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 OPENBAAR SURSEANCEVERSLAG (ex artikel 227 Fw) 

Surseanceverslag nummer 1 van de bewindvoerders van 

DSB N.V. in liquidatie 

(voorheen genaamd: DSB Bank N.V.) 

18 februari 2022 

             

De openbare surseanceverslagen van DSB N.V. in liquidatie (voorheen genaamd DSB Bank N.V.), 

statutair gevestigd te Amsterdam, (“DSB”) worden online beschikbaar gesteld op de website 

surseance.dsb.nl. De rechtbank Amsterdam heeft bepaald dat alle kennisgevingen die volgens de wet 

in de surseance van betaling (“surseance”) van DSB moeten worden gedaan, zullen plaatsvinden via 

deze website. Op de website zullen dergelijke kennisgevingen en actuele informatie steeds 

beschikbaar zijn. De bewindvoerders van DSB (“Bewindvoerders”) adviseren de schuldeisers die 

geïnformeerd willen worden over de ontwikkelingen in deze surseance om de website periodiek te 

raadplegen.  

             

Gegevens onderneming:   DSB N.V. in liquidatie (voorheen genaamd DSB Bank N.V.) 

Vestigingsadres:   Geert Scholtenslaan 10 te (1687 CL) Wognum 

Surseancenummer:   S.13/22/2 

Datum uitspraak:   18 januari 2022 (surseance) 

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

Rechters-commissarissen:  mr. A.E. de Vos en mr. W.M. de Vries 

Periode stille bewindvoering:  27 december 2021 t/m17 januari 2022 

Verslagperiode:    27 december 2021 t/m 17 februari 2022 

Bestede uren bewindvoerders:    238 uren 

             

Opmerkingen vooraf: 

 

Voorafgaand faillissement 

Dit verslag betreft de surseance van DSB. De Bewindvoerders waren tevens curatoren in het 

faillissement van DSB. Dat faillissement is geëindigd op 17 december 2021 als gevolg van het 

verbindend worden van de slotuitdelingslijst waarmee in volledige betaling van alle resterende 

geverifieerde vorderingen is voorzien. Voor relevante informatie over het voorafgaande faillissement 

van DSB verwijzen de Bewindvoerders naar de openbare verslagen inzake het faillissement. Deze 

verslagen en informatie over de afwikkeling van het faillissement zijn terug te vinden op de website 

www.dsbbank.nl. Alle informatie over de surseance wordt gepubliceerd op de website 

surseance.dsb.nl.  

https://surseance.dsb.nl/
http://www.dsbbank.nl/
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Voorafgaande stille bewindvoering met aanstelling beoogd bewindvoerders 

Voorafgaand aan de surseance heeft de rechtbank Amsterdam op verzoek van DSB een stille 

bewindvoering toegewezen. De Bewindvoerders zijn daarbij door de rechtbank Amsterdam 

aangewezen als beoogd bewindvoerders. Onderhavig verslag bevat tevens een verslag van de 

werkzaamheden van de Bewindvoerders gedurende deze periode van stille bewindvoering. Deze ving 

aan op 27 december 2021 en liep af op 17 januari 2022. 

 

Overige informatie over de surseance 

De Bewindvoerders doen door middel van een openbaar surseanceverslag periodiek verslag van hun 

werkzaamheden als Bewindvoerders. De Bewindvoerders adviseren de schuldeisers om daarnaast 

regelmatig de website surseance.dsb.nl te raadplegen om op de hoogte te blijven van actuele 

ontwikkelingen en van alle kennisgevingen die volgens de wet in de surseance van DSB moeten 

worden gedaan.  

 

Status van dit verslag 

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Het verslag is opgesteld door de 

Bewindvoerders en niet door DSB.  

             

 

1. Inleiding: beschikkingen en opbouw verslag 

1.1. Stille bewindvoering 

Op 21 december 2021 heeft DSB een verzoek bij de rechtbank Amsterdam (“Rechtbank”)  

ingediend tot het verlenen van een stille bewindvoering voor DSB. De Rechtbank heeft dat 

verzoek op 27 december 2021 toegewezen, in die zin dat zij DSB heeft bericht dat zij in geval 

van opening van een insolventieprocedure voornemens is om de Bewindvoerders, beiden 

voormalig curator in het faillissement van DSB, aan te stellen als curator of bewindvoerder, en 

mr. A.E. de Vos en mr. W.M. de Vries te benoemen als rechter-commissaris. In afwachting van 

de mogelijke insolventieprocedure zijn de Bewindvoerders als stille bewindvoerders 

aangewezen voor de duur van drie weken.   

