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Verzoekschrift artikel 910 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek 

Aan het Gerechtshof Amsterdam: 

A. de stichting Stichting Beheer Deelnemersgeiden in B/V-Fonds, gevestigd te 
Rotterdam, verder te noemen: Stichting BD, 

B. de navolgende Bedrijven: 

1. de vennootschap naar Duits recht BAYER AG, gevestigd te Leverkusen, 
Duitsland 

2. de besloten vennootschap BAYER B.V., gevestigd te Mijdrecht 

3. de besloten vennootschap BROCACEF B.V., gevestigd te Maarssen 

4. de besloten vennootschap CENTRAFARM B.V., gevestigd te Etten-Leur 

5. de besloten vennootschap DAGRA B.V., gevestigd te Amsterdam. 

6. de besloten vennootschap ALLIANCE HEALTHCARE NEDERLAND B.V., 
gevestigd te Veghel, als rechtsopvolger van Interpharm B.V. 

7. de besloten vennootschap E. MERCK B.V., gevestigd te Amsterdam 

8. de besloten vennootschap MEDIQ PHARMA B.V., gevestigd te Utrecht, 
als rechtsopvolger van OPG Groothandel B.V. 

9. de naamloze vennootschap MEDIQ N.V., gevestigd te Utrecht, als rechts
opvolger van OPG Groep N.V., B.V. Pharbita en Pharmachemie B.V. 

10. de besloten vennootschap ABBOTT B.V., gevestigd te Hoofddorp, als 
rechtsopvolger van Solvay Pharma B.V. 

11. de besloten vennootschap ABBOTT HEALTCARE PRODUCTS B.V., 
gevestigd te Weesp, als rechtsopvolger van Solvay Pharmachemie B.V. 

12. de vennootschap naar Belgisch recht UCB S.A., gevestigd te Brussel 

13. de besloten vennootschap UCB PHARMA B.V., gevestigd te Breda 

verder gezamenlijk te noemen: de Bedrijven, 



VanDoorne © 
Advocaten • Notarissen • Fiscalisten 

C . de navolgende Verzekeringsmaatschappijen: 

1. ACE European Group Limited, gevestigd te Londen 

2. Achmea Schadeverzekering N.V., gevestigd te Apeldoorn 

3. AEGON Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag 

4. Allianz Benelux N.V., gevestigd te Brussel, optredende als rechtsopvolger van 
AGF Belgium Insurance N.V., te Brussel 

5. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V., gevestigd te Rotterdam 

6. AMLIN Europe N.V., gevestigd te Amstelveen en Brussel, voorheen optredende 
onder de bedrijfsnaam Fortis Corporate Insurance N.V. Amstelveen en te Brussel 

7. Baloise Insurance N.V., gevestigd te Brussel, optredende als rechtsopvolger 
Van Avero Belgium Insurance N.V., gevestigd te Brussel 

8. AXA Belgium N.V., gevestigd te Brussel, tevens optredende als rechtsopvolger 
Van Winterthur Europe Verzekeringen N.V. te Brussel 

9. Delta Lloyd Schadeverzekering N.V., gevestigd te Amsterdam, tevens optredende 
als rechtsopvolger van Erasmus Verzekeringen B.V. te Rotterdam en De Noord
en Zuid Hollandsche Lloyd te Amsterdam 

10. Fidea N.V., gevestigd te Antwerpen 

11. HDI-Gerling Verzekeringen N.V., voorheen geheten HDI Verzekeringen N.V., gevestigd te 
Rotterdam, mede optredende namens de door H.J. Roelofs Assuradeuren vertegen
woordigde maatschappijen 

12. London Verzekeringen N.V., gevestigd te Amsterdam 

13. Nationale Nederlanden Schadeverzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Den Haag 
mede optredende namens de onder haar ressorterende werkmaatschappijen 

14. Nationale Suisse Schadeverzekering N.V., gevestigd te Brussel 

15. Reaal Schadeverzekering N.V., gevestigd te Utrecht, optredende als rechts
opvolger van Axa Schade N.V. te Utrecht en Winterthur Schadeverzekering Mij. N.V. 
te Amsterdam 

16. "Zurich" Versicherung-Gesellschaft A.G., gevestigd te Zurich, Zwitserland, mede kantoor 
houdende te Den Haag onder de naam Zurich Insurance Pic Netherlands Branch en in 
Brussel onder de naam Zurich Insurance Pic Branch 

verder gezamenlijk te noemen: de Verzekeringsmaatschappijen, 
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allen ter zake woonplaats kiezende te Amsterdam, aan de Jachthavenweg 121 (1081 KM) ten 
kantore van Van Doorne N.V. advocaten, notarissen en fiscalisten, van welk kantoor mr. P.N. 
van Regteren Altena voor hen als advocaat optreedt en zich als zodanig stelt. 

