsgerechtigden die in de Vaststellingsovereenkomst zijn genoemd, 
gebonden, behoudens de mogelijkheid van deze gerechtigden om zich gedurende een termijn van 
drie maanden daaraan te onttrekken (de zogenaamde opt out mogelijkheid). Een negental personen 
heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 

Farmaceutische Bedrijven en Verzekeringsmaatschappijen hebben naar aanleiding van het geringe 

aantal opt out verklaringen besloten de Vaststellingsovereenkomst definitief te aanvaarden en uit te 

voeren. Daardoor is de regeling onherroepelijk geworden voor alle gebonden uitkeringsgerechtigden 

behalve de negen opt-outers. 



Het doel van de Uitkeringsregeling is de beëindiging van een geschil tussen Bedrijven en 

Verzekeringsmaatschappijen en acht eiseressen, alsmede van een potentieel geschil tussen 

Bedrijven en Verzekeringsmaatschappijen en vele andere personen die schade hebben geleden door 

gebruik van het DES hormoon tijdens zwangerschappen in de periode 1947-1976. 

Door de uitkeringsregeling is, behoudens mogelijke acties van de enkele niet gebonden personen, 

een zeer langlopend geschil waarbij zeer vele personen zijn betrokken, die daarvan in uiteenlopende 

mate schade en leed hebben ondervonden, definitief beëindigd. 

Enige cijfers en andere bijzonderheden over het DES Fonds en de uitkeringsregeling. 

Bedrijven en Verzekeraars hebben € 38.000.000,- ter beschikking van de uitkeringsregeling gesteld. 

Van dit bedrag vermeerderd met de beleggingsbaten is € 35.700.000,- bestemd voor het doen van 

uitkeringen aan ongeveer 10.000 gerechtigden die naar schatting daarvoor in aanmerking komen op 

grond van de aandoeningen die in de Vaststellingsovereenkomst zijn genoemd. Een bedrag van € 

5.000.000,- wordt aangehouden als bestemmingsreserve, waarmee mogelijk nieuwe aandoeningen, 

waarvoor thans nog geen of onvoldoende verband met DES blootstelling wordt aangenomen, van een 

uitkering kunnen worden voorzien. 

De uitkeringsgerechtigden worden in een groot aantal categorieën onderscheiden. Daaronder zijn 

DES-moeders met borstkanker, DES-dochters met vormafwijkingen, vruchtbaarheidsproblemen en 

ernstige kanker aan de geslachtsorganen, alsmede DES-zonen met vormafwijkingen aan het 

geslachtsorgaan. 

Verdere informatie is beschikbaar op de website van het DES Fonds, www.desfonds.nl. 

Bestuur 

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door de volgende leden: 

■ drs. A. van Sluijs (voorzitter) 

■ mr. J.C.P. Ekering (secretaris) 

» mr. P.A.J. Kamp (penningmeester) 

http://www.desfonds.nl


Bestuursverslag over 2012 

Voortgang in de uitkeringsregeling DES Fonds 

In 2012 is ongeveer € 92.000,-- aan uitkeringen uitbetaald. 
Er zijn 11 uitkeringen gedaan op een eerste aanvraag en 38 uitkeringen aan gerechtigden voor een 
tweede aandoening. 

Het totaal aantal uitkeringen en het totaalbedrag gerekend vanaf het begin van de regeling blijven 
binnen de ramingen. Het Bestuur heeft besloten om de uitkeringen voor 2013 op grond van artikel 
4.1 van de Vaststellingsovereenkomst met 2,5% te verhogen. 

