
VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

lN DE ZIN VAN ARTIKEL 7: 907, LID 1 BURGERLIJK WETBOEK

EN HOUDENDE EEN REGELING VOOR EEN COLLECTIEVE PARTIËLE

AFWIKKELING VAN SCHADE DIE MOGELIJK VERBAND HOUOT MET DES-

GEBRUIK TIJDENS ZWANGERSCHAP ('de Overeenkomst')

@:

1. De Farmaceutische Bedrijven vermeld in BIJLAGE I bij deze Overeenkomst, hierna de

Bedrijven te noemen en voor wie deze Overeenkomst is ondertekend krachtens volmacht

door de stichting Stichtrng Beheer Deelnemersgelden rn BA/-Fonds, gevestigd te Rotterdam;

2 De Verzekeringsmaatschappijen vermeld in BIJLAGE Il bij deze Overeenkomst, hierna

ook de VerzekeringsMijen te noemen en voor wre deze Overeenkomst rs ondertekend

krachtens volmacht door de stichting Stichting Beheer Deelnemersgelden in BA/-Fonds,

gevestrgd te Rotterdam;

3. De stichtrng Stichting DES CENTRUM, gevestigd te Utrecht;

en

4. De stichtrng Stichting Beheer Deelnemersgelden in BA/-Fonds, gevestigd te Rotterdam,

hierna ook Stichting BD le noemen;

te samen hrerna ook de PaÉijen 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 voorkomrng

van zwangerschapscomplicaties, met name miskramen en vroeggeboorten, het gebruik van

het synthetisch hormoon Diethylstilboestrol ('DES) voorgeschreven. ln de loop van de tijd is
niet slechts twilfel aan de effectiviteit van DES geÍezen, maar zrjn ook verbanden gelegd

tussen aandoeningen, ook van ernstige aard, brj kinderen geboren uit vrouwen, die trjdens

zwangerschap DES hebben gebruikt, en bij die vrouwen zelf. Deze bevindingen hebben er
toe geleid dat het voorschrijven van DES ter voorkoming van zwangerschapscomplicaties in

Nederland na 1976 niet meer is toegestaan.

b. ln 1985 rs 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 bedrrjven gestart ter verkrijging van een
vergoeding voor de urt de 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 tqr
voorkomrng van zwangerschapscomplicaties op de Nederlandse markt hebben gebracht die
gebrekkig waren en door hun moeders tildens a/vangerschap ziin gebrurkt, dat hen van dat

handelen een venivijt 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. ln die uitspraak heeft de Hoge Raad alleen een beslissing gegeven over

de vraag of, nu de schade bij een erseres 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 afkomstrg 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 aansprakelrjkheid voor schade als
gevolg van het op de markt brengen van DES ter voorkoming van zwangerschaps_

complicaties rs het niet gekomen.

c. Na de uitspraak van de Hoge Raad is tussen enezrjds Bedrijven en VezekeringsMijen

en anderzi.ids stichhng DES CENTRUM als behartiger van de belangen van DES-claimanten

- zij die aanspraak maken op een vergoedrng voor schade in verband met aandoeningen, die

zij toeschrijven aan het gebrurk van DES tijdens zwangerschap - een overleg tot stand
gekomen over een financrële regeling buiten rechte Het overleg heeft er toe geleid dat

Bedrijven te samen met VezekeringsMilen een fonds (het 'DES-Fonds') in het leven hebben
geroepen, waarin financidle middelen zrjn gestort bestemd voor het doen van urtkeringen aan
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DEs-claimanten. Het DES-Fonds is aan Stichting BD in beheer gegeven. Bovendien is aan

Shchting BD de opdracht verstrekt om de mogeliikheid te onderzoeken van een financrële

regeling buiten rechte, die mede rnhoudt dat de contribuerende Bedrijven en

VerzekeringsMijen niet meer door wie en uit welke hoofde ook voor enige schade in verband

met gebruik van DES rn Nederland tildens zwangerschap met succes kunnen worden

aangesproken.

d. Ter uitvoering van de haar verstrekte opdracht is Strchting BD in overleg getreden met

het Ministerie van Justrtie teneinde de mogelijkheid te onderzoeken van een wettelijke

regelng waarmee aan de voorwaarde van Bedrijven en VerzekeringsMrjen voor een

financrele regellng buiten rechte, te weten dat zrl nret meer door wie en uit welke hoofde ook

voor enrge schade rn verband met gebruik van DES in Nederland trjdens 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 Afwtkkeling

Massaschade is voorgelegd. Het Parlement heeft het voorstel van wet aanvaard. De wet is

op 27 juli 2005 in werking getreden. Zij vooziet in de mogelijkhetd van het algemeen

verbindend verklaren door het Gerechtshof Amsterdam van een overeenkomsl, die strekt tot

afwikkeling van de schade van een groot aantal personen uit een gebeurtenis of een geheel

van gehiksoortige gebeurtenissen en die wordt gesloten tussen enerzijds een stichting of

vereniging met volledige rechtsbevoegdherd als belangenbehartiger van de schuldetsers en

anderziids 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

Burgerljk Wetboek. Na algemeen verbindend te zijn verklaard, bindt de overeenkomst hen

aan wie de overeenkomst beoogt een aanspraak op een vergoedrng te verstrekken. Zij

kunnen zich echter aan de bindende werkrng van de oveíeenkomst 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 zi1n.

e. Hoewel de zojuist vermelde wettelijke regeling voor de Bedrijven en VerzekeringsMijen

de hierboven onder c. genoemde voorwaarde, die zij als contribuanten van het DES-Fonds

aan een fínanciele regeling buiten rechte hebben gesteld, slechts ten dele in vervulling doet

gaan, hebben zí besloten met Strchting DES CENTRUM een overeenkomst als bedoeld in

artikel 7:907, lid í Burgerlijk Wetboek aan te gaan, zilnde de onderhavige overeenkomst ('de

Overeenkomst'). Zrj hebben er mee ingestemd dat uit het DES-Fonds het rn artrkel 2. 1 van

deze Overeenkomst te noemen bedrag wordt aangewend voor het doen van uitkeringen aan

de hieronder in artikel 1 van deze Overeenkomst te noemen Uitkeringsgerechtígden voor die

schade en onder dre voonvaarden als hieronder nader omschreven. Dre voorwaarden geven
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uitdrukking aan het uitgangspunt dat remand van wie op de voet van de bepalingen van de

Overeenkomst rs gebleken dat hi1 schade als gevolg van blootstelling tijdens zwangerschap

heeft geleden, een vergoeding ontvangt.

f De uitkering heeft betrekking op die schade uit mogehjk met gebrurk tudens

zwangerschap van DES verband houdende aandoeningen, waarvoor de Uitkerings-

gerechtigden niet uit anderen hoofde - brjvoorbeeld krachtens een verzekering, een

overheidsregeling of een andere vooÍziening - een vergoeding hebben verkregen of alsnog

verkrijgen. Aan de keuze van de Uitkenngsgerechtigden en de bepaling van de hoogte van

de uitkeringen, liggen in hel bijzonder de volgende overwegingen ten grondslag:

- Een uttkering is wenseh1k geoordeeld voor die personen, bij wie ach aandoeningen

voordoen, waarvan naar de stand van de medrsche kennis ten ti,de van het sluiten

van deze Overeenkomst vrij algemeen aanvaard is dat er een verband bestaat

tussen die aandoeningen en het gebruik van DES tijdens zwangerschap ('DES-

aandoening').

- Verder is een uitkering wenselijk geoordeeld ten aanzien van die schade uit een

DES-aandoening, waarvoor geen vergoeding uit anderen hoofde kan en zal worden

verkregen. Voor bijvoorbeeld de kosten van medrsche behandeling en verzorgrng zal

als regel verzekeringsdekking bestaan, terwljl er voor niet langdurige inkomsten-

derving als regel ook op voorzieningen van verschillende aard kan worden

teruggevallen.

- Vooral voor immaterièle schade zal als regel geen vergoeding urt anderen hoofde

kunnen worden verkregen. Dit brengt mee dat de uitkering zoveel mogelijk dient toe

te vallen aan de benadeelden zelf, terwijl zÍ nog rn leven zrjn. Vanwege afspraken

van vóór deze Overeenkomst dient op dit vereiste van nog in leven zijn een

uitzondering te worden gemaakt, binnen zekere grenzen, ten aanzien van DES-

dochters met zekere ernstige aandoeningen.

- ln rechte staat niet vast - in het algemeen nret en ook niet in het rndrviduele geval -

dat het rn het verkeer brengen van DEs-preparaten voor gebrurk tijdens

zwangerschap naar het toen geldende recht onrechtmatig is geweest.

- De aandoeningen waarop deze Overeenkomst betrekking heeft, zrjn niet nood-

zakeli.jkeruijs het gevolg van gebrurk van DES tijdens zwangerschap.

- Voor de verkrijging van een uitkering wordt nret als vooruaarde gesteld dat in het

individuele geval het causaal verband tussen de aandoening en het gebruik van het

DES tijdens zwangerschap buiten twijÍel vaststaat.
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- 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 aanspraak op een uitkering maken.

- Het aannemelijk maken van het gebrurk van DES tUdens a/vangerschap is, althans

voor enige aandoenrngen, vereenvoudigd.

- De mogelijk met DES verband houdende aandoeningen verschillen rn aard en emst,

waardoor er ook een verschil is rn aard en ernst van de geleden en/of nog te lijden

schade; deze omstandigheid geeft aanleiding om de uitkering in hoogte te doen

variëren.

- Het aantal personen met mogelijk DES gerelateerde aandoeningen is zeer groot. Dat

grote aantal noopt tot een globale en niet geheel op het individuele geval afgestemde

benadering; een geheel op het indtviduele geval afgestemde benadering zou tot een

uitkeringsregelng leiden die praktisch niet uitvoerbaar ts en zeer hoge uttvoerings-

kosten ten koste van de te verrichten uitkering zou meebrengen.

- Met name vanwege het tildsbeslag, 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 aandoenrngen buiten rechte tot

oplossing te brengen.

- Bedrijven en Verzekeraars hebben niet vastgehouden aan de voonrraarde voor een

financiële regeling buiten rechte, dat zij nret meer door wie en uit welke hoofde ook

voor enrge schade in verband met gebruik van DES in Nederland tUdens zwanger-

schap met succes kunnen worden aangesproken.

g. Bij de vaststelling van de DES aandoeningen waarvoor een uitkering is bepaald, alsmede

bij de bepaling van de hoogte van de uitkeringen zijn diverse deskundigen zowel op het

medische vlak als op het vlak van letselschade betrokken geweest.

h. Bedrijven en VezekeringsMijen verlangen als tegenprestatie voor het verschaffen van

een aanspraak op een uitkering, dat de Uitkeringsgerechhgden jegens hen, eventuele

rechtsvoorgangers of rechtsopvolgers van hen, met hen gelieerde vennootschappen en de

bestuurders van hen allen afzien van de uítoefening van ieder eventueel bestaand of

toekomstig recht op vergoeding van schade van welke aard ook, die verband houdt of kan

houden met het gebruik van DES tijdens zwangerschap.
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PARTIJEN ZIJN HET VOLGENDE OVEREÉNGEKOMEN

AÉikel í: aanwiizino van de Uttkerinosqerechtiqden

1 .'l Onder deze Overeenkomst gelden de volgende personen als uitkeringsgerechtigden

('Uitkefl ngsgerechtigden'):

A. de 'DES moeder', zijnde die natuurlijke persoon van het vrouwelijke geslacht:

(a) brj wie sprake is van een aandoening als omschreven in Bijlage lll.A bij deze

Overeenkomst;

(b) die vóór 1977 tqdens zwangerschap DES heeft gebruikt, toen in Nederland haar

woon- of verbliifplaats had en daar ook het gebrutkte DES preparaat verkreeg;

(c) die aantoonbaar ten gevolge van die aandoening materiële en/of immateriële

schade heeft geleden en/of nog zal lilden, die niet of ntet volledig uit andere hoofde

rs of zal worden vergoed; en

(d) die nog in leven is op de dag na die waarop de beschikking, waarmee deTe

Overeenkomst algemeen verbindend wordt verklaard, onherroepeli.lk wordt.

B. de'DES dochter', zijnde die natuurlt,ke persoon van het vrouweluke geslacht:

(a) bij wie sprake is van een aandoening als omschreven in Bijlage lll.B bi1 deze

Overeenkomst;

(b) wier moeder vóór 1977 DES gebruikte terwijl zij van de dochter zwanger was, toen

in Nederland haar woon- of verblijfplaats had en daar ook het gebrutkte DES-

preparaat verkreeg;

(c) dre aantoonbaar ten gevolge van die aandoening materiële en/of immateriéle

schade heeft geleden en/of nog zal lijden, die ntet of niet volledig uit andere hoofde

is of zal worden vergoed; en

(d) die nog in leven is op de dag na die waarop de beschikking, waarmee deze

Overeenkomst algemeen verbindend wordt verklaard, onherroepelilk wordt.

C. degene die ter zake van DES schade onder bijzondere of algemene titel in de

eventuele rechten is getreden van die DESdochter, die is overleden in de periode

tussen 1 januan 1976 en de dag na die waarop de beschikking, waarmee deze

Overeenkomst algemeen verbtndend is verklaard, onherroepeltjk is geworden en bi1
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wie sprake was van de aandoening als omschreven rn Bïlage lll.B, onder 6a, 6b, 6c

of 6d bij deze Overeenkomst, voor zover althans die rechtsopvolger:

- de echtgenoot of partner is, met wie de DES dochter ten trjde van haar overh.iden

duuaaam samenwoonde;

- dan wel een uit de DES dochter geboren of door de DES dochter geadopteerd kind

is;

- dan wel de ouder van de overleden DES dochter ts;

en hil bovendien nog rn leven is op de dag na die waarop de beschikking, waarmee

deze Overeenkomst algemeen verbindend wordt verklaard, onherroepelijk wordt.

D. de 'DES zoon' zijnde die naluurlrlke persoon van het mannelUke geslacht:

(a) brj wre sprake is van een aandoening als omschreven in Bijlage lll.C bij deze

Overeenkomst;

(b) wiens moeder vóór 1977 DES gebruikte terwjl zj van de zoon zwanger was, toen in

Nederland haar woon- of verbltjfplaats had en daar ook het gebruikte DES preparaat

verkreeg;

(c) die aantoonbaar ten gevolge van die aandoening materiële en/of immateriéle schade

heeft geleden en/of nog zal li;den, die niet of niet volledig utt andere hoofde is of zal

worden vergoed; en

(d) die nog in leven is op de dag na dre waarop de beschikking, waarmee deze

Overeenkomst algemeen verbindend wordt verklaard, onherroepelijk wordt.

Artikel 2: het voor de UÍkerinqsoerechtioden beschikbare bedrao: uttvoerino van de

uitkerinosreaelino door Stichtinq BD: strekkinq van de uitkerino

2.1 Bedrijven en VerzekeringMijen stemmen ermee in dat uit het DES-Fonds een bedrag

van € 38.000.000 als volgt wordt aangewend:

(a) een bedrag van € 35.700.000.= voor het aanstonds doen van uitkeringen aan de

Uitkeringsgerechtigden en voor het bekostigen van de organisatie daarvan en

(b) een bedrag van € 2.300.000,= voor het aanhouden als een reserve met de bestemming

als nader bepaald in de artikelen 4.2.'l en 5 van deze Overeenkomst ('bestemmingsreserve').

De vruchten uit het in artikel 2.1, eerste alinea, van deze Overeenkomst genoemde bedrag

van € 35 700 000,=, komen vanaf de dag dat deze Overeenkomst door alle partijen bij deze

Overeenkomst rs ondertekend, eveneens in aanmerking voor het doen van uitkeringen aan

de Urtkeringsgerechtigden en de bekostiging van de organisatie daarvan.
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De vruchten urt het rn artikel 2.1, eerste alinea, van deze Overeenkomst genoemde bedrag

van € 2.300.000,=, worden vanaÍ de dag dat deze Overeenkomst door alle partijen bii deze

Overeenkomst is ondertekend, toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

2.2 Met het verlenen in artikel 2.1 van deze Overeenkomst van de instemming met de

aanwending van het bedrag van € 38.000.000,= utt het Des Fonds als rn dat artikel vermeld

zijn de Bedrijven en VeÍzekerrngsMiien hun verplichtingen uit deze Overeenkomst jegens de

Ultkeringsgerechtigden ten volle nagekomen.