I. INLEIDING 

1. De hierboven onder B. en C, genoemde Bedrijven en Verzekeringsmaatschappijen hebben 
op 3 november 2005 tezamen met Stichting DES Centrum, thans gevestigd te Nijkerk, 
voorheen te Utrecht en Stichting BD een vaststellingsovereenkomst als bedoeld in artikel 
7:907 BW gesloten. Deze Overeenkomst, de Overeenkomst van 2005, wordt hierbij als 
Productie 1 overgelegd. De Overeenkomst voorziet in een regeling voor een collectieve 
afwikkeling van een gedeelte van de schade (DES-schade) die het gevolg is of kan zijn van 
blootstelling aan het synthetisch hormoon diethystilboestrol (DES) in DES-preparaten die 
gedurende de periode van omstreeks 1947 tot 1977 in Nederland op de markt werden 
gebracht en in Nederland werden voorgeschreven voor gebruik tijdens zwangerschap.. 

2. Stichting DES Centrum is bij het sluiten van de Overeenkomst van 2005 opgetreden als 
behartiger van de belangen van diegenen in Nederland die DES-schade hebben geleden 
(DES-benadeelden). Reeds sinds omstreeks 1981 trekt Stichting DES Centrum zich de 
belangen van DES-benadeelden aan en heeft zij veel publiciteit aan de DES- problematiek 
in Nederland gegeven. Zij heeft vanaf 1992 de mogelijkheid geboden om zich als DES-
benadeelde te laten registreren. In januari 2005 stonden ruim 17.000 personen als DES-
benadeelde bij Stichting DES Centrum geregistreerd. Stichting DES Centrum wordt in het 
algemeen beschouwd als voldoende representatief ter zake van de belangen van de DES-
benadeelden. 

3. De hierboven onder B. en C. genoemde Bedrijven en Verzekeringsmaatschappijen zijn te 
beschouwen als personen die zich bij de Overeenkomst voor 2005 hebben verbonden om, 
op de wijze en binnen de grenzen en voorwaarden als in de Overeenkomst van 2005 
vastgelegd, een vergoeding voor de DES-schade te verstrekken. 

4. Verzoekster heeft zich jegens de hierboven onder A en B genoemde Bedrijven en 
Verzekeringsmaatschappijen en Stichting DES Centrum verbonden om aan de in de 
Overeenkomst van 2005 vervatte uitkeringsregeling uitvoering te geven. 

5. De Overeenkomst van 2005 is op 1 juni 2006 door het Gerechtshof Amsterdam op de voet 
van Artikel 7:907 BW algemeen verbindend verklaard voor hen aan wie in de 
Overeenkomst van 2005 een aanspraak/recht op een vergoeding voor DES-schade wordt 
toegekend (de Uitkeringsgerechtigden), zijnde de in de Overeenkomst van 2005 genoemde 
DES-moeders die tijdens zwangerschap DES hebben gebruikt en DES-dochters en DES-
zonen die uit deze zwangerschap zijn geboren. Afschrift van dit arrest wordt als Productie 
2 overgelegd. 

6. De in de Overeenkomst van 2005 vervatte uitkeringsregeling wordt vanaf 1 maart 2007 
door Stichting BD uitgevoerd. 

7. Vanaf 1 maart 2007 tot 1 januari 2013 is bij de uitvoering van de regeling uit hoofde van de 
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Overeenkomst van 2005 door Stichting BD aan 4.765 uitkeringsgerechtigden in totaal een 
bedrag van € 17.869.860,- uitgekeerd. 
Daarin is begrepen een bedrag van € 2.627.000,- aan aanvullende uitkeringen op de 
voet van artikel 3 van de Overeenkomst van 2005. 

8. Uit het verloop van de uitvoering van de regeling blijkt dat de aantallen Uitkerings
gerechtigden van de Overeenkomst van 2005 veel lager zijn dan oorspronkelijk was 
geraamd, waardoor het gereserveerde totaalbedrag van artikel 2.1 onder (a) van de 
Overeenkomst van 2005 ten behoeve van de uitkeringen een zeer groot overschot 
vertoont. 

De hierbij als Productie 3 overgelegde actuariële berekening voor bekostiging van uitkeringen 
die uit hoofde van de Overeenkomst van 2005 vanaf 1 januari 2013 moeten worden verstrekt, 
komt uit tussen € 2.000.000,- en € 4.500.000,-. In deze berekening is begrepen de verhoging 
met 30% van de toekomstige uitkeringen op de voet van artikel 4.2.2. onder a. in de 
categorieën als beschreven in de artikelen 3.1.1. en 3.2.1. van de Overeenkomst van 2005. 