Tabel 1 

Aanvullende uitkeringen op grond van art. 3 Vaststellingsovereenkomst 

Aantal Bedrag 

Moeders cat. 1Aen2B 
Dochters cat. 5 
Dochters cat. 6 

222 
40 
63 

€ 169.418,58 
€ 225.500,92 
€ 2.232.501,25 

€ 2.627.420,75 

Tabel 2 

Resultaat uitkeringsregeling vanaf 2007, inclusief aanvullende uitkeringen op grond van artikel 3 van de 
Vaststellingsovereenkomst 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

Ontvangen 
aanvragen 

2.677 
2.453 

292 
191 
32 
53 

Toegewezen 
uitkeringen 

2.584 
2.128 

272 
190 
29 
49 

Afgewezen 
aanvragen 

93 
325 
20 

1 
3 
4 

Uitgekeerd 
bedrag x€ 1.000 

11.000 
3.300 
2.700 

200 
90 
92 

Totaal 5.698 5.252 446 17.382 

VOOR '\NAhRhntRK 
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Voortgang van de uitwerking van een voorstel vooreen uitkeringsregeling voor te vroeg geboren kinderen. 

Aansluitend op de ontvangst van positieve respons op een voorstel om voor te vroeg geboren DES-
kleinkinderen een uitkeringsregeling te ontwerpen, is een groep medisch deskundigen en experts op 
het gebied van personenschaderegeling begonnen met de uitwerking van de globale opzet. 
Het Bestuur zal in de eerste helft van 2013 aan het DES Centrum, de betrokken farmaceutische 
bedrijven en hun aansprakelijkheidsverzekeraars, zijnde de partijen die hebben ingestemd met het 
voorstel, de desbetreffende documenten voorleggen. 

Financieel resultaat 

Het resultaat over 2012 is € 963.758 positief, ruim € 600.000,-- boven de begroting. 
In de baten is een koerswinst van € 140.000,-- op een uitzonderlijke verkoop van een obligatie 
begrepen en een ongerealiseerd positief koersresuitaat van € 540.000,- op de doorlopende 
obligaties. Beide posten waren niet begroot, omdat het beleid van het Bestuur is om obligaties in 
beginsel te laten uitlopen, waardoor niet verwacht kan worden dat tussentijdse koersresultaten 
zullen worden gerealiseerd. 
Met het oog op de voorgenomen uitkeringsregeling worden geen liquide middelen herbelegd, 
waardoor het rendement op de uitstaande geiden gelet op de marktrente verder zal teruglopen. 

drs. A. van Sluijs, voorzitter 

mr. J.C.P. Ekering, secretaris 

mr. P.A.J. Kamp, penningmeester 

06-03-2013 

VOOR WAAR!vs£RK 
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Balans voor winstbestemming per 31 december 2012 
(in eenheden van een euro) 

ACTIVA 

Vlottende activa 

Vorderingen 

Belastingen 

Overige vorderingen en overlopende activa 

Effecten 

Obligaties 

Depositos 

Liquide middelen 

Totaal 

Boekjaar 

24.483 
335.229 

15.409.945 

-

11.872.336 

359.712 

15.409.945 

11.872.336 

27.641.993 

Vorig boekjaar 

24.339 
333.778 

17.203.984 

-

9.217.843 

358.117 

17.203.984 

9.217.843 

26.779.944 

VOOR VP^RMËRK 
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B a l a n s voor winstbestemming per 31 december 2012 
(in eenheden van een euro) 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

Deelnemersgelden 

Algemene reserve 

Onverdeelde winst/ verlies 

Kortlopende schulden 

Overige schulden en overlopende passiva 

Totaal 

Boekjaar 

16.613.594 
9.966.456 

963.757 

27.543.807 

98.186 

98.186 

27.641.993 

Vorig boekjaar 

16.705.225 
10.011.451 

44.995-

26.671.681 

108.263 

108.263 

26.779.944 

VOOR WAAKiyifcHK 
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Exploitatierekening over 2012 
(in eenheden van een euro) 

Interest 

Gerealiseerd resultaat effecten 

Ongerealiseerd resultaat effecten 

Mutatie deelnemersgelden 

Baten 

Afschrijvingen 

Kosten vermogensbeheer 

Algemene kosten 

Uitkeringen 

Lasten 

Resultaat 

Boekjaar 

633.908 

83.297 

717.205 

544.049 

91.632 

1.352.886 

-
35.324 

262.173 

91.632 

389.129 

953.757 

Vorig boekjaar 

769.547 

91.437-

678.110 

450.864-

89.362 

316.608 

_ 
9.270 

262.971 

89.362 

361.603 

44.995-

BIJ VERKLARING 0.0 



(Indirecte methode) 