2.3 Voor de uitvoering van de in deze Overeenkomst vervatte urtkeringsregeling zal door

Stichting BD worden zorggedragen met rnachtneming van hetgeen in deze Overeenkomst en

in de Billagen bij deze Overeenkomst is bepaald.

2.4 Aan de in artikel 1.1 onder A., 8., C. en D. genoemde personen komt alleen jegens

Stichting BD een aanspraaUrecht op een uitkering toe. Urt hooÍde van dat recht kan alleen

een rechtsvordering tot nakoming worden uitgeoefend.

2.5 ln de Bijlagen lV.A" lV.B en lV.G bij deze overeenkomst rs per (sub)categorie DES-

aandoeningen vermeld:

a. het bedrag dat geldt als de urtkering voor de betrokken (sub)categorie;

b. het geschatte aantal personen dat tot de betrokken (sub)categorie hoort;

c. het per 1 januari 2006 gekaprtaliseerde bedrag dat volgens een schatting ten tijde van

het slutten van deze Overeenkomst in totaal nodrg zal zlJn voor het doen van uitkeringen

aan de personen urt tot de betrokken (sub)categorte.

2.6 De vastgestelde uitkeringen strekken tot vergoedtng van dte schade uit DES-

aandoeningen, waaryoor de Uitkeringsgerechtigden ntet van een ander - btivoorbeeld

krachtens een veeekering of een andere (overhetds)voorztening - een vergoeding hebben

verkregen of zullen verkrijgen

Artikel 3: de aansoraauhet recht op een uitkerino en een aanvullende uttkerino

3.'l De persoon die aantoont een DES moeder te zijn in de zin van artikel 1.1 onder A. van

deze Overeenkomst, heeft recht op de uitkering die voor de bij haar vastgestelde DES-

aandoening in Bi;lage lV.A bij deze Overeenkomst wordt vermeld
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3.1.1 Een DES moeder heeft tevens Íecht op een aanvullende uitkering van maximaal

30% van de urtkering, die hoort bij de bij haar vastgestelde DES-aandoening, zodra op de

voet van de artikelen 4.2.2, sub b, eniof 5.3, sub a, van deze Overeenkomst is besloten tot

het verstrekken van een aanwllende uitkering. Aan het besluit zal door Stichting BD

bekendheid worden gegeven op een wrjze die onder de omstandigheden ten tijde van het

nemen van het beslurt als het meest doelmatig is te beschouwen.

3.2 De persoon die aantoont een DES dochter te zijn in de zin van artikel 1.1 onder B. van

deze Overeenkomst, heeft recht op de uitkering die voor de bij haar vastgestelde DES-

aandoening in Brjlage lV.B brj deze Overeenkomst wordt vermeld.

3.2.1 De DES dochter die aantoont te lijden aan een DES aandoening uit de

subcategorieën 5a, 5b, 6a, 6b, 6c of 6d uit Billage lll.B brl deze Overeenkomst, heeft tevens

recht op een aanvullende urtkering van maxrmaal 30% van de uitkering, die hoort bij de bij

haar vastgestelde DES-aandoening, zodra op de voet van de artikelen 4.2.2, sub b, en/of

5.3, sub a, van deze Overeenkomst is besloten tot het verstrekken van een aanvullende

uitkering. Aan het besluit zal door Stichting BD bekendheid worden gegeven op een wrize die

onder de omstandigheden ten ti;de van het nemen van het beslurt als het meest doelmattg ts

te beschouwen.

3.3 De persoon die aantoont rechtsopvolger van de DES dochter te zijn in de zin van artikel

1.1 onder C. van deze Overeenkomst, heeÍt recht op de urtkering waarop de DES-dochter op

de voet van artrkel 3.2 aanspraak zou hebben kunnen maken indien zrj zelf de aanspraak

nog geldend zou hebben kunnen maken.

lndien meer personen aantonen rechtsopvolger in de zin van artikel í.1. onder C. van deze

Overeenkomst te zijn, komt het in de vorige alinea genoemde recht op de uitkering hen

gezamenlÍk loe.

3.4 De persoon die aantoont een DES zoon te zijn in de zin van artikel 1.1 onder D. van

deze Overeenkomst, heeft recht op de uitkering die voor de bij hem vastgestelde DES-

aandoening in Bijlage lV.C van deze Overeenkomst wordt vermeld.

3.5 lndien uit het onderzoek naar aanleiding van de aanvraag voor een uitkering bliikt dat bii

de betrokken DES moeder of DES dochter zich meer rn Bijlage lll.A respectievelijk Bijlage

lll.B brj deze Overeenkomst genoemde aandoeningen voordoen en/of hebben voorgedaan,
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kan voor alle aandoeningen te samen alleen aanspraak worden gemaakt op de uitkering, die

hoort bij de aandoening met de hoogste uitkering.

3.6 lndren gedurende de looptÍd van deze Overeenkomst bij de DES moeder of DES

dochter, die reeds een uitkenng op de voet van deze overeenkomst heeft ontvangen, een

nieuwe aandoening als vermeld in Bijlage lll.A respectievelijk Bijlage ilt.B bí deze

overeenkomst aan het licht treedt en voor dre aandoening een hogere uitkering geldt dan de

reeds ontvangen uitkering, kan de betrokken DES moeder of DES dochter ook aanspraak

maken op die hogere uitkerrng, met dien verstande dat op deze uitkering de reeds ontvangen

uitkering in rnrndering wordt gebracht.

3.7 Het recht op een uitkering en aanvullende uitkering is niet overdraagbaar.

Artikel 4: aanoassino van de uitkerinqen: verslaooevino

4.1 De in de Bijlagen lV.A, lV.B en lV.C van deze Overeenkomst vermelde uitkeringen

worden met rngang van het jaar 2007 pe|I januari van reder kalenderjaar verhoogd met een
percentage van 2.5o/o, tenzrj de vruchten van het bedrag dat bestemd rs voor het aanstonds

doen van uitkeringen, zulk een verhoging niet toelaten. Stelt Stichting BD vast dat een

verhoging mel een lager percentage wel mogelijk ts, dan wordt een verhoging met dat lagere
percentage doorgevoerd.

4.2 ln ieder kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de in artikel 7 908, lid 2 BW genoemde

termijn verstrilkt waarbrnnen de schriftelilke mededeling dient te zrin gedaan van niet aan de

Overeenkomst gebonden te wrllen zijn, beoordeelt Stichting BD vóór l junr van dat

kalenderjaar op basis van de dan voor handen zijnde gegevens of de nog aanwezrge gelden

voor het aanstonds doen van urtkeringen voldoende ztin voor zowel het doen van de

uitkeringen die dan naar venrrrachting op zowel kortere als langere termrln nog dienen te
worden gedaan, als voor het financieren van de daaraan verbonden kosten.

4.2.1 Stelt Stichting BD bij de in artikel 4.2 genoemde beoordeting vast dat de getden, die

dan bestemd en nog beschikbaar zijn voor het doen van uitkeringen inclusÍ€f de daaraan

verbonden kosten, naar verwachting niet voldoende ziln om de in de toekomst nog te
verrichten uitkeringen inclusreÍ de daaraan verbonden kosten te kunnen doen, dan heft

Strchting BD het gebleken tekort op door, naar keuze van Stichting BD, de alsdan geldende
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uitkeringen naar evenredigheid te verminderen en/of door het tekort aan te zuiveren uit de in

artikel 2.2 van deze Overeenkomst genoemde bestemmingsreserve.

Stichting BD besluit tot een evenredige vermindering van de urtkeringen en/of aanzuivering

uit de bestemmingsreserve niet dan na daarover met Stichting DES CENTRUM overleg te

hebben gevoerd.

4.2.2 Stelt Stichting BD bij de in artikel 4.2 genoemde beoordeling vast dat de gelden, die

dan bestemd en nog beschikbaar zijn voor het doen van uitkeringen inclusief de daaraan

verbonden kosten, ruim het bedrag overtreffen dat naar verwachting nodlg zal zijn om de tn

de toekomst nog te verrichten urtkeringen inclusief de daaraan verbonden kosten le kunnen

doen, dan wendt Stichting BD het gebleken overschot aan in de volgorde als hterna

aangegeven:

a. voor het verhogen van het bedrag van de In artikel2.1 van deze Overeenkomst genoemde

bestemmingsreserve tot 6en bedrag van maximaal € 5.000.000,-

b. zodra het bedrag van de bestemmingsreserve het niveau van € 5.000.000,- heeft berelkt,

voor het doen van aanvullende uitkeringen als bedoeld in de artikelen 3.1 .1 en 3'2.1 van

deze Overeenkomst. ln beginsel worden de aanvullende ultkeringen telkens geliiktÍdig aan

de in de artikelen 3.1.1 en 3.2.1 van deze Overeenkomst genoemde DES-moeders en DES-

dochters gedaan.

Stchhng BD besluit tot het aanwenden van een oveÍschot voor het verhogen van het bedrag

van de bestemmingsreserve of het doen van aanvullende uitkeringen nret dan na daarover

met Stichtrng DES CENTRUM overleg te hebben gevoerd.

4.3 Telkens binnen zes maanden na afloop van een kalenderjaar stelt Stichting BD op en

zendt zij, onder aanhouding van de in artrkel 13.6 van deze Overeenkomst genoemde

adressen, aan Stichting DES CENTRUM alsmede aan de vertegenwoordiger van de

Bedrrjven en de vertegenwoordiger van de VerzekeringsMijen toe het jaarverslag betreffende

het verstreken kalenderjaar, waarin met financtële gegevens onderbouwd wordt uiteengezet

hoe de uitvoering van de Overeenkomst in dat kalender.iaar is verlopen en wat de

verwachtingen omtrent de verdere uitvoering van de Overeenkomst zijn.
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Artikel 5: aanwendino van de bestemminosreserve

5.'l Onverminderd het in artikel 42.1 van deze Overeenkomst bepaalde, is de in artikel 2.1

van deze Overeenkomst genoemde bestemmingsreserve bestemd voor het doen van

uitkeringen ter vergoeding van schade uit aandoeningen, ten aanzien waarvan na het slutten

van deze Overeenkomst in medische kringen alsnog vril algemeen wordt geoordeeld dat er

een relevant verband bestaat lussen de aandoentngen en blootstelling aan DÉS wegens

gebruik van DES preparaten tijdens a/vangerschap.

5.2 ZodÍa Stichting BD blijkt dat de in artikel 5.1 van deze Overeenkomst bedoelde situatte

zrch voordoet, neemt Stichting BD een besluit over de wijze van aanwending van de

algemene reserve voor het doen van uttkeringen in verband met de nleuw gebleken DES

aandoening.

Stichting BD neemt het tn de vorige alinea bedoelde besluit niet dan na daarover met

Stichting DES CENTRUM overleg te hebben gevoerd.

5.3 Zodra Stichting BD redelqkerwijs mag aannemen dat de in de artikelen 4.2.1 en 5.1

bedoelde situaties zich niet, althans niet op een oveÍzienbare termiln, zullen voordoen, wendt

Stichting BD de bestemmingsreserve aan, voor zover toeretkend, voor de na te noemen

doelernden in de volgorde waarrn zij hieronder staan vermeld:

a. het doen van aanvullende uitkerÍngen als bedoeld in de artikelen 3.1.í en 3.2.'l van deze

Overeenkomst, voor zover deze aanvullende uitkeringen nog ntet voor het maximale

bedrag zi.jn gedaan;

b. naar keuze van Stichting BD, het financieel steunen van een medisch onderzoek of van

een doel van algemeen nut

Stichting BD gaat over tot het aanwenden van de bestemmingsreserve voor de in de vorige

alinea genoemde doelernden niet dan na daarover met Stichting DES CENTRUM overleg te

hebben gevoerd.

5 4 lndien aan het einde van de looptijd van deze Overeenkomst nog geen toepassing is

gegeven aan het in artikel 5.2 dan wel 5.3 van deze Overeenkomst bepaalde, wendt

Stichting BD de bestemmingsreserve aan voor het financieel steunen van medtsch

onderzoek of van een doel van algemeen maatschappelijk nut'
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Stichtrng BD gaat over tot het aanwend€n van de bestemmingsreserve voor de in de vonge

alinea genoemde doeleinden niet dan na daarover met Stichting DES CENTRUM overleg te

hebben gevoerd.

Artikel 6: verval van vorderinqsrechten

6.1 Degene die uit hoofde van deze overeenkomst recht kan doen gelden op een uitkering in

verband met een aandoening als in de BIJLAGEN lll.A, lll.B en lll.c bij deze overeenkomst

genoemd, kan tegenover de Bedrijven en veÍzekeringMrjen, hun rechlsvoorgangers en

rechtsopvolgers, met hen gelieerde vennootschappen en de bestuurders van hen allen niet

meer ln of buiten rechte een beroep doen op een vorderingsrecht uit welke hoofde ook tot

vergoedrng van schade van welke aard ook in verband met gebruik van DES tijdens

zwangerschap.

Artikel 7: verbindendhaid van

de Uitkerinosqerechtioden

71 Uit hoofde van deze overeenkomst kan op een uitkering in verband met een tn de

BIJLAGEN lll.A, lll.B en lll.c bij deze overeenkomst genoemde aandoening aanspraak

worden gemaakt pas vanaf de dag na die waarop de beschrkking, waarbij deze

Overeenkomst algemeen verbindend wordt verklaard, onherroepeliik wordt.

7 .2 Hi4 die ingevolge de algemeen verbindend verklaring aan deze Overeenkomst is

gebonden, kan zich aan die gebondenheid onttrekken door sTlcHTlNG BD van zijn wil om

niet aan de Overeenkomst gebonden te wrllen zijn schnftelijk in kennis te stellen. De

schrrfteljke kennrsgeving wordt gericht aan het door stichting BD nader op te geven

kantooradres van haar.

De schriftehjke 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 dle niet aan de Overeenkomst gebonden wenst te

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

wettelrjk vertegenwoordiger;

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

kennen geeft niet aan de Overeenkomst gebonden ie willen zijn en, in geval van

ondertekening door een wettelijk vertegenwoordiger, ook van die wettelijk vertegen-

woordiger.

De schriftelijke kennisgeving dient Stichting BD daadwerkelilk bereikt te hebben brnnen het

aantal maanden dat de rechter daartoe op de voet van artikel 7:908, lid 2 BW heeft bepaald,

na de dag waa.op van de beschikking, houdende de algemeen verbindend verklanng van de

Overeenkomst, overeenkomstig het in artkel 1017, lid 3 Wetboek van Burgerlijke

Rechtsvordering bepaalde in de door de rechter aangewezen nieuwsbladen aankondigrng is

gedaan.

7.3 Voor hem die ten tijde van de aankondiging rn de door de rechter aan te wijzen

nieuwsbladen van de beschikkrng houdende de algemeen verbindend verklaring van de

Overeenkomst niet bekend kon ziin met schade rn verband met een aandoening als vermeld

in de BIJLAGEN lll.A, lll.B en lll C bi1 deze Overeenkomst maar daarmee wel daarna bekend

raakt, geldt het in artikel 7.2 van deze Overeenkomst bepaalde eveneens met dien verstande

dat de derde alinea van dat artikel aldus dient le worden gelezen, dat de schriftelijke

kennisgevtng Stichting BD daadwerkelijk dient te hebben bereikt binnen zes maanden nadat

hij, die alsnog met schade rn verband met een aandoening als vermeld rn de BIJLAGEN lll A,

lll.B en lll.C bi1 deze Overeenkomst bekend is geraakt, in kennis is gesteld van het bestaan

van deze Overeenkomst en van de mogelijkheid om bij Stichtng BD een aanvraag voor een

uitkenng in te dienen.

Artikel 8: verval van het recht oo een uitkerinq als qevolo van oozeqqino van de Overeen-

komst door Bedriiven en VerzekerinosMiien

8.1 Alle rechten op een uitkenng uit deze Overeenkomst vervallen, nadat Bedrijven en

VerzekeringsMilen tesamen deze Overeenkomst hebben opgezegd met lnachtneming van

hetgeen in artikel 7:908, lid 4 BW voor een geldrge opzegging is bepaald.

