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Dit is de 30ste elektronische nieuwsbrief (3rd jaargang, Nr.10) van het Adviescomité voor eisers (CAC) in
het schadevergoedingsplan opgesteld door de Dow Corning regelingsinstantie. U ontvangt een kopie van
deze nieuwsbrief omdat U eerder heeft aangegeven om op onze mailinglijst te willen voorkomen. Indien U
Uw abonnement op deze nieuwsbrief wilt opzeggen of als U een reactie op deze nieuwsbrief wilt geven,
schrijft U dan een e-mail naar: info@tortcomm.org. Gelieve geen antwoord te sturen op bovenstaande mail
door op de knop “Beantwoorden” te drukken! Gebruik alsjeblieft het e-mail adres: info@tortcomm.org.
Verzoeken voor kopieën van claimformulieren of vragen over the status van Uw claim kunnen naar
het vereffeningskantoor op info@sfdct.com gestuurd worden of U kunt ze bellen op 866-874-6099.
Het adviescomité voor eisers heeft geen toegang tot individuele dossiers van eisers, om dit soort
vragen te kunnen beantwoorden.

Er zijn een aantal zaken waar momenteel aan gewerkt wordt en we hopen spoedig een verslag te
kunnen uitbrengen over o.a. de status van “ Intentiebericht eisers”, late eisers, scheur kwesties en
dergelijke. Wij brengen hierover verslag uit in de volgende nieuwsbrief over 1-2 weken. In de
tussentijd willen wij U informatie verschaffen met betrekking tot Klasse 7 uitbetalingen en de
status van de uiterste datum voor het rechtzetten van tekortkomingen, zoals hieronder beschreven.
1. KLASSE 7 BETALINGEN EN BRIEVEN, TE VERZENDEN
IN DECEMBER EN JANUARI
Het adviescomité voor eisers heeft de laatste paar maanden aan een proces samengewerkt met de
claimbeheerder en de vorderings afgevaardigden, om Klasse 7 Silicone Gel eisers (b.v. vrouwen
die een silicone gel borst implantaat van ofwel CUI (Cox-Uphoff), Mentor, Bioplasty, Baster of
Bristol hebben, die geimplanteerd waren tussen 1976 en 1991) te bekijken en uit te betalen. Er
zijn meer dan 54.000 claims ingediend voor een Klasse 7 uitkering. De Klasse 7 fonds is een
fonds met een maximaal beschikbaar bedrag van $ 57.5 miljoen netto contante waarde.
Het doet ons plezier om te kunnen vermelden dat betalingen en brieven zullen worden verstuurd
in december 2006 en in januari 2007. Eerst ontvangen eisers, die aan de bundelings vereisten
hebben voldaan, en die voor een versnelde vergoeding hebben gekozen, het bedrag van $600.00
in december 2006. Alle bedragen die worden uitgekeerd zijn hetzelfde voor alle Klasse 7 eisers,
ongeacht van hun land van herkomst of woonplaats. Eisers die voor een versnelde vergoeding
hebben gekozen kunnen nu niet meer verzoeken om voor een ziektevergoeding in aanmerking te
kunnen komen.
Ten tweede, eisers met een in aanmerking komend implantaat, die aan de bundelings vereisten
voldoen, en die voor een ziekte claim hebben gekozen, zullen een check ontvangen voor een
bedrag van $3000.00 in december 2006 (b.v. een “eenmalige ziekte uitkering”). Dit is een
aanbod om de ziekte vergoeding eis te vereffenen voor een bedrag van $3000.00, en om een
vertraging van mogelijk 3 jaar, om de ziekte eis te bekijken, te vermijden. Dit aanbod van
$3000.00 is geen garantie dat Uw ziekte eis zou worden goedgekeurd, wanneer het bekeken zou
worden. Dit eenmalige aanbod wordt U aangeboden in plaats van Uw ziekte eis te bekijken, in
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een poging om administratieve onkosten te besparen die afgetrokken zullen worden van het
maximale beschikbare bedrag. Als U dit bedrag niet aanvaardt, wordt het U niet nogmaals
aangeboden.
Ten laatste, deelnemende eisers met betrekking tot gel (b.v. eisers die een silicone gel borst
implantaat hebben ontvangen van Porex, Koken, Silimed, Societe Promotel of Medasil), zullen
hun uitkerings betaling van $600 ontvangen in december 2006.
Eisers die nu geen bedrag zullen ontvangen, ontvangen een brief in januari 2007 met de reden
hiervoor (b.v. een implantaat dat niet in aanmerking komt of die geimplanteerd was buiten de in
aanmerking komende data, of die reeds compensatie hebben ontvangen in de MDL 926
vereffening, die reeds meer geld hebben ontvangen dan de beschikbare uitbetalingen in Klasse 7,
of waar SFDCT nog niet de status van de eis heeft kunnen bepalen, en die nog nader moeten
worden bekeken).
Hier volgt wat er op de SFDCT website is aangegeven op 15 december 2006:
Van het bureau van de claimbeheerder
Laatst bijgewerkt op 15/12/2006 @ 8:34 am
Het vereffeningskantoor – Dow Corning Trust (SF-DCT) heeft er hard aan gewerkt om een procedure te ontwikkelen
voor de afhandeling van Klasse 7 (Silicone materiaal) eisers.
Om de verwerking te vermakkelijken, hebben de vorderings afgevaardigden en het adviescomité een speciaal eenmalig
contant aanbod van $3000.00 goedgekeurd voor eisers die een ziektevergoeding hebben aangevraagd op hun claim
formulier, maar door de vertraging in de behandeling hiervan, ervoor kunnen kiezen om een eenmalige uitbetaling te
accepteren, inplaats van te wachten op het bekijken van hun ziekte eis. Het bekijken van een ziekte eis kan 24 to 36
maanden duren.
Wij zullen beginnen met het uitkeren van versnelde vergoedingen van $600.00 aan eisers met betrekking tot gel voor
het einde van 2006.
SFDCT heeft ook Klasse 7 eisers geidentificeerd, die niet in aanmerking komen voor een Klasse 7 uitbetaling,
gebaseerd op het bedrag dat zij reeds hebben ontvangen in de MDL-926 vereffening, of die niet aan de Klasse 7
bundelings vereisten hebben voldaan. Aan deze eisers zal een brief worden gestuurd met betrekking tot de reden
waarvoor zij niet in aanmerking komen.
Wanneer een Klasse 7 eis in behandeling wordt genomen, dan is SFDCT afhankelijk van documenten in zowel onze
dossiers als de MDL-926 informatie. Daardoor kan het mogelijk zijn dat SFDCT kan eisen dat eisers additionele
informatie op moeten sturen voordat hun eis kan worden afgehandeld.
Dank U voor Uw geduld in deze zaak, terwijl wij er aan zullen werken om een proces te handhaven en deze zaak zo
eerlijk en spoedig mogelijk af te handelen, gegeven de beperkte Klasse 7 fonds. Nadat er checks en brieven worden
verstuurd, verwachten wij een hoog volume van post en telefoon gesprekken. Wij vragen U vriendelijk om geduldig te
blijven, en waarderen bij voorbaat Uw begrip.

