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Dit is de 27ste elektronische nieuwsbrief (3rd jaargang, Nr.7) 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. 
 

 
1. UITERSTE DATUM VOOR HERSTEL VAN TEKORTKOMINGEN IS 
VERSCHOVEN VAN 17 JULI 2006 TOT 17 JANUARI 2007 

 
Op 21 juni 2006 heeft het gerecht een bevel ondertekend die alle herstel van 
tekortkomingen data, die al zijn verlopen, of die verlopen voor 16 januari 2007, te 
verschuiven naar 17 januari 2007.  Een kopie van dit gerechtelijk bevel kunt U vinden 
op de adviescomité voor eisers (CAC) website (www.tortcomm.org), onder “Court 
Orders”. 
 
De Claimbeheerder en de betrokken partijen blijven er constant aan werken om meer 
informatie beschikbaar te stellen dat eisers kan helpen om ziekte- en invaliditeits criteria 
beter te kunnen begrijpen. 
 

2. CAC DIENT EEN MOTIE IN VOOR DE VERLENGING VAN DE  
1 JUNI 2006 DATUM VOOR BEPAALDE GROEPEN VAN EISERS 

 
Op 31 mei 2006 heeft de CAC een motie ingediend die het gerecht vraagt om de uiterste 
datum van 1 juni 2006 voor scheurvergoeding, klasse 7 (m.b.t. gel) en 9/10 (andere 
produkten) te verlengen voor de volgende categorieën van eisers: 
 

1. “Intentiebericht eisers” – eisers die op tijd een intentie formulier hebben 
ingestuurd, maar wiens eis voor explantatie- en scheur vergoeding is 
onderworpen aan een aanhangige motie en bezwaar, ingestuurd door Dow 
Corning in 2004.  Deze groep eisers bevat nu ook diegenen die een 
intentiebericht of andere correspondentie hebben ingediend voor 30 november 
1999, maar die geen bewijs van claim hebben opgestuurd voor de 2004 
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deadline, overeenkomstig met paragraaf 10 van de 30 november 1999 
bevestigingsorder (de zogenaamde “Paragraaf 10 eisers”); en  

 
2. Late eisers wiens claim recent als “op tijd” is beschouwd door, ofwel door 

overeenstemming van de partijen, en/of door het gerecht, en late eisers wiens 
claim als op tijd beschouwd zou kunnen worden in de toekomst (“late eisers”); 
en  

 
3. Eisers wiens vrijwarings geschil is beschreven in paragraaf 1 van bewijs A 

van de bepalingen en gerechtsbevel, gericht op procedures met betrekking tot 
vrijwarings geschillen tegen Dow Corning en de keuze van afhandelings 
optie, gedateerd 22 december 2004 (“aangevochten vrijwarings eisers”); en 

 
4. Eisers die niet geexplanteerd konden worden voor de uiterste datum van 1 juni 

2006, door ondervonden problemen van de SF-DCT met betrekking tot het 
bijstandsprogramma voor explantaties, ondervonden problemen van eisers om 
een bekwame chirurg te vinden die bereid was om de operatie te verrichten 
onder de regels van het bijstandsprogramma voor explantaties, en/of eisers die 
zich de operatieve kosten niet konden permitteren of die de operatieve kosten 
niet vantevoren konden betalen, zoals vele chirurgen dat vereisen; en 

 
5. Eisers wiens medische documenten voor scheuring in het bezit zijn van Dow 

Corning of de SF-DCT, overeenkomstig met de bepalende privacy regeling 
met betrekking tot ongeredacteerde medische verslagen die in het bezit zijn 
van Dow Corning, gedateerd 23 december 2005, maar waarvan de eiser niet 
op de hoogte is gesteld voor de 1 juni 2006 deadline, zo dat zij een 
scheurvergoeding claimformulier konden insturen. 

 
Dow Corning heeft gereageerd door te zeggen dat zij ermee eens zijn dat eisers in de 
categorieën 1-3 een verlenging zouden moeten krijgen, maar zij staan erop dat het gerecht 
hen niet meer dan 6 maanden toelaat.  De CAC heeft om een 1-jaar verlenging gevraagd, 
en heeft dit verzoek nogmaals herhaald in onze reactie brief.  Neem alsjeblieft notitie van 
het feit dat er op het ogenblik nog geen verlengingen zijn goedgekeurd.  Kopieën van alle 
moties kunnen bezichtigd worden op de CAC website (www.tortcomm.org), onder 
“Pending Motions”. 
 