Artikel 9: vaststellinq van het recht oo een uttkerinq

9.'l Voorwaarde voor het kunnen verkrijgen van uitbetaling van een uitkering is, dat het

bestaan van het recht op een urtkerrng onherroepelijk is vastgesteld
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9.2 Voor de vaststelling van het recht op een uitkering dient een aanvraag daartoe bij

Stichting BD te worden ingediend. De aanvraag kan uítsluitend worden ingediend met een

daartoe door Stichting BD opgesteld aanvraagformulier.

9.3 Het recht op een uitkering vervalt, zodat een aanvraag niet meer voor toewUzing in

aanmerking komt, indren een uitkering niet is aangevraagd binnen één jaar na de dag

waarop zowel de beschikking, houdende de algemeen verbindend verklaring van deze

Overeenkomst, onherroepelijk is als de Uitkeringsgerechtigde bekend is geraakt met de

mogelijkheid van een uitkering onder deze Overeenkomst, maar in ieder geval indien de

uitkering niet is aangevraagd binnen vijf jaren na de dag waarop de termijn genoemd in

arlikel 7.2, derde alinea, van deze Overeenkomst dan wel, in het in artlkel 7.3 van deze

Overeenkomst bedoelde geval, de in dit artikel genoemde termijn is verstreken.

Aan toewijztng van een aanvraag staat niet in de weg dat een eventuele rechtsvordering tot

vergoeding van schade als gevolg van blootstelling aan DES tijdens zwangerschap naar de

regels van de wet is verlaard.

9.4 De aanvraag wordt beoordeeld onder verantwoordelÍkheid van het bestuur van Stichttng

BD- Het bestuur van Stichting BD draagt zorg voor een admintstratief apparaat ten behoeve

van de beoordeling en venverking van de aanvragen. Het bestuur van Stichting BD stelt

bovendien voor verlenrng van bijstand bij de beoordeling van aanvragen een Commissie in

van ten minste twee personen, van wre minstens één persoon deskundig ls op het vlak van

aandoeningen die in verband worden gebracht met gebruik van DES tildens zwangerschap.

9.5 Het leveren en beoordelen van het bewijs van de blootstelling aan DES ti1dens

zwangerschap en van de aanwezgherd van een DES aandoening geschtedt met

inachtneming van hetgeen daaromtrent in BIJLAGEN V.A en V.B brj deze Overeenkomst is

bepaald.

I6 Blijkt een aanvraag niet volledig te zijn dan wordt de aanvrager htervan in kennls gesteld

en wordt hem de gelegenherd geboden om binnen een daartoe aangegeven termijn de

ontbrekende informatie alsnog te verstrekken. Wordt de verÍangde informatie niet tudig

verstrekt dan kunnen de beoordelaars van de aanvraag daaraan de gevolgen verbinden die

zij geraden achten
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9.7 Aan de aanvrager kan tijdens de beoordeling van de aanvraag vezocht worden nadere

inlichtingen te verstrekken binnen een hem daartoe te stellen termijn. lndien de aanvrager de

verlangde informatre niet binnen de daartoe gestelde termijn verstrekt, kunnen de

beoordelaars van de aanvraag daaraan de gevolgen verbinden die zij geraden achten.

9.8 lndien redelijkerwijs mogelijk, wordt op een aanvraag beslist binnen vier maanden na de

ontvangst van alle voor de beoordeling van de aanvraag relevante informatie. Oe aanvrager

wordt schriftelijk van de beslissing in kennis gesteld. lndien een aanvraag niet of niet ten

volle wordt gehonoreerd, worden de gronden daarvoor in de beslissing vermeld.

Artikel í0: beÀ/vaar en beroeD teqen de beslissino op de aanvraao

10.1 De aanvrager van een uitkering die zich met de beslissing op zijn aanvraag van een

urtkering niet kan verenigen, kan uiterlilk brnnen dne 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 Sttchting BD. Het bezwaar drent 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 uitkenng of diens

wettelijk vertegenwoordiger te zijn ondertekend en de datum van ondertekening te

vermelden. Het bestuur beslist op het bezwaar, indien redelijkeruvijs mogelijk, binnen drie

maanden na de ontvangst van het bezwaarschrrft. De beslissing op bezwaar wordt schriftelijk

aan de aanvrager van de uitkering meegedeeld.

1O.2 De aanvrager van een uitkering die zich niet met de beslissing op bezwaar kan

verenigen, kan van de beshssing op bezwaar in beroep komen bil een Raad van Arbitrage

uiterlijk binnen dne maanden na de datum vermeld in de brief, waarmee de beslissing op

bezwaar aan de aanvrager wordt gezonden. Hii kan vorderen dat de aanvraag opnieuw ten

gronde wordt beoordeeld.

'10.3 Ter zake van de in artikel Í 0.2 van deze Overeenkomst voorztene arbitrage geldt

hetgeen daaromtrent in BIJLAGE Vl bij deze overeenkomst is bepaald.

AÉikel 11:de uitbetalino van de urtkeríns

I 1 .1 De urtbetaling van de uitkering geschiedt, indren redehjkenrvijs mogelijk, binnen twee

maanden na de dag waarop de beslissing tot het doen van een urtkering aan de aanvrager

van een urtkenng onherroepeltjk rs geworden, door overboeking van het bedrag van de
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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 urtkering gekweten tegenover een ieder, die recht op de

uitkering kan doen gelden.

11.2 lndien door meer personen aanspraak op de uitkering wordt gemaakt, kan Stichting BD

van hen verlangen dat aan haar genoegzaam bewijs wordt verstrekt dat zij allen

rechthebbende ten aanzien van het recht op de uitkering zi1n. Zolang de gerechtigdherd van

allen tot de uitkerrng naar het oordeel van Stichtrng BD niet voldoende vaststaat, kan zij de

uitbetaling opschorten.

AÉikel 12: Evaluatie en aanoassino van uitvoerinosorocedures in Overeenkomst

12.1 Stichting BD en Stichting DES CENTRUM evalueren periodiek te samen of met de rn de

Overeenkomst voorziene procedures voor de aanvraag en vaststelling van een uitkering aan

de Overeenkomst urtvoenng kan worden gegeven op een wiize 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 betrekktng tot genoemde

procedures van een belemmering voor een adequate wrjze van urtvoeríng van de

Overeenkomst vormen, dan plegen Stichting BD en Stichting DES CENTRUM met elkaar

overleg over aanpassing van de procedures ter opheffing van de gebleken belemmenngen.

12.2 De eerste periodieke evaluatie vindt plaats na binnenkomst bij Stichting BD en

beoordeling van de eerste 500 ingevulde formuleren voor de aanvraag van een uitkering. De

tweede periodieke evaluatie vindt plaats na binnenkomst bij Stichting BD en beoordeling van

de volgende 500 ingevulde formulieren voor de aanvraag van een uitkering. lndien mogelijk,

vinden de eerste en tweede evaluatie telkens plaats vóór de vaststelling door Stichting BD

van de laarrekening in het jaar waarin de evaluatie wordt uitgevoerd. Daarna zal de evaluatie

jaarlijks op initiatief van een van beiden Stichtingen plaats vrnden, tenzu zij, gelet op de

wenselijkheid of noodzaak van een evaluatie, ter zake een andere afspraak maken.

AÉikel 13: Duur van de Overeenkomst

131 Deze Overeenkomst heeft een looptijd van zevenentwinhg jaren te rekenen vanaf í
januari 2006 en erndigt derhalve van rechtswege op 31 december 2033. Stichting BD kan
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echter besluiten de looptijd van de Overeenkomst te verlengen voor de eerste maal met een

termijn van maximaal v|f jaren, daarna met een termijn van telkens maximaal drie jaren,

indien dat met oog op nog te verwachten aanspraken van Uitkeringsgerechtigden of de

afwikkeling van reeds geldend gemaakte aanspraken noodzakelijk bltjkt. Van het voornemen

de Overeenkomst te verlengen stelt Strchting BD uiterlijk acht maanden vóór het einde van

de dan lopende termi1n de andere Partijen bij deze Overeenkomst schriftelijk in kennis onder

opgave van de reden van verlenging.

13.2 De Overeenkomst eindigt eerder dan in artikel 13.1 van deze Overeenkomst is bepaald,

indien:

a. de Overeenkomst door Bedrijven en VerzekeringsMijen gezamenlijk eerder wordt

opgezegd zoals voorzien in artikel I van deze Overeenkomst;

b. de financíéle middelen voor het uitvoering geven aan deze Overeenkomst eerder

uitgeput zijn geraakt.

De Overeenkomst eindigt in het onder a. genoemde geval op de datum waartegen de

Overeenkomst wordt opgezegd, rn het onder b. genoemde geval vier maanden na afloop van

het jaar waarin bij gebreke van frnancrële middelen geen uÉkeringen meer kunnen worden

gedaan.

13.3 Behoudens in het geval genoemd in arttkel 13.2 onder a van deze Overeenkomst, stelt

Stichting BD uiterlijk dre maanden voorafgaande aan het einde van de Overeenkomst de

andere Part|en schrifteÍjk in kennis van de datum waarop de Overeenkomst zal etndigen.

Daarbij meldt Stichting BD aan de Bedrijven en VerzekeringsMijen of, en zo ja, welk bedrag

nog in het DES-Fonds resteert. lndien nog een bedrag in het DES-Fonds resteert, wijst

Stichting BD bovendien op het bepaalde rn artikel 7:910 BW. leder Bedrqf of iedere

VezekeringsMij die betaling uit het restant van het DES-Fonds wenst te ontvangen, deelt dit

schriftelijk aan Stichting BD mee binnen vier maanden na de datum, die Stichting BD in haar

in de eerste zin genoemde kennisgeving vermeldt, welke datum niet mag zijn gelegen vóór

de datum van verzending van de kennisgeving. lndien Stichting BD van een Bedrilf of een

VerzekeringsMij niet trjdig een mededelng als in de vorige zin ontvangt, mag zij het er voor

houden dat dat Bednjf of die VerzekeringsMij geen betaling uit het DES-Fonds verlangt.

13.4 lndien bij het einde van de Overeenkomst nog een bedrag in het DES-Fonds resteert,

bestemt Stichting BD, onverminderd het in artikel 5.4 van deze Overeenkomst bepaalde,

50olo van het restant voor uitbetaling aan die Bedrrjven, die tijdig te kennen hebben gegeven

uitbetaling te verlangen, en 50% van het restant voor urtbetaling aan die VerzekerrngsMilen,

die tijdig te kennen hebben gegeven uitbetalrng te verlangen. Voor zover voor het doen van
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deze uitkering uit hoofden van artikel 7:910 BW de instemming van het Gerechtshof

Amsterdam is vereist, richt Stichting BD onverwijld uit naam van de Bedriiven en

VeeekeraaÍs, die te kennen hebben gegeven een terugbetaling uit het DES-Fonds te

verlangen, een verzoek tot het Gerechtshof tot verlening van de instemming met de

uitbetaling. Stichting BD gaat brnnen zes maanden na het einde van de Overeenkomst over

tot uitbetaling aan de Bedrijven en VerzekeringsMijen naar evenredigheid van hun storting in

het DES-Fonds. Voor zover voor de uitbetaling de toestemming van het Hof is vereist, rs

Stichting BD echter niet tot het doen van een uitkering verplicht, zolang het Gerechtshof zijn

instemmrng met de urtkering niet onherroepelijk heeft verleend. Stichting BD stelt Bedniven

en VerzekeringsMijen schriftelilk in kennis van de beslissing van het Gerechtshof.

13.5 lndien het Gerechtshof de instemming met de uitkering niet verleent, zal de

Overeenkomst nog voortbestaan tot een datum, die Stichting BD met inachtneming van alle

haar dan bekende omstandigheden vaststelt. Stichting BD stelt de Partijen bij deze

Overeenkomst schrifteliik van deze datum in kennis. Tegen het einde van deze nieuwe

termrjn wordt gehandeld overeenkomstig het in artikel 13.3 en 13.4 van deze Overeenkomst

bepaalde.

'l 3.6 Stichting BD kan de kennisgevingen bedoeld in de artikelen 4 3, 13.1 , 13.3, 1 3.4 en

13.5 van deze Overeenkomst doen aan de adressen die rn BIJLAGE Vll bij deze

Overeenkomst staan vermeld.

Het opgegeven adres bliJft van kracht, zolang nret schflftehjk een ander adres aan Stichting

BD is opgegeven.

AÉikel 14: toeoasseliike recht

14.1 Deza Overeenkomst met Bijlagen en eventuele aanvullingen op of wijzigingen van deze

Overeenkomst worden geheel beheerst door het Nederlandse recht.

Artikel í5: bevoeqde rechter

15.1 Van geschrllen over of in verband met deze Overeenkomst en eventuele aanvulhngen

op of wijzigingen van deze Overeenkomst, voor zoveÍ zi! niet de vaststelling van het recht op
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deze urtkering uit hooÍden van artikel 7:910 BW de instemming van het Gerechtshof
Amsterdam is vereist, richt stichting BD onverwijld uit naam van de Bedrijven en
Vezekeraars, die te kennen hebben gegeven een terugbetaling urt het DES-Fonds te
verlangen, een vezoek tot het Gerechtshof tot verlening van de instemming met de
uitbetaling. stichting BD gaat binnen zes maanden na het einde van de overeenkomsl over
tot uitbetaling aan de Bedrijven en VerzekeringsMijen naar evenredigheid van hun storting in
het DES-Fonds. Voor zover voor da uitbetaling de toestemming van hel Hof is vereist, is
Stichting BD echter niet tot het doen van een uitkering verplicht, zolang het GerechtshoÍ ziJn

instemming met de uitkering niet onherroepelijk heeft verleend. Stichting BD stelt Bedrijven
en VezekeringsMijen schriftelijk in kennis van de beslissing van het Gerechlshof.

13.5 lndien het GerechtshoÍ de instemming met de uitkering niet verleent, zal de
overeenkomst nog voortbestaan tot een datum, die stichÍing BD met inachtneming van alle
haar dan bekende omstandigheden vaststelt. stichting BD stelt de partijen bij deze
overeenkomst schriffelijk van deze datum in kennis. Tegen het einde van deze nieuwe
termijn wordt gehandeld overeenkomstig het rn artikel .13.3 en 13.4 van deze overeenkomst
bepaalde.

13.6 Stichting BD kan de kennisgevingen bedoeld tn de artikelen 4.3, 15.1 ,

13.5 van deze Overeenkomst doen aan de adressen die in BIJLAGE
Overeenkomst stiaan vermeld.

13.3, 13.4 en

Vil bij deze

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

Artikel 14: toeoasseliike recht

14-1 Deze overeenkomst met Bijlagen en eventuere aanvulingen op of wijzigingen van deze
Overeenkomst worden geheel beheerst door het Nederlandse recht.

Artikel í5: bevoeqde rechter

'15.1 Van geschillen over of in verband met deze overeenkomst en eventuele aanvullingen
op of wijzigingen van deze Overeenkomst, voor zover zrj niet de vaststelhng van het recht op
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een uitkering als bedoeld in artikel 9 van deze Overeenkomst betreÍfen, is bij urtsluiting '

bevoegd kennis te nemen de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Amsterdam.

xxxxxxxxxxxxxxx

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN ONDERTEKEND TEN BLIJKE VAN ACCOORD:

Stichtinq DES CENTRUM,

te dezen vertegenwoordigd door:

Mr. W. Heilbroek - de Clercq:

Mr. C.M.E. van BlommeÍistein:

urrechr, . . .3 .hr qg.v.nheí zoos

De BEDRIJVEN qenoemd in Biilaoe I bii deze Overeenkomst

en

De VERZEKERINGSMIJEN oenoemd in Biilaqe ll bii deze Overeenkomst,

namens wie te dezen als gevolmachtigde optreedt STICHTING BEHEER

DEELNEMERSGELDEN lN BA/-FONDS, vertegenu/osldigÍLdqor:

Prof Mr. J. de Ruiter:

Mr. Th. R. Bremer:

Mr. P.A.J. Kamp:

, ?.maa*nhnoos
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STICHTING BEHEER DEELNEMERSGELDEN IN BA/-FONDS,

optredende voor zichzelf als Partij btj Ogl9v-er n vertegenwoordigd door:

Prof. Mr. J. de Ruiter:

Mr. Th. R. Bremer:

Mr. P.A.J. Kamp: 3t t "---t
ft '*rt -,L",r. ., ?.vr*nrr,hreoos

Eindversre 24 10 2005



:!
,Í

trt



BIJLAGE I bii Vaststellinosovereenkomst houdende een urtkerrnosreoelino ter zake van

DES-aandoenrnqen

Bt1 de Vaststellingsovereenkomst zrjn de volgende Bedniven partU:

í. de vennootschap naar Duits recht BAYERAG,

Bayerwerk te Leverkusen rn Durtsland,

2. de besloten vennootschap BAYER 8.V.,

Energieweg í te Mijdrecht.