Kasstroomoverzicht per 31 december 2012 
(in eenheden van een euro) 

Resultaat 

Afschrijvingen 

Mutatie vorderingen 

Mutatie effecten/deposito's 

Mutatie kortlopende schulden 

Mutatie deetnemersgelden 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Investeringen in vaste activa 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Mutatie liquide middelen 

2012 

963.757 

0 

-1.595 

1.794.039 

-10.076 

-91.632 

2.654.493 

0 

0 

2.654.493 

2011 

-44.995 

0 

494 

4.802.090 

47.901 

-89.363 

4.716.127 

0 

0 

4.716.127 

Samenstelling geldmiddelen 
2012 2011 

Liquide middelen per 1 januari 
Mutatie boekjaar 

9.217.843 
2.654.493 

4.501.716 
4.716.127 

Geldmiddelen per 31 december 2012 11.872.336 9.217.843 

BIJ VERKLARING CD 



Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 

De jaarrekening is, evenals voorgaand boekjaar, opgemaakt op basis van historische kostprijs. 
De waardering van activa en passiva geschiedt, voorzover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. 

Waarderingsgrondslagen voor de balans 

Vorderingen 

Voor zover nodig is op de vorderingen een voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht. 

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 

Effecten 

De effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde voor de gehele portefeuille. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de inkomsten uit gelden en de kosten en andere lasten 
anderzijds over het jaar, tenzij anders is vermeld. Winsten worden opgenomen indien en voorzover zij in het 
boekjaar zijn gerealiseerd. Met verliezen en risico's is reeds rekening gehouden voorzover zij aan het einde 
van het boekjaar voorzienbaar zijn. 

VOOR WMAKiVikRK 
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Toelichting op de balans per 31-12-2012 

Activa 

Vlottende activa 

Vorderingen 

Belastingen 

Bronbelasting 24.483 24.339 

Overige vorderingen en overlopende activa 

Te vorderen bankrente 
Lopende intrest obligaties 
Vooruitbetaalde kosten 

119.279 
189373 
25.068 

117.035 
209.792 

5.442 

333.720 332.269 

Effecten 

De beurswaarde van de effecten per 31 december 2012 bedraagt €15.409.945 
(2011: € 17.203.984) 

De cumulatieve aankoopprijs van de effecten aanwezig per ultimo 2011 bedraagt € 17.413.509 
Voor de per 31-12-2012 aanwezige effecten is dit echter € 15.224.400 

aantal 
verkrijging: Balanswaarde Balanswaarde 
prijs 31-12-2012 31-12-2011 

1,579 Hipocat 2033 
3,8% SLM Student Loan 
6,0% Ned Gasunie 30-10-2013 
6,0%Ned Gasunie 30-10-2013 
Rabo 6-11-2016 
4,0% Ned Waterschapsbank 12-03-2013 
NIBCAP 3,5% 4-7-2014 
Standard Life European 

EUR 
EUR 
EUR 
EUR 
EUR 
EUR 
EUR 
EUR 

117.284 
2.700.000 
L000.000 

950.000 
4.500.000 
2.000.000 
4.000.000 
2.008.250 

117.284 
2.675.700 
1.046.300 
1.025.525 
4.522.500 
2.028.950 
3.989.000 
2.008.250 

0 
2.251.795 

0 
0 

4.698.000 
2.013.400 
4.168.800 
2.277.950 

117.284 
2.255.850 
1.077.000 
1.023.150 
4.478.850 
2.062.000 
4.204.800 
1.985.050 

VOÜk WAARMERK 
SU VERKLARING D.D. 
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Liquide middelen 

Kas Bank 
Insinger de Beaufort 
Rabobank 
ABNAMRO 

Totaal 
Het bedrag staat ter vrije beschikking van de stichting. 