2. UITERSTE HERSTEL DATUM VAN 17 JANUARI 2007
Het adviescomité voor eisers heeft een aantal discussies aangegaan met de vorderings
afgevaardigden over the status van de verschoven uiterste datum voor herstel van tekortkomingen
van 17 januari 2007. De voorgestelde motie is nog niet goedgekeurd. Er wordt aan gewerkt en
wordt volgende week aan het gerecht voorgelegd.
Het is mogelijk dat de meeste uiterste data voor een korte periode worden verlengd in 2007 (voor
de allerlaatste keer). Als U nog bijkomende documenten heeft die U tekortkoming recht kunnen
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zetten, dan raad ik U aan deze zo spoedig mogelijk naar SFDCT op te sturen. Er is geen reden
om dezelfde documenten nogmaals op te sturen, daar dit resulteert in een sterk vertraagde
behandelings procedure.
Wij blijven met de claimbeheerder samenwerken voor een definitieve ziekte behandelings
richtlijn, en hoop dat deze beschikbaar zal zijn binnen de volgende 3-4 maanden, als het niet
eerder is.
Wij zullen een e-nieuwsbrief sturen en zullen een bijwerking naar de CAC website sturen zo
gauw wij meer definitieve informatie hebben over the uiterste herstel datum van 17 januari 2007.

3. UITERSTE DATA VOOR INZENDING VAN CLAIMS
Schrijf alsjeblieft de volgende deadlines data op Uw kalender. Voor de meeste van deze
deadlines betekent het dat Uw claimformulieren en bijkomende materialen voor de
desbetreffende datum door ons ontvangen moeten zijn. Stuur alle formulieren dus vroeg genoeg
zodat ze voor de deadline bij ons zijn. Als Uw claim voor of op de betrokken datum niet in ons
bezit is, dan is het niet toegestaan dat U later nog een claim maakt.
Uiterste datum
1 juni, 2007
2 juni, 2014
3 juni, 2019

Voor claimcategorie:
Uiterste datum voor versnelde vergoeding claim
voor klassen 5, 6.1 and 6.2
Uiterste datum voor explantatie claim voor klassen
5, 6.1 and 6.2
Uiterste datum voor ziektevergoeding claim voor
klassen 5, 6.1 and 6.2

Indien u eerdere uitgaven van CAC elektronische nieuwsbrieven wilt lezen, kunt u ze vinden op
onze website als u op “Elektronische nieuwsbrief” klikt. Wij raden u aan om regelmatig de CAC
website te bezoeken op: (www.tortcomm.org). Daar kunt u relevante documenten downloaden of
bekijken en nieuwste updates en informatie lezen. Indien u in contact wenst te komen met de
CAC, stuur dan een e-mail naar: info@tortcomm.org of een brief naar ons Postbus adres:
Claimants’ Advisory Committee
P.O. Box 665
St. Marys, Ohio 45885
NOTITIE: Op dit document berust copyright. Het mag op geen enkele website worden
gepubliceerd zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het
Adviescomité voor de Eisers.
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