3. de besloten vennootschap BROCACEF B.V ,

Straatweg 2 te Maarssen.

4. de besloten vennootschap CENïMFARM 8.V.,

Nreuwe Donk 9 te Etten-Leur.

5. de besloten vennootschap DAGRA B.V,

Van Eeghenstraat 98 te Amsterdam.

6. de besloten vennootschap INTERPHARM 8.V.,

Hambakenwetenng 5A te's-Hertogenbosch.

7. de besloten vennootschap E. MERCK 8.V.,

Basisweg 34 te Amsterdam.

8. de besloten vennootschap OPG GROOTHANDEL B.V.

Europalaan 2 te Utrecht.

9. de naamloze vennootschap OPG Groep N.V. ,

Europalaan 2 te Utrecht.

10. de besloten vennootschap B.V. Pharbrta,

Swensweg 5 te Haarlem.
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1 1 . de besloten vennootschap Pharmachemre 8.V.,

Swensweg 5 te Haarlem.

12. de besloten vennootschap SOLVAY PHARMA 8.V.,

C.J. van Houtenlaan 36 te Weesp,

13. de besloten vennoolschap SOLVAY PHARMACEUTICALS 8.V.,

C.J. van Houtenlaan 36 te Weesp.

14. de vennootschap naar Belgisch recht UCB S.A.,

ResearchdreeÍ 60 te Brussel, Belgrë.

15. de besloten vennootschap UCB PHARMA 8.V.,

Lage Mosten 33 te Breda.

Erndverse 24,10 2005



,"j.";j



2

17. Nationale Nederlanden Schadevezekeringmaatschappil N.V., gevestigd te Den Haag,

mede optredende namens de onder haar ressorterende werkmaatschappijen

18. Nationale Suisse Vezekeringen N.V , gevestigd te Brussel

19. N.V. Vezekering Maatschappij De Noord- en Zuid-Hollandsche Ltoyd, gevestigd te

Amsterdam

20. Winterthur Europe Vezekenngen N.V., gevestigd te Brussel

21. Winterthur Schadeverzekering Mil. N.V., gevestigd te Amsterdam

22. "Zirich" Versicherung-Gesellschaft A.G., gevestigd te Zririch, Zwitserland, en mede

kantoorhoudend te Brussel, België, en te Den Haag, Nederland, tn welk land mede onder

de naam ZÈrich Vezekeringen wordt opgetreden
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BIJLAGE ll bit Vaststelltnosovereenkomst houdende een uitkerinosreoelno ter zake van

DES-aandoenrnqen

Bij de Vaststellingsovereenkomst zijn de volgende VerzekeringsMrjen partij:

1 . ACE European Group Limited, gevesttgd te Londen

2. Achmea Schadevezekering N.V., gevestigd te ApeldooÍn

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

4. AGF Belgium lnsurance N.V gevestigd te Brussel

5. Allianz Global Risks Nederland N.V., gevestrgd te Rotterdam

6. Avero Belgium lnsurance N.V., gevestigd te Brussel

7. Avero Schadevezekerrng Benelux N.V., gevestigd te Capelle aan den lJssel

8. AXA Belgium N.V., gevestigd te Brussel

9. AXA Schade N.V., gevestigd te Utrecht

10. Delta Lloyd Schadeverzekering N.V., gevestrgd te Amsterdam

1 1. Erasmus Vezekeringen 8.V., gevestigd te Rotterdam

12. Fidea N.V., gevestrgd te Antwerpen

13 Fortis Corporate lnsurance N.V., gevestigd te Amstelveen

14. Gerling-Konzern Allgemerne Versicherungen AG te Kóln, Duitsland

15. HDI Verzekeringen N.V., gevestrgd te Rotterdam

í 6. London Verzekeringen N.V , gevestigd te Amsterdam





BIJLAGE lll.A bii Vaststellinosovereenkomst houdende een uitkerinqsreoelinq ter zake van

DES-aandoenrnoen

DES-aandoeningen bij DES-moeders met bilbehorende leeftijdbegrenzing

Categorie oÉ5 ; t-èCtiijabegrenzing eesëtrrtlving

Cat. 1a
Mammacarcrnoom
zonder melastasen
oÍ Íecrdief

Cat. lb
Mammacarcinoom
met metastasen
en/of recrdief

Eerste diagnose
tussen 45316 en 6651"

levensjaar

Eerste draonose
tussen 45s en 66"t"
levensjaar

Tot deze categorre behoren DES moeders met een rnvasief
mammacarcinoom of ducteal carctnoma in situ zonder
aanwezgherd van metastasen en recldief Tumorposttteve
o"[selklier.en !vsr!,e,!1,r,]19! !g! melastase.n,ger.ekeQq _ - _

Tot deze categonë behoren DES moeders met een invasief
mammacarctnoom of ductaal carcinoma in sttu met aanw€zgheid
van metastasen en/of recidref. Tumorpositiove okselklieren worden
niet tot metastase! g9I9lÍ"e t'q..
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BIJLAGE lll B bti Vaststellinosovereenkomst houdende een uitkerrnqsreqelinq ter zake van

DES-aandoenrnoen

DES-aandoeningen bij DES dochters met bijbehorende leeftijdbegrenzing

GategorieDES Leeftijdbegrenzing lBeschrijving

Cat. 1

Adenosrs en
andere DES
gerelateerde
vormafr^/rjkingen
van cervix en/of

, vagrna

:

:

:

Tot deze categoíe behoren DES dochters met adenosis en/of
vormveranderingen van vagtna en/of baarmoedermond.

Onder adenosis wordt verstaan: aanwezigheid van cilindrisch
epitheel op de vagtnawand en/of op een zeer uitgebreid gebed van
cervix, vastgelegd door mtddel van kolposcoprsch onderzoek.
Aanwezigheid van gebreden van squameuze metaplaste (in vagina
en/of op een zeer uitgebread gebted van de cervix) kan voorkomen
als geuolg van adenosis en geldt ook als bewtjs van adenosts, met
dren verstande det tndien als enig teken van DES expositie
squameuze metaplasre bestaat, het dient te gaan om squameuze
metaplasre dte meer dan 75o/o vén de portto ( baarmoedermond)
bedekt, een en ander vastgesteld bij colposcoprsch onderzoek met
gebruikmaking van azrjnzuur en/of lugolapplicatie.

Van vormaftvUkingen in deze categorie as sprake bij pseudopoliep
van de cervrx, hanenkamvorm van de cervtx, een hypoplastische
(te klerne) cervix, en/of de aanwezgheid van richels in de vagtna en
rondom de cervix
Het gaat om in speculo ztchtbare afwrlklngen Anatomtsche
aÍwrlkingen van het cavum uten (baarmoederholte) en de tubae
(eÍerders)ya!lgn_b_,uj!90i9,29,-_€LeSSf Le.

Tot deze categone behoren DES dochters met Cervrcale lntra-
epitheftale Neoplasië (ClN) graad l, ll of lll en/of Vagrnale
lntraepitheliale Neoplaste (VAIN) graad l, ll of lll, en/of lchte,
matige dan wel ernsttge dysplaste of Carcinoma ln Situ (ClS) van
cervix oÍ vagrna.

Van CIN en VAIN worden alleen dre vormen tn aanmerking
genomen, waarbij sprake ls van een behandeling met een techniek
waarblJ weefsel om therapeutische redenen verwijderd dan wel
vernretrgd wordt, zoals bijvoorbeeld lis of lusexctste, cryochirurgie,
laserbetlan_delrng _e.[r/_o_Í- e-Xconrsatre, qtgru.qgllrPjt]iq.

Eerste diagnose vóór
51"1" levenslaar

Eerste diagnose vóór
51"t" levensjaar

Cal.2
, ctN t, tt, t,;
VAIN l, ll, llli lichte,
mailge, ernstrge
dysplasie of CIS

. van cervix of
vagina
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Categorie DES
' aand_oe.ning, 

-

r Leeftijdbegrenzing Beschrijving

Cat. 3
Vruchtbaarherds-
en zwanger-
schapsproblemen

Optreden van aan-
' 
doenrng rn 45s

' levensiaar oÍ eerder

Tot deze categone behoren DES dochters met fertrlÉelts- en/of
zwan gerschapsproblemen.

Voor alle subcategorieën van Cat 3 geldt dat uitgesloten zrin
vrouwen bij wie de fertiliteitsproblemen (vrijwel) geheel verklaard
kunnen worden door niet aan DES gerelateerde factoren, zoals
azoospermre, premature menopeuze, hysterectomie 6n nret aan

Tot deze subcategorie behoren DES dochters, bÍ wre twee oÍ meer
spontane mrskramen zUn voorgekomen

Onder spontane miskraam woÍdt verstaan: het spontaan optreden
van verlies van de zwangerschap, missed abortron, blighted ovum
of een andere aandoening waarbij de zwangerschap niet meer
vitaal is vóór de 16e zwangerschapsweek, gerekend vanaf d€
eerste dag van de laatste menstruatie Onder spontane mrskraam
wordt niet verstaan' abortus provocatus, op welke wrlze dan ook. .

Tot deze subcategorie behoren DES dochters, bii wie een of meer
vruchtbaarheidsbehandelingen met rntÍa utenene insemrnatre met
homoloog semen hebben plaatsgevonden

Tot deze subcategorie behoren DES dochters, bij wie
vruchtbaarherdsbehandelrng rs urtgevoerd met gebrurk van ln Vitro
Fertrhsatie oí hreraan verwante technreken

Cat. 3a n.v.t. n-v t

Cat. 3b
Twee oÍ meer
spontane
miskramen

Cat 3c
Vruchtbaarherds-
behandeling met
tut

Cat. 3d
Vruchtbaarheids-
behandeling met
IVF

Ootreden van aan-
doentng tn 45't"
levenslaar of eerder

Optreden van aan-
doenrng rn 45í"
levensjaar of eerder

Optreden van aan-
doenrng rn 45du
levensjaar of eerder

;

'Cat 3e
' Dreigende vroeg-
geboorte

Cat. 3f
Vroeggeboorte

Optreden van aan-
doening in 45tt"
levensjaar of eerder

Optreden van aan-
doeninq in 45tr"
levenslaar oÍ eerder

Tot deze subcategorie behoren DES dochters met mrnstens
éénmaal een ziekenhuis-opname van mrnrmaal 2 weken rn verband
met dreigende partus prematurus/immaturus met
cervixveranderingen en/of prematuur gebÍoken vliezen.

Tot deze subcategone behoren DES dochters dre mrnstens één
parius prematurus of rmmaturus vóór de 37e zwangerschapsweek,
gerekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie, hebben
gehad.
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'Categorie DES

I alndoeq!_ng. ..

i cat. sg
Extra uteriene
gravrditeit

Cat. 4
Vruchtbaarherds-
en
zwangerschaps-
problemen zonder
levend krnd,

Vagrnale stenose
(aparte subcate-

Optreden van aan-
; doenrng in 45e"
' levenslaar of eerder

Optreden van
aandoening:
in 45{" levens;aar of
eerder.

Aanspraak op
uitkering na 45stè
levensjaar (tenzij kans

, op levend kind voor-
dren al is uitgesloten)

Leeft ijdbegrenzing' Beschrijving

,,

Tot deze subcategone behoren DES dochters dt6 een extra
I utenene gravrdrteit (burtenbaarmoederhlke anangerschap) hebben
doorgemaakt.

I

i

i

j Tot deze categorie behoren DES dochters met Íerttliteits- en/of
i zwangerschapsproblemen en zonder levend geboren kind. Daarvan
moet worden geacht ook sprake te zijn wanneer een levend

I geboren kind binnen dne maenden na de geboorte ts overleden.

Voor alle subcategorieèn van Cat. 4, behalve voor subcategone 4h,
geldt dat urtgesloten zUn vrouwen bij wie de ferttlttetts- en

I zwangerschapsproblemen (vrrlwel) geheel verklaeÍd kunnen
' worden door nret aan DES gerelateerde factoren, zoals
azoöspermie, premature menopauze, hysterectomte en niet aan

. DES gerelateerde tubapathologie.

gone)

Cat 4a
Onvruchtbaarherd Optredenvan
sec aandoentng:

rn 45"1" levànsjaar of
eerder

Aanspraak op
uitkering na 45"'u
levensjaar (tenzq kans
op levend kind voor-
dren al rs uitg_e. §19!en)

; Tot deze subcategone behoren DES dochters zonder levend kind,
met onvruchtbaarhetd Er dient mrnrmaal een ferttliteitsonderzoek te
hebben plaetsgevonden met cyclus-analyse, semenanalyse en een

, 
onderzoek naar toe- en doorgankeli.jkheid van de tubae

:

l

I Tot deze subcategone behoren DES dochters zonder levend kind
' met twee of meer spontane miskramen.

I 
Onder spontane mlskraam wordt verstaan: het spontaan optreden
van verlies van de zwangerschap, mtssed abortion, bltghtded ovum
of een andere aandoening dle veroorzaakt dat de zwangerschap

, niet meer vitaal is, vóór de 16e zwangerschapsweek, gerekend
rvanaÍde eerste dag van de laatste menstíuatie Onder spontane
' miskraam wordt nret verstaan: abortus provocatus, op welke w[ze

Cat. 4b
Twee of meer
spontane
mrskramen

' 

Optreden van
i aandoenrng:
tn 45du levensJaar of
eerder

AanspÍaak op
urtkering na 45''"

, levensjaar (tenzij kans
, op levend kind voor-
.:_d_Le_n.al_§_u.Lt9_9q!9lqn)...d_a_t.S-91Í---,_,,,,,-
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Leeftijdbegrenzing Beschrijving
-l- -

'Categorie DES

. ag4d9qi4g

, Cat 4c
' Vruchtbaarheids-
r behandeling met
irut

I

,

i Optr"dun ,"n
1 aandoening:
' in 45de levensjaar of
eerder.

Aanspraak op
uitkering na 45do
levensjaar (tenzrj kens
op levend kind voor-

Cat. 4d
Vruchtbaarherds- , Optreden van
behandelng met , aandoening
IVF rn 45"t' levensjaar oÍ

' eerder.

: Aanspraak op
urtkerrng na 45"'"
levensjaar (tenzii kans
op levend krnd voor-

.. _. _ ...rdien.al_ i9 ultgesloten)

Cat.4 e l

Dreigende Optreden van
vroeggeboorte aandoentng:

i rn 45§e levensjaar of
eerder.

Aanspraak op
uitkering na 45sté

, levensjaar (tenzij kans
, op levend kind voor-

r.íJqn ql rq.gjg_e_§!g,J9d 
" - I "

Cat 4f
Vroeggeboorte

Tot deze subcategorie behoren DES dochters zonder levend kind,
br1 wie een of meer vruchtbaarheidsbehandelngen met tntra
utenene insemtnatte met homoloog semen hebben
plaatsgevonden.

Tol deze subcategorie behoren DES dochters zonder levend ktnd,
waarbii vruchtbaarhetdsbehandehng is uitgevoerd met gebrutk van
ln Vrtro Fertalrsatie oÍ hieraan verwante technieken

Tot deze subcategorie behoren DES dochters zonder levend kind,
met mrnstens eénmaal een ziekenhuisopname van mintmaal 2
weken rn verband met dretgende partus prematurus/tmmaturus met
cervrxveranderingen en/of prematuur gebroken vltezen.

