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RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

surseancenummer C/13/22/2 S
uitspraak 1 8 januari 2022

Op 17januari 2022 is ter griffie van deze rechtbank ingekomen een verzoekschrift met
rekestnummer 712632 FT RK22.32, van:

de naamloze vennootschap
DSB N.V. in liquidatie,
voorheen: DSB BankN.V.,
statutair gevestigd te Amsterdam,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37088128,
vestigingsadres: 1687 CL Wognum, Geert Scholtenslaan 10,
advocaten mrs. C.R. Zijderveld en J.R.R. den Hollander-Arntz,

- hierna te noemen: DSB,

strekkende tot het verkrijgen van surseance van betaling ex artikel 214 van de
Faillissementswet (Fw), tot aanbieding van een akkoord ex artikel 252 Fw en tot
bescherming van de belangen van de gezamenlijke schuldeisers als bedoeld in artikel
225 Fw.

1. De feiten

1.1. Op 19 oktober 2009 is de naamloze vennootschap DSB BankN.V. failliet
verklaard, onder intrekking van de eerder aan haar verleende noodregeling. Dit faillissement
is op de voet van artikel 193 lid 1 Fw op 17 december 2021 geëindigd met het verbindend
worden van de slotuitdelingslijst. Daarbij zijn alle geverifieerde vorderingen volledig
voldaan. DSB Bank N.V. kwalificeert niet langer als bank in de zin van de Wet op het
financieel toezicht. Haar naam is om die reden per einde van het faillissement gewijzigd in
DSB N.V.

1.2. DSB blijft bestaan voorzover dat nodig is voor de vereffening van haar vermogen.
Ingevolge artikel 23.3 van de statuten van DSB N.V. is haar statutair bestuurder R. Douma
vereffenaar geworden. Douma heeft het verzoekschrift mede ondertekend.

1.3. Op 27 december 2021 zijn mr. R.J. Schimmelpenninck en mr. B.F.M. Knüppe -

voordien beiden curatoren in het faillissement van DSB - aangewezen als beoogd
bewindvoerders en zijn mr. A.E. de Vos en mr. W.M. de Vries aangemerkt als beoogd
rechters-commissarissen.

1.4. In het vermogen van DSB zijn nog baten beschikbaar. Na aftrek van de
vereffeningskosten bedragen deze baten naar verwachting nog circa € 669 miljoen. Deze
baten dienen te worden vereffend ten behoeve van ruim 280.000 schuldeisers van DSB. Dit
betreft enerzijds schuldeisers van ria faillissement opeisbaar geworden (maar tijdens
faillissement niet verifieerbare) rentevorderingen en anderzijds schuldeisers van eventuele
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andere, op dit moment niet bij DSB bekende, vorderingen. De eerstgenoemde vorderingen
worden op dit moment begroot op een bedrag van circa € 785 miljoen.

2. De verzoeken ex artikel 214 en 255 Fw en de toelichting daarop

2.1. DSB verzoekt ex artikel 214 Fw haar surseance van betaling te verlenen omdat zij
voorziet dat zij met het betalen van al haar opeisbare schulden niet zal kunnen voortgaan.
Nu DSB niet langer als bank kwalificeert, staat lid 4 van voormeld artikel er niet aan in de
weg dat surseance van betaling wordt verleend. Bij het verzoekschrift is een ontwerp van
akkoord gevoegd dat op grond van artikel 252 Fw wordt aangeboden. Het surseanceverzoek
dient ertoe DSB in staat te stellen over te gaan tot gedeeltelijke betaling van de vorderingen
op basis van het ontwerpakkoord. DSB verwacht dat de schuldeisers, door uitvoering van
het akkoord in een surseance van betaling, (spoediger) in een betere positie zullen geraken
dan wanneer een opvolgend faillissement van DSB zou worden uitgesproken. Uit de
wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat het doel van de surseanceregeling ook liquidatie
van het vermogen van een (ontbonden) schuldenaar behelst. Artikel 2:23a lid 4 BW staat er
— mede gezien de doel en de totstandkomingsgeschiedenis van die bepaling - in dit geval
niet aan in de weg dat de vereffenaar surseance van betaling aanvraagt. Omdat DSB meer
dan 10.000 schuldeisers heeft, kan zij op grond van artikel 281a lid 1 Fw volstaan met de
overlegging van een vereenvoudigde lijst van schuldeisers zoals in dat artikellid bedoeld.
DSB verzoekt, ten slotte, om op de voet van artikel 255 Fw de datum voor indiening van de
schuidvorderingen en dag en uur voor raadpleging en stemming over het ontwerpakkoord
vast te stellen.

