
beschikking datumbepaling

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

surseancenummer: Ch 3/22/2-S
uitspraak: 21 januari 2022

Op 18 januari 2022 is ter griffie van deze rechtbank ingekomen een verzoekschrift met
rekestnummer 712760 FT RK 22.39, ingediend door mr. R.J. graafSchimmelpenninck en mr.
B.F.M. Knüppe, bewindvoerders in de surseance van betaling 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 Wognurn, Geert Scholtenslaan 10,

- hierna te noemen: DSB,

tot het treffen van voorzieningen als bedoeld in artikel 281b jo artikel 281d en artikel 281b
jo. artikel 281e van de Faillissementswet (Fw).

1. De feiten

1.1. Op 19 oktober 2009 is de naamloze vennootschap DSB Bank N.V. failliet ver
klaard, onder intrekking van de eerder aan haar verleende noodregeling. Dit faillissement is
op 17 december 2021 geëindigd met het verbindend worden van de slotuitdelingslijst. Daar
bij zijn alle geverifieerde vorderingen volledig voldaan. Voorzover dat nodig is voor de ver
effening van haar vermogen, blijft zij bestaan.

1.2. DSB Bank N.V. kwalificeert niet langer als bank. Haar naam is om die reden per
einde van het faillissement gewijzigd in DSB N.V. Ingevolge artikel 23.3 van de statuten
van DSB N.V. is haar statutair bestuurder R. Douma vereffenaar geworden.

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 bewind
voerders 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. De baten bedragen naar ver
wachting nog circa € 669 miljoen. Deze baten dienen — na aftrek van de daarmee gemoeide
kosten — te worden vereffend ten behoeve van ruim 280.000 schuldeisers van DSB. Dit be
treft enerzijds schuldeisers van na faillissement opeisbaar geworden (maar tijdens faillisse
ment niet verifieerbare) rentevorderingen en anderzijds schuldeisers van eventuele overige,
op dit moment niet bij DSB bekende, vorderingen. De eerstgenoemde vorderingen worden
op dit moment begroot op circa € 785 miljoen.
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1.5. Op 18januari 2022 heeft de rechtbank aan DSB voorlopig surseance van betaling
verleend. Bij het daartoe strekkende verzoekschrift was een ontwerp van akkoord gevoegd
dat op grond van artikel 252 Fw wordt aangeboden. Bij dezelfde beschikking van 18 januari
2022 heeft de rechtbank bepaald dat de schuldeisers op 9 mei 2021 over het aangeboden
ontwerpakkoord zullen worden geraadpleegd, en zij daarover zullen kunnen stemmen. Te
vens is een voorziening ex artikel 225 Fw getroffen met betrekking tot de wijze van commu
niceren met de schuldeisers.

2. ..-- De verzoeken ex artikel 281d en 281e Fw

2.1. Bewindvoerders hebben op 18 januari 2022 het onderhavige verzoekschrift inge

diend waarbij zij — kort gezegd — de rechtbank verzoeken:

(i) op grond van artikel 281d Fw te bepalen dat een deel van de vorderingen niet op
de in artikel 259 Fw bedoelde lijst behoeft te worden geplaatst, en

(ii) op grond van artikel 281e Fw een commissie van vertegenwoordiging te beno
men.

2.2. De rechtbank zal een datum bepalen voor behandeling van de verzoeken. Zij zal
daarbij tevens ambtshalve bepalen tot welke datum voorafgaand aan de behandeling
schuldeisers zich schriftelijk kunnen aanmelden om de behandeling bij te wonen, en tot
welke datum zij uiterlijk hun schriftelijke standpunten op het verzoek aan de rechtbank kun
nen doen toekomen.

3. Beslissing

De rechtbank:

3.1. bepaalt dat de behandeling van de verzoeken van de bewindvoerders plaats zal
vinden in het gebouw van de rechtbank aan de Parnassusweg 280 te Amsterdam op 23
februari 2022 te 10:00 uur,

3.2. bepaalt dat schuldeisers zich uiterlijk op 16 februari 2022 bij de bewindvoerders
kunnen aanmelden om de behandeling bij te wonen,

3.3. bepaalt dat schuldeisers uiterlijk op 16 februari 2022 hun schriftelijke standpunten
kunnen toezenden, per brief aan de rechtbank Amsterdam, t.a.v. de faillissementsgriffie,
postbus 84500 te (1080 BN) Amsterdam,

3.4. beveelt de bewindvoerders deze beschikking onmiddellijk via de daartoe door hen
ingerichte website aan schuldeisers bekend te maken.

Deze be chikking is gegeven door mr. R.H.C. Jongeneel en in
21 janri 2022.