Tot deze subcategone behoren DES dochters zonder levend kind
dre minstens één partus prematurus of rmmaturus vóór de 37e
zwangerschapsweek, gerekend vanaÍ de eerste dag van de laatste
menstruatie, hebben gehad

Optreden van
aandoenrng'

I in 45$u levenslaar oÍ
' eerder

. Aanspraak op
urtkenng na 45"r"
levenslaar (tenzrj kans
op levend kind voor-
dren al Li. u rtges_lo.len),
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Leeftijdbegrenzing Bèschrijving

;

l

I Optreden van
aandoenrng:
in 45$" levensjaar of

;eerder-

. Aanspraak op
: uitkering na 45s'6

levensjaar (tenzij kans
: op levend kind voor-

__ t_d Ie 0 e!_LS_ 9 itSe9t9"t_e!0._

Cat. 4h
Vaginale stenose Eerste dragnose vóór

51"tu levenslaar
l

i

l

Cat. 5 Eerste diagnose vóór
Malgnrtert van de 51* levensjaar
cervix

Tot deze subcategorie behoren DES dochters zonder levend kind,
die minstens eén extra utenene gravtdtteit (buitenbaarmoederlllke

I zwangerschap) hebben gehad
l

l

i Tot deze subcategofle behoren DES dochters met vagtnale stenose
als gevolg van DES gerelateerde vaginale afwrlklngen, waardoor
coitus onmogelqk rs en/of was en rn verband waarmee uitgebretde
operatreve en/of seksuologrsche behandeltng heeft plaats

Categorie DES

4?nd9-ei!l4s

Cat. 49
I Extra uteriene

, 
graviditert

' Cat. 5a
r Malgniteit van de
i cervrx zonder
metastasen en
recrdief

Cat. 5b
Malrgniteit van de
cervix met meta-

' stasen en/of
recrdref
i""'-'.--.
Cat. 6
Clear Cell Adeno
C,a1_cj4_qoryr.

Cat 6a

gelgtqen.

Eerste dragnose vóór
51"'u levenslaar

Eerste diagnose vóór
51s levensjaar

' Eerste dragnose vóór
51"t" levens.;aar

Tot deze categorie behoren DES dochters met éen primaire
mahgne tumoÍ van de cervix, niel zirnde ëen Clear Cell Adeno
Carcinoom.

Tot deze subcategorie behoren DES dochters met een primaire
ma|gne tumor van de cervrx, niet zijnde een Clear Cell Adeno
Carctnoom, zonder metastasen en recidief.

Tot deze subcategorie behoren DES dochters met een primatre
mahgne tumor van de ceryrx, niet zunde een Clear Cell Adeno
Carcrnoom, met metastasen en/of recrdref.

Tot dez6 categorie behoren DES dochters met een Cleer Cell
Adeno-Carcrnqo_m.y?!qq_y?gf"a_9f .99í"v.l1_

Tot deze subcategorre behoren DES dochters met eén Clear Cell
Adeno Carcinoom van de vaglna oÍ cervix zonder metastasen en
recidieÍ, met apart bewijs van DES blootstelltng

Clear Cell Adeno Eerste diagnose
Carcrnoom van de tussen 41"t'en 51"t'
vagrna of cervix levensiaar
zonder metastasen ,

en recrdref,met
apart bewiis DES 

I

bl99! !e!l!fr.g_.__.. _ .r._._....._ _ _..

' Cat. 6b l

Clear Cell Adeno
Carcinoom van de
vagina of cervrx

, met metastasen
en/of recidief; met
apart bewrls DES

, blootstellng

Eerste diagnose
tussen 4í "b en 51tr"

Tot deze subcategone behoren DES dochters met een Clear Cell
, Adeno Carcrnoom van de vagrna of cervix met metastasen en/of
, recrdref, met apart bewr.ls van DES blootstelltng,levenslaar
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, Cat. 6c
j 
Clear Cell Adeno
Carcinoom van de

' vagtna of cervtx
I zonder metastasen

Eerste diagnose vóór Tot deze subcategone behoren DES dochters met een Clear Cell I

41"t' levensjaar , Adeno Carcinoom van de vaglna of cervix met metastasen en
irecidref

_en recidtef 
-__

I cat. 6d
Eerste diagnose vóór , Tot deze subcategone behoren DES dochters met een Clear Cell

41ste levensjaar 'Adeno Carcinoom van de vaglna of cervix met metastasen en/of
. recidieÍ.

!

I Clear Cell Adeno
Carcrnoom van de
vagrna of cervix

i met metastasen
i en/of recidief.
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i Categorie DES
ia?ndoe_ning_,,

' Cat. 1

DES-aandoenrnqen

DES aandoenrng bij DES zonen met btjbehorende teeflijdbegrenzing

, Eprdidymiscysten
enloÍ
hypoplasttsche

, testrs

,:
ti
;__---__-- "," -,,-,-"_, ,,,.1-

Eerste-.diagnose na Tol deze categorie behoren DES zonen met een epidydtmiscyste
het 20sre en vóór het ren/of hypoplastische testis.
51* levens.iaar i Onder een eptdtdymiscyste wordt verstaan. een abnormale z/rrelling

, van de eptdydimrs vastgesteld bt1 klintsch onderzoek door een arts.
Onder een hypoplastische testts wordt verstaan een testts met een
lengte van minder dan 3.6 centimeter bU een man ouder dan 21

"" """,, """ __-."ia."?r, y.?"919e,"§tqld..bt1 [lintqgh_"_o.nqeryee[ do".of ggl +tq,

t-EettijàËëöiónzing eescniilving
ii
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BIJLAGE lV.A bii Vaststellinosovereenkomst houdende een uitkerinqsreqelino ter zake van

DES-aandoeninqen

Overzicht betreffende DES moeders

Categorie DES

aandoening bij

DES moeder

UiÍkEring

uit DES

fonds

Geschat aantal
los van bewijs-
mogelijkheden

Geschat aantal
met bewijs-
mogelijkheden

fo Íeserveren
totaatbedragí
m€de gelet op
mogelijkheid
van bewijs

Cat.1a

Mammacarcinoom
zonder metastasen
of recrdref

€. 1 775 640 320 e 782.511

Cat 1b

Mammacarcrnoom
met metastasen en/
of recrdref

€4550 320 160
€ 826.461

totaal € 1 .608.972

In d1t totaalbe.lrag zí)n nede begrepen de kosten van het doen van
uitkcringen. lndexerrng van ui t keri ngsbedragen, de rent eopbrengst en
en de verdel.rrlg van cle aanvraien over de tijd.
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DES-aandoeninoen

Overzicht betrefÍende DES dochters

Gategorie DES
aandoening bij

DES dochter

Uitkering
uít DES
fonds

Geschat aantal
Ios van bewijs-
mogelijkheden

Geschat aantal
met bewijs.
mogolijkheden

Te reseryeren
totaalbedragl
mede gelet op
mogelijkheid
van bewijs

Cat í

Adenosrs en DES

gerelateerde

vormafi/viikingen van

cervrx en/of vagina

€ 500 920 920 € 1.095 661

Cat 2

CIN ll, lll, en VAIN I,

ll, lll, matige,

ernsíge dysplaste of

CIS van cervrx of

vagina

€ 550 1580 1.106 € I 369 701

Cat 3

Vruchtbaarheds- en

zwangerschaps-

problemen

Cat 3a n.v.l nvt n.v t n v-t- n.v t.

Cat 3b

Twee of meer

miskramen

€ 800 600 4?O € 623.984

Cat 3c

Vruchtbaarheidsbe-

handeling met KI
€ 800 300 210 € 31 1.98s

In drt tolaalbedrag zlln mede verwerl..t Ce koster:
l.I t kerangen, rndexertnq van rl t t ke11ngsbedragen.
en de verdellng -.ran de aanvrtqen over Ce tf ,.d.

vaí het doen van
Ce rentecpbr engs t en

Eindversre 24 '10,2005



Categorie DES
aandoening bij

DES dochter

Uitkering
uit DEs
fonds

Geschat aantal
los van bewijs.
mogelijkheden

Geschat aantal
met bewijs-
mogelijkheden

Te reseryeren
totaalbedragí
mede gelet op
mogelijkheid
van bewijs

Cat 3d

VruchtbaaÍheidsbe-

handeling met IVF € 800 240 168 € 249 588

Cat 3e

Drergende

vroeggeboorte € 900 400 2AO €.443.487

Cat 3f

Vroeggeboorte € 1 .100 3780 2.646 € 4 710.8ss

Cat 3g

Extra utenene

graviditert € 1 225 940 658 c 1 252.287

lCat4
I

Vruchtbaerherds- en

zwangerschaps-

problemen zonder

levend kind, waarvan

ook sprake is rn het

geval een krnd

brnnen dne maanden

na de geboorte ts

overleden

Cal 4a

Onvruchtbaarhetd

sec

€1450 2200 1.540 € 3.252 508

Cat 4b

Twee of meer

miskramen

€ 1 .450 540 378 € 798.343



Categorie DES
aandoening bij

DES dochter

Uitkering
uit DES
fonds

Geschat aantal
los van bewijs-
mogelijkheden

GEschat aantal
met bewijs-
mogelijkheden

fe reserveren
totaalbedragl
mede gelet op
mogelijkheid
van bewijs

Cat 4c

Vruchtbaarherdsbe-

handeling met Kl

€1450 200 140 € 295 683

Cat 4d

Vruchtbaarherdsbeha

ndelng met IVF

€1675 160 112 € 261 091

Cat 4e

Drergende

vroeggeboorte

€1975
20 14 € 36.7?7

Cat 4f

Vroëggeboorte € 2.O75 40 28 € 76.182

Cat 49

Extra uteriene

gravrdrteit

e2 40,0
540 378 c 1 .148.111

Cat 4h

Vaginale stenose € 1.625 210 210 c 482.206

Cat 5

Malignrtert van de

cervrx

Malgnrteit van de

cervix zonder meta-

tasen en recidieÍ

€ 17150 171 1?O € 2.093 843

Cet 5b

Malrgnrtert van de

cervrx met meta-

tasen en/of recrdref

€ 23.150 85 60 € 1 .385 471



4

Categorie DES
aandoening bij

DES dochter

Uitkering
uit DES
fonds

Geschat aantal
los van bewijs-
mogelijkheden

Geschat aantal
met bewijs-
mogelijkheden

[e reserveren
totaalbedragl
mede gelet op
mogelijkheid
van bewijs

Cat 6

Clear Cell Adeno

Carcinoom

Cat 6a
Clear Cell Adeno
Carcinoom van
vagina of cervix
zonder metastasen
en recidief; eerste
diagnose tusen 41ste
en 51 ste levensjaar,
met apart bewus van
blootstellrng aan
DES

€ 55 000 11 11 € 586.307

Cat 6b
Clear Cell Adeno
Carcrnoom van de
vagina oÍ cervx met
metastasen en/of
recidref;eerste
diagnose tussen 41í"
en 51"r" levenslaar;
met apart bewis van
blootstelling aan
DES

€ 62.500 € 302 367

Cat 6c
Clear Cell Adeno
Carcinoom van de
vagrna of cervix
zonder metastasen
en recidief; eerste
diagnose vóór 41"t"
levensjaar

€110000 82 82 € 8.932 284

Cat 6d
Clear Cell Adeno
Carcrnoom ven d6
vagrna of cervix met
metastasen en/of
recidieÍ; eerste
diagnose vóór 41"t"
levensraar

€'125 000 35 35 € 4 329 319

totaal € 34 037 950
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BIJLAGE lV.C bit Vaststellinqsovereenkomst houdende een uitkerinqsÍeqelinq ter zake van

DES-aandoeninoen

Overzicht betreffende DES zonen

Categorie DES
aandoening bij

DES zoon

Uitkering

uit DES

fonds

Geschat aantal
los van bewijs-
mogelijkheden

Geschat aantal
met bewijs-
mogelijkheden

fe reserveren
totaalbedragí
mede gelet op
mogelijkheid
van bewijs

Cat 1

Eprdidymrscysten
en/of hypoplastische
testrs

?20 66
€ 60.770

I In dit totaalbedrag zijn mede begrepen de kosten van het doen van uitkeringen,
indexering van urtkeringsbedragen, de renteopbrengsten en de verdeling van de

aanvragen over de tijd.
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BIJLAGE V.A



DES-aandoenrnoen

BEWIJS VAN MNDOENING EN LEEFTIJDBEGRENZING

1. Bewiisvoerino door DEs-dochter

Categorie DES Bewijsmiddel
Aandoening.

Cat. 1 l

Adenosis en andere DES r 1 . schnfteriike en ondertekende verkranng van de gynaecoroog of eengerelateerde vo-rmafwíkingen andere arts uit het ztekenhuis waar de DES dochter wordt of rs
van cervrx en/oÍ vaglna j behandeld, met

2. een afschrft van het medtsche dosster

Utt genoemde stukken dient dutdelijk te blt1ken:a. De aanwezigheid van cilindrisch epitheel op de
vagtnawand enlof op een zeer uttgebreid gebied vani cervtx, vastgelegd door middel van kolposcoptsch

I onderzoeki en/of
b. De aanwezrghetd van gebieden van squameuze

I metaplasie (tn vagrna en/of op een zeer urtgebretd gebied' van de cervix), met dien verstande dat, tndrèn squaheuze' melaplasie de enrge aanwUztng voor DES expositte vormt,
het drent te gaan om squameuze metaplasiè die meer dan
75o/o vàn de portio ( baarmoedermond) bedekt, een en
ander vastgesteld bU colposcoptsch onderzoek met
gebrurkmaking van azijnzuur en/of lugolapp|catie; en/ofc- De aanwezrgheid van vormafi/vtrktngen bestaande utt
pseudopoliep van de cervix, hanenkamvorm van de cervrx,
een hypoplastische (te kleine) cervix, en/of de
aanweztgheid van rrchels in de vagina en rondom de
cervix.

d. Het gaat om in speculo zichtbare afiflUkingen. Anatomische
afirvlkrngen van het cavum uterr (baarmoederholte) en de
tubae (erleiders) vallen buiten deze categorie

Utt de bewijsmrddelen dient tevens durdeluk te worden dat de
aandoeningen aan het ltcht zJn getreden vóór het 5íí" levensiaar

l
I
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i Categorie DES Bewíjsmiddel
Aa1{99ping*

Cat. 2
crN t, il, ilt;
VAIN l, ll, lll; Lichte, matige,
ernsttge dysplasie oÍ CIS van
cervrx of vagina

(Van CIN en VAIN worden
alleen die vormen rn aan-
merkrng genomen, waarbU
een behandeltng heeft plaats
gevonden )

1. Schnftellke en ondertekende verklaring van de gynaecoloog of
een andere arts utt het ziekenhuis waar de DES dochter wo;dt
of rs behandeld, met
een afschflft van het medische dosster en met
een verslag van de patholoog

Uit genoemde stukken dient dutdeti.ik te bliikèn:a. D-al er sprake rs oÍ is geweest van CIN l, ll, lll, een VAIN l, ll, lll
of een lichte, mattge, ernsttge dysplaste of CIS (carcrnoma rn
sttu) van cervrx of vagina. Aanvaardbaar ts ook, dat in olaats
van CIN en VAIN cervicale inlra epttheltale neoplasie en
vaginale intra epttheliale neoplasie worden vermeld. [Zodra in
het verslag melding wordt gemaakt van invasie rn onàedrggend
stroma, ls er sprake van een carctnoom en valt de vrouw rn
categofle 5 of 6 Een Carcinoma-rn-situ is geen carcrnoom.lb. Dat een behandeling heeft plaatsgevondeÀ met een techniek
waarbi.i weefsel om therapeutische redenen verwuderd dan wel
vernietigd wordt, zoals lts of lusexctsie, cryochirurgie,
laserbehandehng, (ex)contsatte, uterusexiirpatre.

Uit de bewilsmiddelen dlent tevens dutdelÍk te worden dat de
aandoenrngen aan het licht zln getreden vóór het E1íu levensjaar.

2
3

Cat.3a n vt. n.v.t

Cat. 3b
Twee oÍ meer spontane
mrskramen

1 . Schriftelijke en ondertekende verklanng van de gynaecoloog of een
andere arts url het ziekenhuls of de
verloskundrge/hursartsenprakttjk waar de DES dochter wordt of ls
behandeld, met

2, een afschrft van het medtsche dossrer.