1.2. Surseance 

Op 17 januari 2022 heeft DSB de Rechtbank vervolgens verzocht om surseance aan haar te 

verlenen. Bij dat verzoek is een ontwerp van een akkoord gevoegd dat wordt aangeboden aan 

de schuldeisers van DSB. DSB heeft in haar verzoekschrift tevens verzocht om, vanwege het 

grote aantal schuldeisers, ex artikel 225 Faillissementswet (“Fw”) te bepalen dat de 

Bewindvoerders via de speciaal daartoe ingerichte website surseance.dsb.nl alle 

kennisgevingen kunnen doen, waaronder begrepen alle oproepingen, al dan niet per brief, die 

https://surseance.dsb.nl/
https://surseance.dsb.nl/
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de bewindvoerders of de griffie van de rechtbank op grond van de wet gehouden zijn aan de 

schuldeisers en andere belanghebbenden te doen. 

Bij beschikking van 18 januari 2022 heeft de Rechtbank voorlopig surseance verleend aan 

DSB. Zij heeft de Bewindvoerders benoemd als bewindvoerders en mr. A.E. de Vos en mr. 

W.M. de Vries als rechters-commissarissen (“Rechters-Commissarissen”). De rechtbank heeft 

in haar beschikking verder onder meer bepaald dat: 

(i) uiterlijk op vrijdag 22 april 2022 de schuldvorderingen bij de Bewindvoerders ingediend 

moeten worden; 

(ii) op maandag 9 mei 2022 te 10:00 uur in de Rechtbank aan de Parnassusweg 280 te 

Amsterdam ten overstaan van de Rechters-Commissarissen de raadpleging en stemming 

over het aangeboden akkoord zal worden gehouden; 

(iii) de Bewindvoerders de kennisgevingen aan schuldeisers (en overige belanghebbenden van 

DSB) met betrekking tot de surseance en het ontwerpakkoord, waaronder begrepen alle 

oproepingen, al dan niet per brief, die de Bewindvoerders of de griffie op grond van de Fw 

(of overige wetgeving) gehouden zijn aan schuldeisers (en overige belanghebbenden van 

DSB) te doen, via een daartoe door DSB ingerichte website laten geschieden; 

(iv) 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 stellen. 

De Bewindvoerders hebben op diezelfde dag de als Bijlage 1 aangehechte mededelingen en 

de beschikking van de Rechtbank gepubliceerd op de website surseance.dsb.nl. Zij hebben 

voorts de onder (iv) bedoelde kennisgeving gedaan door op 26 januari 2022 advertenties te 

plaatsen in de Telegraaf, het Algemeen Dagblad en het Noordhollands Dagblad (Bijlage 2).  

1.3. Verzoek Bewindvoerders verkorte crediteurenlijst en aanstelling commissie van 

vertegenwoordiging 

De Bewindvoerders hebben op 18 januari 2022 een verzoekschrift ex artikel 281 jo. artikel 281d 

en 281e Fw bij de Rechtbank ingediend. Vanwege het grote aantal schuldeisers dat is 

betrokken bij de surseance– volgens de administratie van DSB ruim 283.000 – hebben de 

Bewindvoerders de Rechtbank daarin verzocht om te bepalen dat een deel van de vorderingen 

niet op de in artikel 259 Fw bedoelde crediteurenlijst behoeft te worden geplaatst. Daarnaast 

hebben zij de benoeming van een commissie van vertegenwoordiging (“Commissie”) verzocht, 

die in het belang van de schuldeisers het ontwerpakkoord zal beoordelen en die in plaats van 

de individuele schuldeisers over het ontwerpakkoord zal stemmen. De wettelijke basis voor 

deze verzoeken is de zogenaamde Brandarisregeling van artikel 281a Fw en verder. 