3. SIEGEL KELLEHER ADVOCATEN HEBBEN EEN MOTIE INGEDIEND 
VOOR VERLENGING VAN DE 1 JUNI 2006 DEADLINE EN BETWIST DE 
AFKEURING VAN SCHEURBEWIJS, GEBASEERD OP ONDERZOEK EN 

EXPERT VERKLARING VAN DR. BLAIS  
 
Op 31 mei 2006 heeft het advocatenkantoor van Siegel Kelleher een motie ingediend 
namens sommige van hun cliënten, voor een verlenging van de 1 juni 2006 deadline voor 
scheurvergoedingen, en betwist SF-DCT’s afkeuring van bewijs van scheurvergoeding, 
gebaseerd op een expert verklaring en onderzoek van Dr. Pierre Blais.  De CAC heeft een 
gedetailleerde reactie ingestuurd, die ermee instemt dat de rapporten van Dr. Blais, en die 
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van andere experts die de uitgenomen implantaten hebben onderzocht op scheurbewijs, 
een hoogst betrouwbare en geldige manier is om te bewijzen hoe het omhulsel van het 
implantaat gefaald heeft, en zou in acht moeten worden genomen.  Een kopie van de 
motie en de reactie van de CAC kunt U vinden op de CAC website (www.tortcomm.org), 
onder “Pending Motions”. 
 
4. ELLIS & RAPACKI ADVOCATEN HEBBEN EEN MOTIE INGEDIEND MET 

HET VERZOEK TOT ONTHEFFING, GEBASEERD OP EXPERT 
SCHEURBEWIJS 

 
Op 6 juli 2006 heeft het advocatenkantoor van Ellis & Rapacki een motie ingediend met 
het verzoek tot ontheffing, gebaseerd op het expert rapport van scheurbewijs van Dr. 
Michael Middleton.  Een kopie van de motie en bezwaren staan op de CAC website 
onder “Pending Motions” en zullen spoedig beschikbaar zijn.  Andere eisers wiens 
scheurbewijs is gebaseerd op een expert rapport en wiens eis is afgewezen, zouden 
kunnen overwegen om ook een motie in te dienen net zoals de Siegel Kelleher and Ellis 
& Rapacki moties. 
 

5. STATUS VAN INVALIDITEITSGRAAD A MOTIES 
 
Op 9 juni 2006 heeft de claimsbeheerder, op verzoek van de betrokken partijen, een 
memorandum gestuurd, waarin de gedetaileerde geschiedenis vermeld staat van de 
invaliditeitsgraad A claims verrichtingen door MDL en SF-DCT.  De memo bevestigt dat 
99% van alle lopende ziekte claims in het herziene regelingsprogramma, hun 
invaliditeisgraad A claims hebben behandeld onder de criteria van “beroepscategorie of 
zelfverzorging”.  De CAC heeft de memorandum bij het gerecht gedeponeerd voor de 
mondelinge argument datum van 20 juni 2006, en Dow Corning heeft een antwoord en 
bewaar ingediend, waarin zij vragen aan het gerecht om de memorandum van de 
claimsbeheerder te negeren.  Ondanks al het tegengestelde bewijs en de duidelijke taal 
van de eigenlijke definitie, staat Dow Corning er op dat de standaard voor 
invaliditeisgraad A gebaseerd zou moeten zijn op “beroepscategorie en zelfverzorging”. 
 
In opvolging van het mondelijke argument, heeft het gerecht de zaak onder advies 
genomen.  De CAC heeft een gedetailleerde brief gestuurd op 29 juni 2006, die reageert 
op Dow Corning’s bezwaar dat het rapport van de claimsbeheerder niet in behandeling 
zou moeten worden genomen.  Een kopie van deze brief (die een goede opsomming van 
de zaak weergeeft) is beschikbaar op de CAC website (www.tortcomm.org), onder 
“Pending Motions”. 
 