Utt de onder 1 en 2 genoemde stukken dtent dutdelijk te bliiken, dat er
sprake is geweest van mtnstens twee spontane mrs-k.ameÀ. lOnderspontane mtskraam wordt verstaan. het spontaan optreden van verhes
van de a,vangerschap, missed abortion, bltghted ovum of een andere
aandoentng die veroorzaakt dat de zwangeischap ntet meer vitaal is,
vóór de 16' zwangerschapsweek, gereke-nd vanaf de eerste dàl van
de laatste menstruatte Onder spontane mrskraam wordt niet veïstaan
abortus provocatus, op welke wiize dan ookl

De verklaring van de gynaecoloog of andere arts dient mede aan te
, geven dat de zwangerschapsproblemen niet ten volle verklaard kunnen
worden door ntet aan DES gerelateerde oorzaken

I Uit de onder 1 en 2 genoemde bewijsmlddelen dient tevens dutdeltrk te
,worden dat de aandoeningen aan het llcht zijn getreden vóór hét 4d"€
levensiaar.
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i Categorie DES
.4an{9g!-ipg

Cat. 3c
Vruchtbaarherdsbehandeltng
met ll,l

I

Cat. 3d
Vruchtbaarhetds
behandeltng met IVF

I aewilsEiïuei- ---

1 Schriftelijke en ondertekende verklaring van de gynaecoloog oÍ een
andere arts urt het ziekenhuis waar de DES docÈier wordt of is
behandeld, met

2. een aÍschrft van het medische dosster.

Urt de onder 1 en 2 genoemde stukken drent duidelUk te blijken det er
sprake is geweest van vruchtbaarherdsbehandelrng(en), wàarbi1
kunstmatige inseminatte met homoloog semen heeft plaatsgevónden in
de vorm van een behandeling met zogenaamd ,opgewerkt,-semen
waarbrl een concentraat van zaadcellen rntra-uterren wordt gebracht.

De verklaring van de gynaecoloog of d€ arts dtent mede aan te geven
dat de fertiltteitsproblemen niet ten volle verklaard kunnen worden door
niet aan DES gerelateerde oorzaken zoals azoöspermre en nret DES
gerelateerde tuba pathologte

Uit de onder 1 en 2 genoemde bewilsmtddelen dient tevens duidelgk te
worden dat de vruchtbaarheidsbehandeling(en) heeft (hebben)
plaatsgeyonden vóór het 46"t" Ievenslaar.

1. Schriftehlke en ondertekende verklarrng van de gynaecoloog oÍ een
andere arts uit het ztekenhuis waar de DES docÀier wordt oÍ is
behandeld, met
een aÍschrft van het medische dosster

Uit de onder I en 2 genoemde stukken dient duidelijk te blÍken dat er
sprake ts geweest van een of meer vruchtbaarherdsbehanàelngen
door mrddel van ln Vitro Fertrlisatte.

De verklaring van de gynaecoloog ofde arts dtent mede aan te geven
dat de fertilitetsproblemen nret ten volle verklaard kunnen wordàn door
nret aan DES gerelateerde oorzaken zoals azoóspermie en niet DES
gerelateerde tubapathologie.

Uit de onder 1 en 2 genoemde bewrlsmiddelen dtent tevens durdelrjk te
worden dat de ln Vitro Fertilisatle behandeling(en) heeft (hebben)

l.pEaJsgevonde!,vó!r-lp_t4_6íu-!qveryjaar_,
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, Categorie DES

_Aifr_{oglifrg _

I Cat. 3e
' 
Drergende vroeggeboorte

l

.

' Bewiismiddel

I

Schriftehlke en ondertekende verklanng van de gynaecoloog oÍ een
anderè erts uit het zekenhuis waar de DES docÀier wordt oï is
behandeld, met
een afschrifl van het medischë dosster.

Urt de onder 1 en 2 genoemd6 stukken dtent durdelijk te bliiken dat
er sprake is gew€est van mtnstens één ztekenhuisopname van
minrmaal 2 weken ln verband met dreigende partus
prematurus/immaturus met cervlx-veranderingen en/of praematuur
gebroken vliezen.

De verklanng van de gynaecoloog of de arts dient mede aan te
geven dat de zwangerschapsproblemen ntet ten volle verklaard
kunnen worden door net aan DES gerelateerde oorzaken.

Urt de onde|I en 2 genoemde bewijsmrddelen dient tevens
durdelijk te worden dat de aandoeningen aan het licht zrln gelreden
vóór het 46s levensiaar.

í. SchriÍtellJke en ondertekende verklaring van de gynaecoloog of een
andere arts urt het zrekenhurs waar de DES dochter wordt oi is
behandeld, met
een afschriít van hel medtsche dossier.

Urt.de onder 1 en 2 genoemde bewiismiddelen dient dutdelUk te
blijken dat er sprake ts geweest van minstens één partus '
prematurus/immaturus vóór de 3f'u zwangerschapsweek, tot een
amenorrhoe duur van 37 weken gerekend vanaf de eerste dag van
de laatstè menstÍuatte.

De verklanng van de gynaecoloog ofde arts dient mede aan te
geven dat d6 zwangerschapsproblemen ntet ten volle verklaard
kunnen worden door ntet aan DES gerelateerde oorzaken

Uit de onder I en 2 genoemde bewrjsmrddelen dtent tevens
duidelUk te wrÍden dat de aandoenlngen aan het licht zijn getreden
vóór het 46''" levenslaar

1.

Cat. 3f
' Vroeggeboorte
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Gategorie DES Bewijsmiddel '*'t

I

--l,Aalrdoenrlg_

Cat. 39
Extra uteriene graviditeit

Cat. 4a
Onvruchtbaarheid sec

2.

Schrifteltjke en ondertekende verklaring van de gynaecoloog oÍ een
andere arts uit het ziekenhuts waar de DES dochter wordt Jf rs
behandeld, met
een afschrift van het medische dosster.

U[ de onder I en 2 genoemde bewlsmrddelen dtent duideliik te
blijken dat er sprake is geweest van mrnstens één extra uteirene
graviditeit, vastgesteld bij een operatie, echoscopie of een
verge|lkbare methode

De verklaflng van de gynaecoloog ofde arts dient mede aan te
geven dat arrangerschapsproblemen niet ten volle verklaard
kunnen worden door niet aan DES gèrelateerde oorzaken zoals
niet DES gerelateerde tubapathologie

Urt de onder 1 en 2 genoemde bewtismiddelen dtent tevens

Schriftelllke en ondertekende verklaring van de gynaecoloog oÍ van
een andere arts utt het ziekenhuts waar de DES dochter woidt of is
behandeld, met
een afschrift van hel medtsche dosster, en
een verklaring van de burgerlijke stand en een andere schrrftelijke
verklanng waaruit bltjkt dat utt de vrouw geen kinderen zijn
geboren, althans geen ktnderen die langer dan drie maanden
hebben geleeÍd.

Uit de onder 1 en 2 genoemde stukken dient duideluk te blijken dat
er sprake ts geweest van vruchtbaarhetdsonderzoek waarbil
minstens een cyclusanalyse en een semenanalyse, naest een test
op de toe- en doorgankelrlkherd van de tubae (HSG,
hysterosalprngografre, en/of dragnostische laparoscopre,) drent te
hebben plaatsgevonden.

De verklarrng van de gynaecoloog of de arts dlent mede aan te
geven dat de fertrliteitsproblemen niet ten volle verklaard kunnen
worden door niet aan DES gerelateerde oorzaken zoals
azodspermte, premature menopauze, hystereclomie en ntet DES
gerelateerde tubapathologie.

Uit de onder 1 en 2 genoemde beulsmiddelen díent tevens
durdelqk te w^orden dat de aandoentngen aan het tcht zijn getreden
vóór het 46"' levensjaar,

1.

2
3
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Categorie DES
Aa"q{o-e4ipg _ _ -_

Bewijsmiddel

Cat. 4b
Twee of meer spontane
miskramen

Cat 4c
Vruchtbaarhetdsbehandellng
met lul

2.
3.

Schnftelijke en ondertekende verklaring van de gynaecoloog of van
een andere arts uI het ziekenhuts of de
verloskundige/hursartsenpraktljk waar de DES dochter wordt of is
behandeld, met
een afschrift van het medische dossier en
een verklanng van d€ burgerlrke stand en een andere schnftellke
verklaring waerutt blijkt dat utt de vrouw geen ktnderen zijn
geboren, althans geen ktnderen die langer dan drie maanden
hebben geleefd

Uit de onder 1 en 2 genoemde stukken díent durdelijk te bh1ken dat
er sprake is geweest van minstens twee spontane miskramen.
londer spontane miskraam wordl verstaan: het spontaan optreden
van verles van de zwangerschap, missed abortion, bhghteà ovum
of een andere aandoening die veroorzaakt dat de zwaÀgerschap
niet meer vttaal is, vóór de 16e zwangerschapsweek, ge-rekend'
vanaf de eerste dag van de laatste menstruatle. Ondei spontane
miskraam wordt niet verstaan: abortus provocatus, op welke wiize
dan ookl

De verklaring van de gynaecoloog of de arts drent med6 aan te
geven dat de feíiltteitsproblemen nlet ten volle verklaard kunnen
worden door niet aan DES gerelateerde oorzaken

Uit de onder 1 en 2 genoemde bewtjsmiddelen drent tevens
durdelijk te w-orden dat de aandoeningen aan het ltcht zUn getreden
vóór het 46í' levenslaar.

Schnftelijke en ondertekende verklaÍÍng van de gynaecoloog oÍ
van een andere arts uit het zrekenhuis waar de DES dochtei
wordt of is behandeld, met
een afschÍiít van het medische dossier en
een verklaring van de burgerhJke stand en een andere
schnftelijke verklanng waaruit bllJkt dat urt de vrouw geen
krnderen zijn geboren, althans geen kinderen die langer dan
drre maanden hebben geleefd.

Uit de onrlcr 1 en 2 genoemde stukken dtent dutdeltjk te bluken dat
er sprake is geweest van een of meer vruchtbaarhetds-
behandelingen, waerbl kunstmattge inseminatre met homoloog
semen heeft plaatsgevonden in de vorm van een behandelinghet
zogenaamd 'opgewerkt' semen waarbtj een concentraat van
zaadcellen tntra-uterien wordt gebracht.

De verklaring van de gynaecoloog of de arts dient mede aan te
geven dat de fertiliteitsproblemen niet ten volle verklaard kunnen
woÍden door niet aan DES gerelateerde oorzaken zoals
azoöspermie en ntet DES gerelateerde tubapathologíe.

Urt de onder 1 en 2 genoemde bewijsmtddelen dtent tevens
duidelqk te worden dat de vruchtbaarheidsbehandelinaíen) heeft
(hebben) plaatsgevonden vóór het 46st6 levenslaar

I

I 1.

2.
5
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I Categori€ DES
i&[{o_-eti4g

Cat. 4d
Vruchtbaarherdsb€handeling

, met IVF

;

Cat. 4e
Drergende vroeggeboorte

i

l

Bewijsmiddel
l

i

-l
1. Schriíteli;ke en ondertekende verklanng van de gynaecoloog oÍvan i

2.
J.

een andere arts uit het ziekenhuts waar de DES dochter woidt of rs
behandeld, met
een afschrift van het medtsche dosster en
een verklanng van d_e burgerli.ike stand en een andere schriftelrjke
verklaring waaruf bliykt dat uit de vrouw geen kinderen zÍn
geboren, althans geen kinderen dte langer dan drre ,a"nden
hebben geleefd.

Uit de onder 1 en 2 genoemd6 stukken dient durdeliik te bluken dat
er sprake.rs geweest van (een) vruchtbaarheidsbehàndeling(en)
door mrddel van ln V(ro Fertlllsatte.

De verklarrng van de gynaecoloog of de arts dient mede aan te
geven dal de Íerlltteltsproblemen niet ten volle veÍklaard kunnen
worden door nret aan DES gerelateerde oorzaken zoals
azoöspermie en niet DES gerelateerde tubapathologre.

Uit de onder 1 en 2 genoemde bewijsmtddelen dient tevens
duideliik te worden dat de vruchtbaarherdsbehandeltns(en) heeft
(hebben) plaatsgevonden vóór het 46"r. levensJaar.

Schriftelqke en ondertekende verklanng van de gynaecoloog of van
een andere arts uit het ztekenhuts waar de DES óochter woidt of rs
behandeld, met
een afschnft van het medrsche dosster en
een verklaflng van de burgerlijke stand en een andere schnftelijke
verklaring waaruit blijkt dat uit de vrouw nret een kind in leven ró
geboÍen althans, rn geval van geboorte van een levend ktnd, dat
krnd binnen drie maanden na de geboorte ts overleden.

Uit de onder 1 en 2 genoemde stukken dient durdeliik te blltken dat
er sprake is geweest van mtnstens één zekenhursopname van
mrnrmaal 2 weken in verband met dretgende partus
prematurus/immaturus met cervix-veranderingen en/of praematuur
gebroken vliezen.

De verklaring van de gynaecoloog of de arts dtent mede aan te
geven dat de zrangerschapsproblemen niet ten volle verklaard
kunnen worden door niet aan DES gerelateerde oorzaken.

Uit de onder 1 en 2 genoemde bewusmiddelen dient tevens
durdelijk te worden dat de aandoeningen aan het lrcht zr.Jn getreden
vóór het 46"r" levensjaar.

1

2.
3
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icàièsoïíà or§
Aand-opn!ng

Its
: ---

Bewijsmiddel

-l
Cat. 4f
Vroeggeboorte

Cat. 49
Exlra uteriene gravdrteit

2.
J.

1. Schnfteljke en ondertekende verklaring van de gynaecoloog of
van een andere arts uit het ziekenhuis waar de OÈS doctrtei
wordt of is behandeld, met
een afschrft van het medische dosster en
een verklaring van de burgerlijke stand en een andere
schriftelijke verklaring waaruit blilkt dat uit de vrouw nrel een
kind rn leven is geboren althans, rn geval van geboorte van een
levend kind, dat kind binnen dne maanden na de geboorte is
overleden.

Urt.de onder 'l en 2 genoemde bewijsmtddelen dlent duidelijk te
blUken dat er sprake rs geweest van minst€ns één partus
prematurus/immaturus vóór de 37ste air,/angerschapsweek, tot een
amenaorrhoe duur van 37 w€ken gerekend vanaf de eerste dag
van de laatste menstruatte.

De verklaring van de gynaecoloog of de arts dtent mede aan te
geven dat de zwangerschapsproblemen niet ten volle verklaard
kunnen worden door ntet aan DES gerelateerde oorzaken.

Uit de onder 1 en 2 genoemde bewrlsmiddelen dient tevens Id']r.dghj! le-Eorden dat de aandoenrngen aan het ticht zrjn gekeden 
i

vóór het 46'- levensj.aar.

1. Schnftelilke en ondertekendè verklaring van de gynaecoloog of
van een andere arts uit het ziekenhuis waar de DES dochtei
wordt of is behandeld met
een afschrift van het medische dossier en
een verklanng van de burgerlijke stand en een andeÍe
schriftelljké verklaring waarujt blUkt dat uit de vrouw geen
kinderen zlJn geboren, althans geen klnderen die langer dan
drie maanden hebben geleefd

Uit de onder 1 en 2 genoemde stukken dient duidelijk te blijken dat
er sprake is geweest van mtnstens één Extra Uteriene Gravidrteit,
vastgesteld bI operatie, echoscopie oÍ een vergelllkbare methode

De verklaring van de gynaecoloog of de arts dient mede aan te
geven dat de fertilrteitsproblemen niet ten volle verklaard kunnen
worden door niet aan DES gerelateerde oorzaken zoals ntet DES
gerelateerde tubapathologte.

Uit de onder 1 en 2 genoemde bewijsmrddelen dient tevens
duidelijk te worden dat de vruchtbaarheidsbehandeting(en) heeft

-.."9_9[!qn)plqa_tsg,e"yq!den_vóór,,het46]l-1e.vens;9.-.a1.

2.
3.
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CatEgori€ DES
Aa4{oening

Cat. 4h
Vaginale stenose

Cat. 5a
Malignrtet van de cervix
zonder metastasen en
recrdref

BewijJmiddet -
I--l
I

1. Schriftelijke en ondertekende verklarrng van de gynaecoloog of
van een andere arts utt het ztekenhuis waar de DES dochtei r

l

wordt of rs behandeld, met
2. een afschrift van het medrsche dossrer.