 

 

https://surseance.dsb.nl/


4/12 
 

In verband met dit verzoek heeft de Rechtbank bij beschikking van 21 januari 2022 onder meer 

bepaald: 

(i) dat de behandeling van de verzoeken van de Bewindvoerders op 23 februari 2022 te 10:00 

uur zal plaatsvinden in de Rechtbank aan de Parnassusweg 280 te Amsterdam; 

(ii) dat schuldeisers zich uiterlijk op 16 februari 2022 bij de Bewindvoerders kunnen aanmelden 

om de behandeling bij te wonen; 

(iii) dat schuldeisers uiterlijk op 16 februari 2022 hun schriftelijke standpunten ten aanzien van 

het verzoek per brief kunnen toezenden aan rechtbank Amsterdam, t.a.v. de 

faillissementsgriffie, Postbus 84500 te (1080 BN) Amsterdam. 

Direct nadat de Bewindvoerders met deze beschikking bekend zijn geworden, hebben zij de 

beschikking aangekondigd en gepubliceerd op de website surseance.dsb.nl. Ook het 

verzoekschrift van de Bewindvoerders kan op deze website worden geraadpleegd. 

1.4. Opbouw van dit verslag 

In dit verslag wordt eerst informatie gegeven over DSB (paragraaf 2). Daarna leggen de 

Bewindvoerders verantwoording af over hun werkzaamheden tijdens de stille bewindvoering 

(paragraaf 3). Tot slot bespreken zij in paragraaf 4 hun werkzaamheden tijdens de surseance, 

onder meer met betrekking tot de schuldeisers en het door DSB aangeboden ontwerpakkoord.  

2. Achtergrond en organisatie DSB 

2.1. Directie en organisatie 

Op 17 december 2021 is de slotuitdelingslijst in het faillissement van DSB verbindend 

geworden. De slotuitdelingslijst voorziet in volledige betaling van alle resterende geverifieerde 

vorderingen. Het faillissement van DSB is hiermee van rechtswege geëindigd. DSB is met 

ingang van die datum van rechtswege ontbonden. Omdat DSB nog baten heeft, blijft zij evenwel 

als ontbonden vennootschap bestaan tot het moment dat die baten zullen zijn vereffend.  

Op 22 oktober 2021 is de heer R. Douma benoemd tot bestuurder van DSB. Ingevolge de 

statuten is hij met ingang van 17 december 2021, de datum van ontbinding, vereffenaar van 

DSB. Enig aandeelhouder van DSB is DSB Ficoholding N.V. Een overzicht van de 

vennootschappelijke structuur waarvan DSB deel uitmaakt is als Bijlage 3 aan dit verslag 

gehecht. 

2.2. Activiteiten 

DSB exploiteerde een bank. Gedurende het faillissement zijn de activiteiten van DSB 

afgebouwd. Sinds de verkoop en overdracht van de laatste delen van de leningenportefeuille in 

november 2021 aan NIBC Bank N.V. verricht DSB feitelijk geen activiteiten meer. Op 17 

december 2021 heeft een statutaire naamswijziging van DSB plaatsgevonden, nu de 

vennootschap vanaf het einde van het faillissement niet langer bevoegd is het bestanddeel 

“bank” in haar naam te voeren. DSB heeft op dit moment geen personeelsleden in dienst. Voor 

https://surseance.dsb.nl/
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een nadere toelichting op de activiteiten van DSB voor en tijdens het faillissement verwijzen de 

Bewindvoerders naar de openbare faillissementsverslagen die zij in hun hoedanigheid van 

curator in het faillissement van DSB hebben opgesteld, en in het bijzonder naar de terugblik op 

het faillissement die als bijlage 1 bij het 46e faillissementsverslag d.d. 21 december 2021 is 

gevoegd. Deze verslagen en overige informatie kunnen worden geraadpleegd op de website 

www.dsbbank.nl.  

2.3. Redenen voor surseanceverzoek 

Nadat in het faillissement een 100% uitdeling heeft plaatsgevonden aan alle geverifieerde 

schuldeisers van DSB, resteren er nog baten (“Boedeloverschot”). Deze relatief gunstige 

uitkomst van het faillissement is mede te verklaren door externe factoren (zie hierover ook de 

eerder genoemde terugblik). Het voor uitdeling beschikbare Boedeloverschot bedraagt volgens 

DSB na aftrek van de verwachte kosten van vereffening circa EUR 669 miljoen.  