3. Het verzoek ex artikel 225 Fw en de toelichting daarop

3.1. Gelet op het grote aantal schuldeisers waaronder de baten van DSB zullen worden
verdeeld, acht DSB het onpraktisch indien de communicatie met de schuldeisers per brief,
of zelfs maar per e-mail, zou plaatsvinden. In samenspraak met de beoogd bewindvoerders,
heeft DSB een website (ww\\ .siirseance.dsh.nl) ingericht, via welke website deze
communicatie op een doelmatige en voor schuldeisers toegankelijke wijze kan geschieden.
Bovendien kan het ontwerp van akkoord via deze website worden ingezien. DSB verzoekt
de rechtbank op de voet van artikel 225 lid 1 Fw te bepalen dat de bewindvoerders via de
speciaal daartoe ingerichte website kennisgevingen met betrekking tot de surseance van
betaling aan de schuldeisers kunnen doen. De beoogd bewindvoerders hebben aan DSB te
kennen gegeven dat zij de schuldeisers via verschillende krantenberichten zullen informeren
over het bestaan van de website en het belang deze website regelmatig te raadplegen.

4. Beoordeling

4. 1. De rechtbank is gelet op het bepaalde in artikel 3 van de verordening (EU) van het
Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures,
Verordening (EU) nr. 20 15/848, bevoegd deze hoofdprocedure te openen, nu het centrum
van de voornaamste belangen van verzoekster in Nederland ligt.

4.2. De rechtbank acht, gelet op hetgeen door DSB aan haar verzoeken ten grondslag is
gelegd en hiervoor onder 2.1 en 3. 1 verkort is weergegeven, en gezien het bepaalde in met
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name de artikelen 214, 215, 225, 252, 255 en 28la Fw, voldoende gronden aanwezig om als
volgt te beslissen. De rechtbank zal voorts bepalen dat de bewindvoerders de schuldeisers
binnen 14 dagen in kennis dienen te stellen van de hiervoor bedoelde website via een bericht
in ten minste twee landelijk verspreide nieuwsbladen.

5. Beslissing

De rechtbank:

op het verzoek ex artikel 214 Fw

5.1. verleent aan DSB voornoemd voorlopig surseance van betaling,

5.2. benoemt mr. R.J. Schimmelpenninck en mr. B.F.M. Knüppe, beiden domicilie
kiezend ten kantore van DVDW advocaten, postbus 85850 te, 2508 CN, Den Haag, tot
bewindvoerders, teneinde met (de vereffenaar van) DSB het beheer over haar zaken te
voeren,

5.3. benoemt tot rechters-commissarissen de leden van deze rechtbank mr. A.E. de Vos
en mr. W.M. de Vries,

op het verzoek ex artikel 255 Fw

5.4. gelast dat de in artikel 218 Fw bedoelde behandeling niet zal plaatshebben,

5.5. bepaalt dat uiterlijk op vrijdag 22 april 2022 de schuldvorderingen bij de
bewindvoerders ingediend moeten worden,

5.6. bepaalt dat op maandag 9 mei 2022 te 10.00 uur in het gebouw van deze
rechtbank, gevestigd aan de Parnassusweg 280 te Amsterdam, ten overstaan van rechters-
commissarissen de raadpleging en stemming over het aangeboden akkoord zal worden
gehouden,

5.7. bepaalt dat bewindvoerders aan alle bekende schuldeisers van een en ander kennis
geven als bedoeld in artikel 256 Fw met inachtneming van hetgeen hieina is bepaald

5 8 bepaalt dat bewindvoerders een afschrift van de lijst van voorlopig erkende en
betwiste vorderingen, als bedoeld in artikel 259 Fw, ter griffie van de rechtbank neerleggen,
als bedoeld in artikel 263 Fw, om aldaar gedurende de zeven (7) aan de raadpleging en
stemming voorafgaande dagen kosteloos voor een ieder ter inzage te liggen,

5.9. bepaalt dat bewindvoerders schriftelijk ter vergadering verslag uitbrengen over het
aangeboden akkoord, als bedoeld in artikel 265 lid 1 Fw,

op het verzoek ex artikel 225 Fw

5.10. bepaalt dat de bewindvoerders kennisgevingen aan schuldeisers (en overige
belanghebbenden van DSB) met betrekking tot de surseance van betaling en het ontwerp
akkoord, waaronder begrepen alle oproepingen, al dan niet per brief, die de bewindvoerders of
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de griffie op grond van de Faillissementswet (of overige wetgeving) gehouden zijn aan
schuldeisers (en overige belanghebbenden van DSB) te doen, via en daartoe door DSB
ingerichte website laten geschieden,

5.11. bepaalt dat de bewindvoerders de schuldeisers zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14
dagen na deze beschikking via een bericht in ten minste twee landelijk verspreide
nieuwsbladen hiervan in kennis stelt.

Deze beschikking is gegeven door mr. K.M. van Rasse! en in raadkamer uitgesproken op
18 janua 2022 te 09.45 uur.
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