U[ de ondér 1 en 2 genoemde stukken drent duidelUk te bliiken dat
er sprake is geweest van vagtnale stenose door DE§ gerelàteerde
vaginale afwrlkrngen zoals ernstige vormen van de br,; éategorie 1
genoemde vormaftvijkingen, waardoor cortus onmogétilt< is en
waarvoor uttgebrerde operatreve en/of seksuologische behandeling
heeft plaatsgevonden

Uit de onder 1 en 2 genoemde bewusmiddelen dtent tevens i

dutdeltjk te worden dat de behandetrng(en) heeft (hebbën) 
l

_-p]aatsgevonden,y-ó9r lelQf leyelsjlql . - l
1 Schnfteli1ke en ondertekende verklaring van de gynaecoloog of l

Cat. 5b
Malgniteit van de cervtx met
metastasen en/of recidief

van een andere arts utt het ziekenhurs waar de óÈS Oochtei
wordt of is behandeld, met

2. een aÍschnft van het medtsche dossler en3 een verslag van de patholoog.

Uit de onder 1, 2 en 3 genoemde stukken dient duldelijk te bltiken
dat er sprake ts geweest van eèn tnvasteve tumor van de cervrx
zonder recidief en recidieven locaal en metastasen op afstand.

Urt de onder '1 en 2 genoemde bewrlsmrddelen dtent tevens
duldeli.jk te woÍden dat de aandoening aen het licht ls getreden

1. SchrftelUke en ondertekende verklaring van de gynaecoloog of
van een andere aís utt het zrekenhuis waarde DES dochteiI wordt of is behandeld, met

| 2. een afschrfl van het medische dosster eni 3. een verslag van de patholoog.

UÉ de onder 1, 2 en 3 genoemde stukken dient duidelijk te blrlken
dat er sprake ts geweest van een lnvesieve tumor van de cervtx
met recidief of recidieven locaal en/of metastasen op afstand,
vastgesteld door klinrsch onderzoek, cytologie of histologie,
beeldvormend onderzoek, laboratonumonderzoek.

Uit de onder 1, 2 en 3 genoemde bewrjsmlddelen dienl tevens
dutdelUk te worden dat de primatre aandoening aan het ltcht is
Sefeq_Cn vóQr 

"h_el 
g-1ol lqyenS.je.ar.
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jGategorie DES

;Aa,pd9g111g -,
Bewijsmiddel

I

I cat. oa
1. Schriftelïke en ondertekende verklanng van de gynaecoloog oÍ

van een andere arts uit het ziekenhuis waar de DES dochter
wordt of is behandeld, met

2. een afschrift van het medtsche dossier en
3. een verslag van de patholoog.

Urt de onder 1, 2 en 3 genoemde stukken dt€nt duidelijk te bluken
dat er sprake ts geweest van een Clear Cell Adeno Carctnoom van
de cervix zonder metastasen en recidleven locaal en/of metastasen
op afstend

Uit de onder I en 2 genoemde bewrlsmiddelen dient tevens
durdelrjk te worden dat_de aandoening aan het licht is getreden
tussen het 41"1" en 51"b levensjaar.

Clear Cell Adeno Caronoom
van de cervix zonder
metastasen en recidreÍ;
eerste diagnose tussen het
41§' en het 51"t" levensjaar;
met apart bewrls Des
blootstelling

Cat. 6b
Clear Cell Adeno Carcinoom
van de cervix met metastasen
en/of recidief, eerste
diagnose tussen het 4l íé en
het 51s levenslaar; met apart
bewrls van DES blootstelhng

Cat. 6c
Clear Cell Adeno Carcinoom
van de cervrx zonder
metastasen en recidjef;
eerste diagnose vóór het 41#
levensiaar

2.
3.

SchriftelUke en ondertekende verklaring van de gynaecoloog of
van een andere arts u[ het zekenhuis waar de DES dochter
wordt of rs behandeld, met
een afschnft van het medische dossier en
een verslag van de patholoog.

Urt de onder í, 2 en 3 genoemde stukken dient dutdelÍk te blilken
dat er sprake ts geweest van een Clear Cell Adeno Carcinoom van
de ceryrx met recidief of recldrevefl locaal en/of metastasen op
aÍstand vastgesteld door kltntsch onderzoek, cytologie of histologte,
beeldvormend onderzoek, laboratonumonderzoek

U[ de onder 1 en 2 genoemde bewusmiddelen dient tevens
durdelijk te worden det de primatre aandoening aan het ltcht ts

Se_!r.e"_{e! !u-q9,qq het al f 9n_§1"t" levenslaar

I Schnftel[ke en ondertekende verklaring van de gynaecoloog oÍ
van een andere arts uit het ziekenhuis waar de DES dochter
wordt of is behandeld, met

2. een aÍschrft van het medische dossier en
3. een verslag van de patholoog.

Uit de onder 1, 2 en 3 genoemde stukken dtent durdeli.jk te blilken
dat er sprake ts geweest van een Clear Cell Adeno Carcinoom van
de cervix zonder rectdtef of recidieven locaal en/of metastasen op
afstand.

Urt de onder 1 en 2 genoemde bewijsmtddelen dlent tevens
durdellJk te lv_orden dat de aandoenrng aan het ltcht ts getreden
voor hel 41''" levensjaar.
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Categorie DES Bewijsmiddel
. 
Aandoening

I

I

Cat 6d
Clear Cell Adeno Carcinoom
van de ceryrx met metastesen
en/of recrdief; eerste
dragnose vóór het 41"t"
levensJaar

2. Bewiisvoerinq door DES moeder

1. Schnftelijke en ondertekende verklering van de gynaecoloog of
van een andere arts uit het ziekenhuis waar de DES dochter
wordl of is behandeld, met

2. een afschrift van het medrsche dosster en
3. een verslag van de patholoog.

Uit de onder 1 , 2 en 3 genoemde stukken dient duidelijk te blijken
dat er sprake rs geweëst van een Clear Cell Adeno Carctnoom van
de cervix met recrdref of recrdieven locaal en/of metastasen op
aÍstand vastgesteld door klinisch onderzoek, cytologte oÍ htstologie,
beeldvormend onderzoek, laboratonumonderzoek

U[ de onder 1 en 2 genoemde bewrjsmiddelen dient tevens
duidell,k te worden dat de primaire aandoening aan het licht is

. gelfqd.en v9qr._h9!_41:l: 
.l_elli1_er""nsiaal ,

Gategorie DES

{gnd99n!59."..._. _

Cat. 1a
Mammacarcrnoom
zonder metastasen
en recidief.

1 . SchnftelÍko en ondertekende verklaring van de spectalrst of van een
andere arts urt het zrekenhuis waar de DES moeder wordt of is
behandeld, met

2. een afschraft van het medrsche dosster en
3- een verslag van de patholoog.

Uit de onder 1, 2 en 3 genoemde stukken dient dutdehik te blijken dat er sprake
is of is geweest van aanwezrghetd van een mammacarcinoom en/of ductaal
carcinoma in situ van de mamma zonder rectdief of [ecldteven locaal en
metastasen op afstand

Uit de bewusmrddelen drent tevens duidelijk te worden dat de aandoening ne het
44"'u en voor het 66s levensjaar van de DES moeder aan het hcht rs getieden.

Cat Íb
Mammacarcinoom
met metastasen
en/of recídreÍ.

1. Schnftellke en ondertekende verklaring van de specrahst of van een
andere arts urt het zekenhuis waar de DES moeder wordt of is
behandeld, met
een afschrift van het medische dosster en
een verslag van de patholoog.

Uit de onder 1, 2 en 3 genoemde stukken dient dutdeltjk te bl[ken dat er sprake
rs of is geweest van aanwezigheid van een mammacarcinoom en/of ductaal
carcrnoma rn srtu van de mamma met rectdief of rectdiev€n locaal en/of
metastasen op afstand vastgesteld door kltntsch onderzoek, cytologie of
histologie, beeldvormend onderzoek, laboratoriumonderzoek.

Urt de bewrysmiddelen drent tevens duidelijk te worden dat de pflmatre
aandoening na het 44'r" en voor het 66s levenslaar van de DES moeder aan

2
3
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3. Bewiisvoerino door DES zoon

Categorie DES Bewijsmiddel
q?0d:o9{t!nS 

I

I

Cat. 1 i

Epidrdymiscysten
en/of
hypoplastrsche
testrs

1 Schrfteli.ike en ondertekende verklaring van de uroloog of een andere
arts uit het ziekenhuis waar de DES zoon wordt of ls behandeld, met

2. een afschrift van het medtsche dosster.

Uit de onder 1 en 2 genoemde stukken dient durdehik te bliiken dat er sprake is
geweest van een bij klinisch onderzoek vastge§telde abnormale zwelllng van de
èprdydimis en/of van een of twee bii klinisch onderzoek vastgestelde
hypoplastische testis met een lengte van minder dan 3.6 centimeter en/of een

voiume van minder dan 12 cc. Het klinisch onderzoek dient door een uroloog te
zrln urtgevoerd. lndien het kltnisch onderzoek door een niet-uroloog ls ultgevoerd,
rs echoscopische bevesttgtng van het klinrsch onderzoek verelst.

Uit de onder I en 2 genoemde bewijsmiddelen dient tevens- duldelljk te worden
dat de aandoentngeà aan het ltcht zijn getreden na het 20"* en voor het 51''"
levensjaar.
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BIJLAGE V B b,j

DES-aandoeninoen

BEWIJSVOERING TEN AANZIEN VAN DE BLOOTSTELLING AAN DES

'l . Bewrisvoerino door DES-dochter

De bewijsvoering dtent te geschieden aan de hand van:

a. in eerste instantie:

het medische dossier van de moeder waarin vermerd wordt dat aan de moeder het
gebruik van DES is voorgeschreven, terwijl zij zwanger was van de dochter; en/of
een door de arts, bij wie de moeder ten tijde dat zij van de dochter a anger was
onder behandeling was, ondertekende verkraring, waarin de arts zonder voorbehoud
en onder opgaaf van redenen verkraart dat hij aan de moeder ten trjde dat zrj zwanger
van de dochter was het gebruik van DES heeft voorgeschreven; en/of
in geval van een DES aandoening bij de dochter met een attnbutief risico van g0 o/o oÍ
meer, de voor het aantonen van die aandoening voorgeschreven bewijsstukken. [Het
betreft de categorieén 1, 4h, 6c en 6d.

indien echter met een schriftelijke en ondertekende verkraring van het ziekenhuis en/of
de destijds behanderende arts of zijn opvorger wordt aangetoond dat een medisch
dossier van de moeder en de dochter of een verklaring als onder a. bedoetd niet
beschikbaar kan worden gesteld:

- een medisch verslag van een bij de dochter uitgeroerde hysterosalptngografie of
water-echo, waarbrj aÍwijkingen in de vorm van de baarmoederholte e oÍ eileiders
zijn gebleken waarvoor - voor wat betreft het verband met blootstelling aan DES _ een
attributief risico gerdt van g0% en meer. Het betreft hier vormafwijkingen van de
hoger gelegen tractus genÍalis zoals een T-vormig cavum uteri, constricties rn het
cavum uteri, en een pofmouwvorm van de tubae; en/of

- versragen van bij herharing gemaakte uitstríjkjes van de cervix en vagina van de
dochter, aÍkomstig uit het archief van een medisch centrum of uit pALGA
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(Pathologísch Anatomisch Landelilk Geautomatiseerd Archief (ílen waarbij aanvragen
horen met daarin duiderijke aanwíjzingen dat betrokkene aan DES brootgesterd is
geweest, bijvoorbeeld omdat een DES aandoening is geconstateerd
met een attributief risico wn 90% of meer; enlof

- andere schrifterijke medische stukken, waaruit duiderijk en met opgaaf van redenen
brrkt dat betrokkene regermatig medisch onderzocht is wegens duiderijke
aanwijzingen dat er brootsteling van betrokkene aan DES heeft praatsgevonden,
en/of

- aankoopnota's van DES preparaten gedateerd tussen 1g47 en 1977 en door datering
duiderijk in veóand staand Ínet het zwanger zijn van de moeder van de betrokken
DES dochter.

2. Bewiisvoerino door DES moeder

Het bewijs van de brootsteling van de moeder aan DES dient te worden gereverd aan de
hand van:

a. in eerste instantie:

- het medische dossier van de moeder waarin vermerd wordt dat aan de moeder het
gebruik van DES is voorgeschreven, terwijl zU zwangeÍ was; en/of

- een door de arts, bij wie de moeder ten tijde dat zij zwanger was onder behandering
was, ondertekende verklaring, waarin de arts zonder voorbehoud en onder opgaaf
van redenen verkraart dat hij aan de moeder ten tijde dat zij z/vanger van de dochter
was het gebruik van DES heeft voorgeschreven.

b. indien met een schrifterijke en ondeftekende verkraring van het ziekenhuis en/ot de
destijds behandetende arts of zijn opvorget wordt aangetoond dat het medisch dossier
van de moeder of een verklaring van een atts als hieNoor onder a. bedoetd niet
beschikbaar kan worden gesteld:

- in geval van een DES aandoening bij de dochter met een attributief risico van g0 % of
meer, voor het aantonen van die aandoening voorgeschreven bewijsstukken. Het

I Het pALGA archreí bestaat vanaí 1g77 en rs een vanaÍ.Í992 vÍijwer dekkende randerrlkedatabank van alle urtslagen dje tn pathologiel"Oorrài, *lro"n gegenereerd.
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betreft de categorieën 1, 4h, en 6c en 6d van de DES aandoeningen van de DES
dochters.

indien met een schrifterijke en ondertekende verktaing van het ziekenhuis en/of de
destijds behanderende arts of ziln opvorger wordt aangetoond dat ook het medisch
dossrer van de dochter of de verktaring van de arts ars hieruoor onder b. bedoerd niet
beschikbaar is:

een medisch versrag van een bij de dochter uitgevoerde hysterosarprngografie of
water-echo, waarbíj afwijkingen ín de vorm van de baarmoederhorte en/of de eireiders
zjn gebleken waarvoor - voor wat betrefr het verband met brootstefling aan DES - een
attnbutief risico gerdt van go% en meer. Het betreft hier vormafia/jkingen van de
hoger geregen tractus genitarrs zoars een T-vormig cavum uteri, constricties in het
cavum uteri, en een poÍmouwvorm van de tubae; en/of
verslagen van bij herhaling gemaakte uitstrijkjes van de cervix en vagina van de
dochter, aÍkomstig uit het archief van een medisch centrum oÍ uit pALGA
(Pathologisch Anatomisch Landerijk Geautomatiseerd Archíef ) en waarbij aanvragen
horen met daarin duideruke aanwijzingen dat de dochter aan DES is brootgesterd
geweest, bijvoorbeerd omdat bij de dochter een DES aandoening is geconstateerd
met een attributief risico van 90% of meer; en/oÍ
andere schrifterqke medische stukken, waarurt duider,jk en met opgaaf van redenen
blijkt dat haar dochterregelmatig medisch onderzocht is wegens duidelijke
aanwrjzingen dat er brootsteiring van betrokkene aan DES heeft praatsgevonden;
enloí

aankoopnota's van DES preparaten gedateerd tussen 1g47 en 1g77, terwijr uit de
datering van een duiderijk verband met een zwangerschap van de moeder brijkt.

3. Bewiisvoerino door DES zoon

De bewijsvoering dient te geschieden aan de hand van:

a. in eerste instantie:

- het medische dossier van de moeder waarin vermerd wordt dat aan de moeder het
gebruik van DES is voorgeschreven, terwijl zij zwanger was van de zoon; enlof
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- een door de arts, b', wio de moeder ten tijde crat zrj van de zoon zwanger wa§ onderbehandeling was, ondertekende verklaring, waarin de arts zonder voorbehoud enonder opgaaf van redenen verkraart dat hrj aan de moeder ten tijde dat zij zwangervan de zoon was het gebruik van DES heeft voorgeschreven.

indien echter met een schritteltike en ondertekende verklaring van het ziekenhuis en/ofde destiids behandetende arts of zin opvotger aangetoond wordt dat een medrcchdos§er van de moeder of een verkraring ars onder a. bedoetd niet beschikbaar kanworden gesteld:

- aankoopnota's van DES preparaten gedateerd tussen .rg47 en lgrT,terwijr uit dedatering een durderijk verband brijkt met het a/vanger zrjn van de moeder van debetrokken DES zoon.