6. STATUS VAN CAC’S MOTIE MET BETREKKING TOT DE VRIJGEVINGEN 

DIE DOW CORNING HEEFT UITGELOKT VAN 1992-1995
 

De CAC heeft enkele maanden geleden een motie ingediend die de geldigheid en 
handhaving van bepaalde vrijgevingen aanvecht die Dow Corning heeft uitgelokt van 
niet-vertegenwoordigde eisers van 1992-1995.  Nadat ze Dow Corning’s repliek hebben 
bekeken, heeft de CAC een lange beknopte brief met bewijsstukken uiteengezet op 30 
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juni 2006.  De CAC’s positie is, dat niet-vertegenwoordigde eisers die een “Ontvangst en 
kwijtschelding” (of ander gelijkwaardig) document hebben ondertekend gedurende deze 
periode, hebben alleen met een explantatie kosten vrijgeving ingestemd en niet met 
claims voor algemene schadevergoedingen, met inbegrip van scheur- en ziekte 
vergoedingen.  Eisers die onder deze motie zouden kunnen vallen, en die nog geen 
contact hebben opgenomen met de CAC, worden aangeraden om dit te doen. 
 
Kopieën van alle pleidoois zijn beschikbaar op de CAC’s website onder “Pending 
Motions”. 
 

6. BEVESTIGING EN OVEREENSTEMMING M.B.T. DE VORDERING 
VAN EEN NALATENSCHAP 

 
De SF-DCT heeft een 1-pagina formulier beschikbaar voor advocatenkantoren om te 
gebruiken om betalingen uit te reiken aan geschikte personen, gebaseerd op de eis van de 
overledene – “Estate Claims Affirmation and Agreement”.  Dit formulier vereist dat het 
advocatenkantoor bepaalde informatie bevestigd en dat ze SF-DCT schadeloos stellen, 
dus lees dit formulier zorgvuldig voordat je het invult en terugstuurt.  Een kopie van dit 
formulier kun je downloaden op de CAC’s website (www.tortcomm.org), of U kunt de 
SF-DCT bellen op 866-874-6099. 
 

7. HET COMITÉ VAN FINANCIËN GEEFT EEN OPSOMMING VRIJ VAN 
HET RAPPORT VAN EEN ONAFHANKELIJKE ASSESSOR 

 
Op 23 juni 2006 heeft het comité van financiën een opsomming vrijgegeven van een 
onafhandelijke assessor’s rapport m.b.t. de adequate uitbetaling van claims.  De 
opsomming beschrijft dat: 
  

De onafhankelijke assessor van het vereffeningskantoor – Dow Corning Trust 
(SF-DCT) heeft de verplichtingen en bezittingen van het kantoor bekeken tot het 
einde van het jaar 2005 en verwachten dat het kantoor aan alle geteste 
verplichtingen en aanspraken kan voldoen.  Gedurende het 2de kwartaal van 2006 
heeft de onafhandelijke assessor claim-eisen en resultaten bekeken en heeft geen 
reden gevonden dat toekomstige verplichtingen van het 2005 budget buiten het 
voorspelde bereik zullen vallen. 

 
Premie betalingen worden nog niet uitbetaald.  Een kopie van de opsomming is 
beschikbaar op de CAC website onder “Other Downloads”. 
 

8. ANDERE ZAKEN 
 

De CAC werkt aan aanvullende zaken voor onze volgende nieuwsbrief, inclusief een 
bijgewerkte claims procedure en uitbetalings rapport, wachttijden, bijgewerkte late eiser 
tegenargumenten van Dow Corning, and de status van weergaloze intentiebericht claims, 
en andere zaken. 
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9. WIJ VRAGEN OM UW HULP 

 
Als er iemand is die van een QMD (bevoegd arts) rheumatoloog weet in de buurt van 
Shreveport, Louisiana, laat het dan alsjeblieft weten aan info@tortcomm.org. 
 
Als er iemand is die aan het Dow Corning explantatie bijstand programma heeft 
meegewerkt van 1992-1995 en die een Dow Corning “tissue expander”(ballon) heeft 
laten verwijderen, neem dan alsjeblieft contact met ons op info@tortcomm.org. 
 
Als u opmerkingen heeft over de explantatie bijstand programma en over het vermogen 
om Uw implantaten voor de 1 juni 2006 deadline eruit te laten halen, stuurt U ons dan 
alsjeblieft een gedetailleerde e-mail waarin U Uw problemen beschrijft, naar 
info@tortcomm.org.  We hebben verschillende e-mails bij onze motie voor verlenging en 
reactie brief gesloten (met de namen doorgestreept), en willen graag andere 
correspondentie met het gerecht delen. 
 

11. 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 Voor claimcategorie: 
1 juni, 2007 Uiterste datum voor versnelde vergoeding 

claim voor klassen 5, 6.1 and 6.2 
2 juni, 2014 Uiterste datum voor explantatie claim voor 

klassen 5, 6.1 and 6.2 
3 juni, 2019 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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