Daar tegenover staan schulden, die DSB begroot op circa EUR 785 miljoen. Volgens DSB is dit 

het bedrag dat ruim 283.000 schuldeisers van haar kunnen vorderen uit hoofde van rente die na 

het faillissement opeisbaar is geworden. Deze rentevorderingen konden op grond van de wet 

(artikel 128 Fw) in het faillissement niet worden geverifieerd.  

Het volgens DSB beschikbaar Boedeloverschot is derhalve onvoldoende om alle vorderingen te 

voldoen. Volgens DSB verkeert zij daardoor in een positie waarin zij voorziet dat zij in de 

toekomst met het betalen van opeisbare schulden niet zal kunnen voortgaan. Zij heeft 

surseance verzocht met als doel om over te gaan tot gedeeltelijke uitbetaling van de schulden 

op basis van het door haar aangeboden ontwerpakkoord. De Bewindvoerders verwijzen voor 

een nadere toelichting op de financiële situatie van DSB naar het surseanceverzoek d.d. 17 

januari 2022, dat DSB heeft gepubliceerd op surseance.dsb.nl. In dit verzoekschrift licht DSB 

toe dat zij ervan overtuigd is dat de uitvoering van het ontwerpakkoord via een surseance alle 

thans resterende schuldeisers van DSB in een betere positie zal brengen dan waarin zij zouden 

verkeren indien een tweede faillissement van DSB zou volgen. Vereffening van het 

Boedeloverschot via een akkoord maakt volgens DSB spoedige en – naar verwachting – 

hogere uitdelingen mogelijk en voorkomt een (mogelijk) langdurig tweede faillissement. 

2.4. Financiële gegevens 

Tijdens het faillissement van DSB zijn jaarlijks financiële verslagen opgesteld. De financiële 

verslagen t/m 2020 zijn raadpleegbaar op www.dsbbank.nl. DSB bereidt momenteel een 

financieel verslag over het jaar 2021 voor.  

2.5. Activa 

DSB houdt 100% van de aandelen in Finqus B.V. Bij Finqus B.V. zijn nog enkele 

personeelsleden in dienst. Zij houden zich bezig met de afwikkeling van de overdracht van de 

leningenportefeuilles en verrichten werkzaamheden in verband met de vereffening. Het actief 

van DSB bestaat uit liquide middelen, dat wil zeggen direct opvorderbare gelden die door DSB 

en Finqus B.V. worden aangehouden bij een bancaire instelling in Nederland. Tezamen houden 

http://www.dsbbank.nl/
https://surseance.dsb.nl/
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DSB en Finqus B.V. in totaal circa EUR 686 miljoen aan liquide middelen aan, waarvan EUR 21 

miljoen in escrow wordt gehouden in verband met de overdracht van de leningenportefeuilles 

tijdens het faillissement aan NIBC Bank N.V. en Intrum Nederland B.V. Met NIBC Bank N.V. is 

afgesproken dat een bedrag van EUR 16 miljoen tot november 2022 in escrow blijft staan. De 

met Intrum Nederland B.V. afgesproken escrow van EUR 5 miljoen loopt tot mei 2022. De 

verwachting van DSB is dat uiteindelijk, na aftrek van de verwachte kosten van vereffening, de 

totale activa ongeveer EUR 669 miljoen zullen bedragen. 

2.6. Schuldeisers 

Zoals hiervoor onder paragraaf 2.3 is toegelicht, heeft DSB volgens haar administratie ruim 

283.000 schuldeisers met vorderingen wegens rente die gedurende het faillissement 

verschuldigd is geworden. Die rentevorderingen konden gedurende het faillissement niet 

worden geverifieerd in het faillissement.  

3. Verantwoording periode stille bewindvoering  

3.1. Duur stille bewindvoering 

De stille bewindvoering is aangevangen op 27 december 2021. De Rechtbank heeft de looptijd 

van de regeling bepaald op drie weken met de mogelijkheid om verlenging te verzoeken. Van 

die mogelijkheid heeft DSB geen gebruik gemaakt. Als gevolg van de afloop van de genoemde 

periode van drie weken is de stille bewindvoering geëindigd op 17 januari 2022. 