4. Ander schrifteliik bewiis

rn aanvu'ing op hetgeen hiervoor onder 1.,2. en3. is bepaard, gerdt nog het vorgende.

rn het gevar dat een DES dochter, DES moeder of een DES zoon niet de beschikking overde hierboven onder 1" 2' respectieveruk 3. geno€mde bewrsmidderen kan verkrijgen, kanztlrhii vooí het b.wijs van de brootstering aan DES tijdens zwangerschap ook andereschriflerijke bewrjsmiddelen overreggen. Deze andere schrifterijke bewiismidderen kunnenechter pas in aanmerkng worden genomen, indien aannemerijk is gemaakt dat de betrokkenDES dochter, DES moeder of DES zoon niel de beschrkkin
respectieverrjk 3. genoemde bewijsmiddel€n ran ,ertrilgen.g 

over de hierboven onde't., 2.
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Bijlage vI bij de vaststellingsovereenkomst houdende een uitkeringsregeting voor DES_
aandoeningen

Reglement voor de arbitrale procedure bedoeld in artikel 10.2 van de vaststellings-
overeenkomst houdende een uitkeringsregeling voor DES-aandoeningen

ALGEMEEN.

De aanwager van een uitkering die zich niet kan verenigen met de beslissing op bezwaar als
bedoeld in artikel 9.8 van de vaststellingsovereenkomst-, kan krachtens artiklet i0.2 van de
vaststellingsovereenkomst in het kader van een arbitraal geding van die beslissing in beroep
komen en vorderen dat de aanwaag voor een uitkering opnieuw ten gronde worditeoora""ta.

Ter zake van ieder arbitraal geding zal de Stichting Nederlands Arbitrage Instituut te
Rotterdam fungeren als benoemende en administrerende instantie.

Op een arbitraal geding is het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut van
toepassing, zoals dat geldt op het moment van het aanhangig maken van de arbírale
procedure, voor zover daarvan in de navolgende bijzondeie bepalingen niet wordt afgeweken.

L De olaats van arbikase

1.1

De plaats van arbitrage is Amsterdam.

2. De arbitrase-aanwase

2.1

De aanwager van een uitkering die zich niet kan verenigen met de beslissing op bezwaar als
bedoeld in artikel 9.8 van de vaststellingsovereenkomst-, kan hiervan in beríep ko-", àoo.
binnen drie maanden na de datum die in de brief, waarmee de beslissing op u"r*u* u* a"
aanwager wordt toegezonden, wordt vermeld, arbitrage aan te wagen bij het Nederlands
Arbitrage Instrtuut te Rotterdam, Aert van Nesskaat25 t-K (30l2te) Rotteraam, tel. 010
281 69 69, fax 010 281 69 68, ernail: secretariaat@nai-nr.org (postadres: postbus i107s -3001 AB Rotterdam). De aanwaag dient uitertijk op de laatsteàag van de hiervoor gÀoemde
drie maanden periode door het Nederlands Arbitrage Instituut te zijn ontvangen. De-
Algemene Termunenwet is ten deze van toepassing.

In de arbitrale procedure treedt de aanvrager als Eiser en de stichting Beheer
Deelnemersgelden in B/V Fonds (Stichting DB) als Verweerder op.
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2.2
De Eiser en de stichting BD kunnen zrch in de arbitrale procedure doen vertegenwoordigen
door een advocaat.

2.3
De aanvrage wordt ingediend door middel van een arbitrage-aÍurvrage, waarin de naam, de
voorna(a)m(en), het adres en, voor zover beschikbaar, het telefoon- en faxnummer en het
emailadres van de Eiser worden vermeld en die is ondertekend door de Eiser ofde hern
vertegenwoordigende advocaat. De aanvrage met bijlagen wordt in vilfuoud aan het
Nederlands Arbitrage Instituut gezonden.

2.4
De aanvrage geldt tevens als Memorie van Eis in de arbitrale procedure en dient alle
bezwaren te bevatten die Eiser heeft tegen de beslissing op bezwaar.
Bij de aanvrage dienen in kopie te zijn gevoegd de bestreden beslissing op bezwaar alsmede
alle overige stukken, waarop Eiser zich ter onderbouwing van zijn bezwaren beroept.
Indien Eiser bewijs van zijn stellingen w€nst te leveren door het horen van getuigen ervof
deskundigen, dient hij dit in zijn aaÍrwage aan te geven onder vermelding vàn de-namen van
de te horen getuigen en/ofdeskundigen.

Het Nederlands Arbitrage Instituut zendt e€n exemplaar van de Arbitrage-aanwage, zijnde het
beroepschrift, met bijlagen aan de Stichting BD.

2.5
De Stichting BD zal geen kort antwoord bij het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam
indienen.

2.6
De Administrateur van het Nederlands Arbitrage Instituut zal zonder toepassing te geven aan
de lijstprocedure, zoals bedoeld in artikel 14 van het NAI Arbrtrage RegÈnenf recitstreeks
drie arbiters of, rndien partijen zijn overeengekomen dat één arbiter voÈtaat, een arbiter
benoemen. Rechtstreekse benoeming van een arbiter door de Adminiskateur van het
Nederlands Arbitrage Instituut geschiedt tevens in het geval dat vervanging van een of meer
arbiters nodig blijkt.

Het college van Arbiters zal bestaan uit een jurist die als voorzitter zal fungeren, terwijl van
de twee overige leden er ten minste éen deskundig is op het vlak van aandÀingen die met
DES in verband worden gebracht.
Indien volstaan kan worden met de benoeming van één arbiter, zal deze deskundig dienen te
zijn op het vlak van met DES in verband gebrachte aandoening. In dat geval treedi in de
arbitrageprocedure een junst als gnffier op.

De Administrateur van het Nederlands Arbitrage Instrtuut stelt Eiser en stichting BD
schriftelijk in kennis van de door hem benoemde arbiters of arbiter. Daarbij *oàt t".,r.n,
opgave gedaan van het contactadres van het College van Arbiters.
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3.1
Komt het college van Arbiters na de ontvangst van de aanwage tot de voorlopige bevinding
dat de aanvrage niet tijdig is ingediend dan worden hiervan zowel Eiser als SticËting BD
schriftelijk in kennis gesteld. In de betreffende brief wordt Eiser uitgenodigd om biíren een
in de brief aangegeven termijn mee te delen of hij het beroep wenstie hanàhaven en, in het
bevestigende geval, om een verklaring voor de termilnoverschrijding te geven en mee te delen
of hij omtrent de termijnoverschrijding nader wenst te worden g"t oàra. 

-

3.2
De aanwage geldt als ingetrokken, indien Eiser heeft meegedeeld het beroep niet te
handhaven dan wel zich dienaangaande niet tijdig schriftelijk heeft uitgelatÉn. Het college
van Arbiters stelt Eiser, stichting BD en de Administrateur van het Neàerlands Arbitrage
Instituut schriftelijk van dit feit rn keruris.

3.3
Indien Eiser tijdig schriftelijk heeft meegedeeld het beroep te handhaven, wordt stichting BD
hiervan schriftelijk in kennis gesteld en in de gelegenheidgesteld om zich binnen een haar
daartoe gestelde termijn over de termijnoverschrijding uit à laten. van de uitlating van
Stichting BD wordt Erser in keruris gesteld.

3.4
Het college van Arbiters beslist bij vonnis over de termijnoverschrijding en de gevolgen
daarval. In geval de Eiser en/of stichting BD daarom heift verzochi, beilist het-colle-ge van
Arbiters niet dan nadat Eiser en Stichting BD in de gelegenheid zijn gesteld om zich dlarover
nog lijdens een mondelinge behandeling uit te laten. Eisèr en sticÀting no worden bij brief
van het vonnis in kennis gesteld.

oordeelt het college van Arbiters dat er geen sprake is van een termijnoverschrijding ofdat
voor de termrjnoverschrijding een zodanige rechtvaardigingsgrond bàstaat dat zij nieï tot de
niet-onrvankelijkheid van het beroep behoort te leiden, àan wordt de arbitrale pócedure
voortgezet overeenkomstig de bepalingen in onderstaande artikelen.

4. Het verweerschri ft

4.1

Stichting BD kan op de arbitrage-aanwage reageren met een verweerschnft dat bij het
college van Arbiters dient te zijn ingediend binnen drie maanden na de datum vermeld in de
brief, waarmee de aanuage of het in artikel 3.4 genoemde vonnis aan stichting BD wordt
toegezonden. Het verweerschrift, dat geldt als Mernorie van Antwoord in de arbitrale
procedure, dient het tegen de aangevoerde bezwaren te voeren verweer ten volle te bevatten.
stukken waarop ter onderbouwing van het verweer een beroep wordt gedaan, dienen in kopie
bij het verweerschrift te worden gevoegd. Indien Stichting nó bewijs van haar stellingen
wenst te leveren door het horen van getuigen en /of deskundigen, diént zi3 dat in haar
verweerschrif! aan te geven onder vermelding van de namen van de te hóren personen erlof
deskundigen.
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4.2
Het verweerschrift met bijlagen wordt in vrjfuoud bil het college van Arbiters ingediend, dat
een afschrift daarvan doorzendt naar Eiser en het Neàerlands Àbit ug" Instituut.

4.3
Indien Stichting BD afziet van het indienen van een verweerschrift ofeen verweerschrift niet
tijdig indient, stelt het college van Arbiters Eiser hiervan schriftelilk in kennis en verzoekt
deze hem om binnen een daartoe gestelde termijn te berichten of hij erop prijs stelt te worden
gehoord.

5.1
Indien Stichting BD afziet van het indienen van een verweerschrift ofeen verweerschrift niet
tijdig indient, beslist het college van Arbiters bij vonnis omtrent de aanvrage niet dan na
Eis919n stichting BD in de gelegenheid te hebben gesteld tot het g"u"n uui 

""r, 
.ondelinge

toelichting. In ieder geval wordt.Eiser desverzocht in de gelegenheid gesteld om, op d" *1t e
en binnen de termijn die het College van Arbrters uu.g""ft, te reageren op hetgeen àe
Stichting ter zitting naar voren heeft gebracht.

5.2
Acht het college van Arbiters het horen van getuigen en/of deskundigen nodig voordat op de
aanvrage wordt beslist, dan stelt het college Eiser en stichting BD schriftelilÈhiervan in
kennis-.De te horen deskundige(n) en/of getuige(n) wijst het College, voor rov"el nodig en
mogelijk, in samenspraak met patijen aan. Het collegè stelt de dagloor het verhoo. vaït en
stelt partijen hiervan schriftelijk in kennis.van het tei zitting verhandelde wordt een proces-
verbaal opgonaakt. Partijen krijgen de gelegenheid om, op àe wijze en binnen de termijn die
het College van Arbiters aangeeft, te reageÍer op hetgeen bij het verhoor te berde is gedracht.

6.1

Na ontvangst van het verweerschrift beoordeelt het College van Arbiters op basis van de
ontvangen aanvrage en het verweerschrift of een nadere conclusiewisseling tussen partijen
wenselijk is. Acht het College van Arbiters een nadere conclusiewisseLng-wenseli3L dan stelt
het achtereenvolgens de Eiser en stichting BD in de gelegenïeid om binnln een dóor hem te
bepalen termijn een nadere conclusie te nemen, Acht het óollege van Arbiters een nadere
conclusiewisseling niet nodig dan bepaalt het een datum uoo. à zrtting waarop partijen en
eventueel ook getuigen en/ofdeskundigen kunnen worden gehoord.

6.2
Het college van Arbiters kan,_ indien hern dat wenselijk voorkomt, ook zelfeen deskundige
benoemen om hem voor te lichten. van het voomemen een deskundige te benoemen stelt het
college van Arbiters Eiser en stichting BD schriftelijk in kennis ondËr vermelding van de
naam van de deskundige en van de hem voor te leggen vraagpunten. Zij kururen bi-nnen een
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daartoe te stellen termijn aangeven ofer bezwaren bestaan tegen de deskundige, die het
College van Arbiters voomemens is te benoemen.

6.3
van de bevindingen van de deskundige worden Eiser en stichting BD schriftelijk in kennis
gesteld. Zij worden in de gelegenheid gesteld zich over die bevindingen uit te laten op de
wijze en biruren de termijn die het College van Arbiters aangeeft.

7. De beoordeline van het ggschil: het vonflis

7.1
Zodra een ernde is gekomen aan het uitwisselen van conclusies, het horen van partijen,
getuigen en deskundigen en het zich uitlaten door partijen over hetgeen door gàtuigen en
deskundigen naar voren is gebracht, bepaalt het college van Arbiters de datum wu-op nu*
verwachting vonnis zal worden gewezen. Eiser en stichting BD worden van deze dahrm
schriftelijk in kennis gesteld.

7.2
Het college van Arbiters beoordeelt met inachtneming van de aangevoerde bezwaren en
hetgeen in de arbitrale procedure naar voren is gebracht opnieuw de aanvraag om een
uitkering, waarop de bestreden beslissing op bezwaar betrekking heeft. Het College van
Arbiters oordeelt op basis van de vaststellingsovereenkomst en naar de regelen vàn het
Nederlandse recht. Omtrent de kosten van de arbitrage beslist het College van Arbiters met
inachtnerning van wat daaromtrent onder c. van dit reglement is bepaald. Het college van
Arbiters beslist bij meerderheid van stemmen. Het oordeel van arbiters of de arbiter-wordt in
een schriftelijk vonnis vastgelegd.

t-s
Het vonms bevat een weergave van het gevorderde, de beslissing, de gronden voor die
beslissing en de vermelding dat naar de regelen des rechts is beslist. In het vonnis worden
verder vermeld de naam van de plaats va-n arbitrage, de namen en woon-, gewone verblijf- of
vestigingsplaats van de betrokken partijen, de namen en de woon- ofgewone verblijfolaats
van de arbiters ofarbiter die het vonnis hebben respectievelijk heeft gewezen, een kort
overzicht van de procedure en de datum van het wijzen van het vonnis. Het vonnis wordt door
de arbiters ondertekend.

7.4
Het vonnis wordt in viervoud gewezen. Een origineel exernplaar van het vonnis wordt door
het Nederlands Arbitrage Instituut aan Eiser en de stichtrng BD bij brief toegezonden. Het
vonnis wordt bovendien gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Amstàam. parti;en
worden van de datum van depot in kennis gesteld.

8. Informeren van het NAI

8.r
van iedere mededeling die en van ieder geschrift dat tijdens de arbitrale procedure wordt
uitgewisseld wordt geljktijdig een afschrift aan de administrateur van het NAI gezonden.
Daartoe wordt het in artikel 2. I genoemde adres aangehouden.
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C. BEPALINGEN BETREFFENDE DE KOSTEN VAN DE ARBITRAGE PROCERDURE

De kosten voor zover betrekking hebbend op de honorering en de verschotten van arbiters, de
kosten van een door het college van Arbiters te benoemen deskundrge en de kosteÍr van het
Nederlands Arbitrage Instituut komen ten laste van Stichting BD.

voor het overige draagt ieder van de partijen in de arbitrageprocedure zelfde kosten, die aan
haar zijde vallen, waaronder de kosten van juridische bijstand.
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DES-aandoeninaen

De adressen waarnaar krachtens artiker 13.6 van de Vastsdtelrngsovereenkomst
kennrsgevingen kunnen worden gezonden zijn.

- voor wat de Bedrijven betreft:

Barents & Krans Advocaten en Notarissen

Parkstraat 107,

2514 JH Den Haag,

of

Postbus 30457,

2500 GL Den Haag,

ter attentie van: de heer Mr. H.G.T.J. Jansen

voor wat de VerzekeringsMijen betreft:

London Vezekeringen N.V.,

Weesperzijde í 50,

1097 DS Amsterdam,

of

Postbus 95350,

1090 HJ Amsterdam,

ter attentie van: de heer F. de Jager MBA.

- voor wat Stichting DES CENTRUM betreft:

Stichting DES Centrum

Wilhelminapark 25,

3581 NE Utrecht
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