9. Partijen bij de Overeenkomst van 2005 zijn in overleg met het DES-Centrum overeengekomen 
om overeenkomstig de uitkeringsregeling vervat in de Overeenkomst van 2005, door de 
Stichting BA/ een uitkeringsregeling te doen uitvoeren ten behoeve van te vroeg geboren 
kinderen van vrouwen die tijdens de zwangerschap waaruit deze vrouwen zijn geboren zijn 
blootgesteld aan DES (deze vrouwen zijn in de Overeenkomst van 2005 "DES-dochters" 
genoemd), ter gedeeltelijke vergoeding van schade die wegens de 
te vroege geboorte door deze kinderen wordt geleden. Zij hebben daartoe op 11 december 
2013 een overeenkomst gesloten als bedoeld in artikel 7:907 BW (de Overeenkomst van 2013). 
Een kopie van deze Overeenkomst wordt als Productie 4 overgelegd 

10. Partijen bij de Overeenkomst van 2005 hebben het wenselijk geoordeeld om een gedeelte 
van het overschot op het gereserveerde bedrag van artikel 2.1. onder (a) van de Overeen
komst van 2005 te bestemmen voor de financiering en de uitvoering van de uitkerings
regeling ten behoeve van de te vroeg geboren kinderen van DES-dochters en hebben door 
ondertekening van de Overeenkomst van 2013 overeenkomstig artikel 6.1. van de 
Overeenkomst van 2013 opdracht verleend aan Stichting BD om op de voet van artikel 
7:910 lid 2 BW het Gerechtshof Amsterdam te verzoeken daartoe een bedrag van 
maximaal € 20.500.000,- uit te betalen. Zij hebben daartoe het volgende overwogen. 

a. De schade van de te vroeg geboren kinderen wordt door genoemde partijen op over
eenkomstige wijze met die van de Uitkeringsgerechtigden van de Overeenkomst van 
2005 erkend als verbonden (zij het indirect) met DES-blootstelling tijdens 
zwangerschap. 

b. De uitkeringsregeling voor de te vroeg geboren kinderen berust op vergelijkbare en 
gelijkwaardige grondslagen aan die van de regeling die is vervat in de Overeenkomst 
van 2005. 

c. De uitkeringsregeling voor de te vroeg geboren kinderen is een financiële regeling 
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buiten rechte ter gedeeltelijke vergoeding voor schade in verband met aandoeningen 
die mogelijk voortvloeien uit DES-gebruik tijdens zwangerschap, voor welke doel het 
DES-Fonds is opgericht. 

d. Uit de hierbij als Productie 6 overgelegde balans per 31 december 2012 blijkt dat het 
vermogen van het DES Fonds op 1 januari 2013 ruim € 27.500.000,-, bedroeg waarvan 
een bedrag van € 1.500.000 een bestemming heeft buiten de overeenkomst van 2005, 
zodat na de uitbetaling van het bedrag van € 20.500.000,- een bedrag van 
€ 2.000.000,- ter voldoening van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van 
2005 en een bedrag van € 3.500.000,- voor het aanhouden van de bestemmings
reserve in artikel 2.1. onder (b) van de Overeenkomst van 2005 die op de voet van 
artikel 4.2.1. van de Overeenkomst van 2005 mede kan worden aangewend ter 
voldoening van genoemde verplichtingen mocht het bedrag van € 2.000.000,- daartoe 
tekortschieten. 

11. Ingevolge artikel 103, lid 3 WvBRv is het Gerechtshof Amsterdam bij uitsluiting bevoegd 
van het verzoek tot het bevelen van een uitbetaling van gelden uit hoofde van artikel 7:910 
lid 2 BW kennis te nemen. 

II. PRODUCTIES 

1. Als Productie 1 is bij dit verzoekschrift gevoegd de Overeenkomst van 2005. 

2. Als Productie 2 is bij dit verzoekschrift gevoegd het arrest van 1 juni 2006 Gerechtshof 
Amsterdam. 

3. Als Productie 3 is bij dit verzoekschrift gevoegd de actuariële berekening van de 
resterende verplichtingen uit de Overeenkomst van 2005 op 1 januari 2013. 

4. Als Productie 4 is bij dit verzoekschrift gevoegd de Vaststellingsovereenkomst, 
getekend op 11 december 2013, 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 voortvloeien uit een te vroege geboorte. 

5. Als Productie 5 is bij dit verzoekschrift gevoegd het DES-rapport inzake de 
grondslagen van een uitkeringsregeling voor te vroeg geboren kinderen van Des
dochters. In het Rapport zijn de geschiedenis van de DES-problematiek in Nederland en 
de uitgangspunten en grondslagen van de uitkeringsregeling opgenomen. 

6. Als Productie 6 is bij dit verzoekschrift gevoegd de Balans per 31 december 
2012 van Stichting Beheer Deelnemersgelden in BA/-Fonds. 
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III. HET VERZOEK 

Op bovenstaande gronden verzoeken Stichting BD, de Bedrijven en 
Verzekeringsmaatschappijen Uw Hof om op de voet van artikel 7:910 lid 2 BW uitbetaling te 
bevelen van een bedrag van € 20.500.000,- als een restant van de verplichtingen uit de 
op 3 november 2005 gesloten 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 te bevelen dat 
het bedrag van € 20.500.000,- bij en na uitbetaling onder beheer blijft van Stichting Beheer 
Deelnemersgelden in BA/ Fonds teneinde aldaar te worden aangewend overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 6.2. onder a. en b. van de op 11 december 2013 gesloten 
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 voortvloeien uit een te vroege geboorte. 

Amsterdam, 31 december 2013 

P.N. van Regteren Altena, 
advocaat 