105.635 
3.015 

6.654300 
5.109.386 

11.872.336 

88.125 
25.570 

4.104.148 
5.000.000 

9.217.843 

Passiva 

Eigen vermogen 

Deelnemersgelden 

Deelnemersgelden 

Algemene reserve 

Stand perl januari 
Resultaat vorig boekjaar 

Stand 31 december 

Onverdeelde winst 

Stand p e r l januari 

Onverdeeld winst 2012 
Toevoeging aan algemene reserve 

Stand 31 december 

16.613.594 

10.011.451 
-44.995 

9.966.456 

-44.995 

963.757 
44.995 

963.757 

16.705.225 

9.543.607 
467.844 

10.011.451 

-44.99S 
-467.844 

-44.995 

Kortlopende schulden 

Overige schulden en overlopende passiva 

Overlopende passiva 
Advïeskosten 
Te betalen bankkosten 
Nog te betalen bedragen 

| 2012 

20.554 
522 

74.234 

1 2.0111 

22.269 
297 

83.857 
95.310 106.423 

VOOR WAARMERK 
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Toelichting op de exploitatierekening over 2012 

Interest 

Interest op effecten 
Bankrente 

SSO.000 
180.000 

435.203 
198.705 

633.222 
136.325 

Gerealiseerd resultaat effecten 

Resultaat lossing effecten 

633.908 

83.297 -91437 

Ongerealiseerd resultaat effecten 

Resultaat hogere/lagere beurswaarde totale portefeuille 544.049 -450.864 

Totale opbrengst beleggingen 730.000 

544.049 

1261.254 

-450.864 

227.246 

Kosten vermogensbeheer 

Bankkosten en kosten vermogensbeheer effectenportefeuille 35.324 

Algemene kosten 

Bestuurskosten en management 
Secretariaat,accountants,administratie 
Beoordelingen/Bezwaar en beroep 
Automatisering 
Adviseurs 
Huisvesting/Kantoorkosten/DrukwerWCommunioatle 
Verzekeringen 
Onvoorzien 

Uitkeringen 

Uitkeringen 

100.000 
10.000 
25.000 
15.000 

150.000 
30.000 

5.000 
15.000 

87.605 
10.314 
17.276 
9.513 

105.865 
24.987 
5.585 
1.028 

101757 
5.085 

11.367 
6.041 

108.042 
28.942 

1737 

250.000 

VOuH WAARMERK 
JIJ VERKLARING D.O. 

Totale kosten 389.129 



Overige gegevens 

Resultaatbestemming 

Het boekjaar 2012 sluit met een positief saldo van € 963.757 en zal worden toegevoegd aan het 
eigen vermogen component Algemene Reserve. 

Het nadelige resultaat van 2011 van € 44.995 is naar aanleiding van het desbetreffende besluit 
onttrokken aan de Algemene Reserve. 



CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: Stichting Beheer Deelnemersgelden in BA/ Fonds, Voorburg 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Deelnemersgelden in BA/ 
Fonds te Voorburg gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en 
de exploitatierekening over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het 
bestuursversiag, beide in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 
als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen 
van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische 
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk 
van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de 
risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat ais gevolg van fraude of fouten. 
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de 
effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van 
de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid 
van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het 
algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het 
vermogen van Stichting Beheer Deelnemersgelden in BA/fonds per 31 december 2012 en van het 
resultaat over 2012 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving. 

FSV Accountants + Adviseurs B. V. 
Laan van Westroijen 6 
Postbus 298 
4000 AG TIEL 

Telefoon: (0344) 67 09 90 
Telefax: (0344) 62 39 64 
E-mail: Tiel@fsv.nl 
Internet: www.fsv.nl 

Handelsregister te Utrecht nr. 11020683 
Lid van de vereniging SRA 
Member of Nexia International 

Vestigingen: 
Amsterdam, Vel, 
Waalwijk, Zaltbommel 

mailto:Tiel@fsv.nl
http://www.fsv.nl


Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn 
gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen 
beoordelen, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in 
artikel 2:391 lid 4 BW. 

Tiel, 11 april 2013 

FSV Accouptalits + Adviseurs B.V. 


