
 

 

DSB N.V. in liquidatie, voorheen genaamd DSB BANK N.V. 

BEKENDMAKING SURSEANCE VAN BETALING MET AANBIEDING ONTWERPAKKOORD 

1. DSB Bank N.V. is op 19 oktober 2009 failliet verklaard. Dit faillissement is op 17 december 2021 

geëindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst waarbij het restant van de 

vorderingen (berekend per faillissementsdatum, de zogenaamde geverifieerde vorderingen) van 

alle schuldeisers volledig wordt betaald. Na deze betaling en na aftrek van de verwachte 

uitvoeringskosten resteert een positief saldo van circa EUR 650 miljoen. Dat bedrag is 

onvoldoende is om de niet-geverifieerde vorderingen (voor zover thans bekend alleen 

rentevorderingen tijdens de faillissementsperiode) geheel te voldoen. 

2. Op 17 december 2021 is de naam van DSB Bank N.V. gewijzigd in DSB N.V. (“DSB”). DSB verkeert 

na beëindiging van het faillissement in liquidatie. Overeenkomstig haar statuten is er een 

vereffenaar benoemd, die na constatering dat het nog aanwezige saldo niet toereikend is om 

genoemde (rente)vorderingen geheel te voldoen, surseance van betaling heeft aangevraagd. 

3. Op 18 januari 2022 heeft de rechtbank Amsterdam aan DSB surseance van betaling verleend met 

benoeming van Mr. A.E. de Vos en mr. W.M. de Vries als rechters-commissaris en van 

ondergetekenden tot bewindvoerders.  

4. DSB heeft bij de aanvraag voor surseance van betaling ook een ontwerpakkoord bij de rechtbank 

neergelegd. Het ontwerpakkoord voorziet - na goedkeuring door de rechtbank - in gedeeltelijke 

betaling van de hiervoor genoemde niet-geverifieerde vorderingen. Het door DSB aangeboden 

ontwerpakkoord in surseance van betaling maakt een zo efficiënt mogelijke verdeling van het 

resterende positieve saldo aan de rechthebbenden mogelijk met goedkeuring door de rechtbank.  

5. De rechtbank heeft bepaald dat op maandag 9 mei 2022 te 10.00 uur in het gebouw van de 

rechtbank aan de Parnassusweg 280 te Amsterdam, ten overstaan van de rechters-commissaris, 

de raadpleging en stemming over het ontwerpakkoord zal worden gehouden.  

6. De rechtbank heeft bepaald dat alle kennisgevingen die volgens de wet in deze surseance van 

betaling moeten worden gedaan, zullen plaatsvinden via de website surseance.dsb.nl. Daar is 

ook praktische informatie voor schuldeisers en de volledige tekst van het ontwerpakkoord te 

vinden. Op de website zal steeds actuele informatie beschikbaar zijn. De bewindvoerders 

adviseren de schuldeisers die geïnformeerd willen worden over de ontwikkelingen in deze 

surseance van betaling om de website periodiek te raadplegen. 

De bewindvoerders, 

mr. B.F.M. Knüppe en mr. R.J. Schimmelpenninck 

26 januari 2022 

surseance.dsb.nl 