3.2. Rol beoogd bewindvoerders 

De aanwijzing door de Rechtbank van de Bewindvoerders als beoogd bewindvoerders diende 

om de mogelijkheid te bieden om in relatieve rust de afwikkeling van de resterende boedel na 

het faillissement van DSB vanuit een surseance voor te bereiden. Gedurende de stille 

bewindvoering hadden de Bewindvoerders als beoogd bewindvoerders en de beoogd rechters-

commissarissen geen enkele wettelijke bevoegdheid of taak. De beoogd bewindvoerders zijn 

aangewezen om mee te kijken, zich te informeren en zich te laten informeren. Volgens de 

aanwijzing van de Rechtbank dienden zij zich daarbij uitsluitend te laten leiden door de 

belangen van de gezamenlijke schuldeisers als ware de insolventie reeds uitgesproken. In haar 

aanwijzingsbrief heeft de Rechtbank bepaald dat de beoogd bewindvoerders in geval van een 

latere insolventieprocedure in de openbare verslagen verantwoording dienen af te leggen over 

de periode van stille bewindvoering. Dat doen de Bewindvoerders in onderhavig verslag. 

3.3. Werkzaamheden beoogd bewindvoerders 

Vanwege hun taak als curator in het op 17 december 2021 geëindigde faillissement van DSB 

waren de Bewindvoerders reeds bekend met DSB, haar schuldeisers en haar activa. Zij hebben 

de stille periode benut door zich – in samenspraak met DSB – zo goed mogelijk voor te 

bereiden op de op dat moment nog te verzoeken surseance. De belangrijkste werkzaamheden 

van de Bewindvoerders gedurende de stille periode betroffen (i) de voorbereiding van de 

communicatie richting crediteuren, (ii) voorbereiding van hun verzoekschrift ex artikel 281b jo. 
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artikel 281d en 281e Fw tot het instellen van een Commissie en het mogen opstellen van 

verkorte crediteurenlijsten en (iii) het op afstand meedenken over de inhoud van het 

ontwerpakkoord dat DSB voornemens was tegelijk met de indiening van het surseanceverzoek 

aan te bieden aan haar schuldeisers. 

(i) Voorbereiding communicatie richting crediteuren 

Met betrekking tot de communicatie hebben de Bewindvoerders gedurende de stille periode in 

overleg met DSB en haar communicatieadviseur gezocht naar de beste manier om de vele 

schuldeisers, hoofdzakelijk oud-rekeninghouders, te bereiken. De adresgegevens in de 

administratie van DSB dateren grotendeels van 2009, omdat er nadien vanwege de betalingen 

onder het Depositogarantiestelsel in veel gevallen geen reden meer was om met de 

rekeninghouders te communiceren. DSB heeft in overleg met de Bewindvoerders de website 

surseance.dsb.nl voorbereid. De Bewindvoerders hebben overleg gevoerd met DSB over de 

mogelijkheid om de wettelijke aankondigingen en mededelingen die zij en de Rechtbank in de 

surseancemoeten doen te verrichten via deze website, en over een in dat verband door DSB bij 

de rechtbank tegelijk met het verzoek om surseance in te dienen aanvullend verzoek ex artikel 

225 Fw. Daarnaast hebben de Bewindvoerders alvast zoveel mogelijk een krantenadvertentie 

voorbereid en een aankondiging met de vereiste wettelijke mededelingen over de surseance, 

het aangeboden akkoord en de voor schuldeisers relevante data. Zoals hiervoor in paragraaf 

1.2 is toegelicht, zijn deze advertenties en aankondiging na de voorlopige verlening van de 

surseance gepubliceerd (zie Bijlage 1 en Bijlage 2). 

 (ii) Voorbereiding verzoekschrift ex artikel 281a Fw e.v.  

De Bewindvoerders hebben daarnaast hun verzoekschrift tot instelling van een Commissie en 

het mogen opstellen van een verkorte crediteurenlijst zoveel mogelijk voorbereid, opdat zij 

spoedig na voorlopige verlening van surseance dat verzoekschrift zouden kunnen indienen bij 

de Rechtbank. De schuldeisers van DSB zijn er volgens de Bewindvoerders namelijk bij gebaat 

dat hier zo spoedig mogelijk duidelijkheid over komt en dat er ook snel over een door DSB 

aangeboden ontwerpakkoord kan worden gestemd. Dit verzoek wordt hierna in paragraaf 4.5 

verder toegelicht. Ter voorbereiding op het verzoek hebben de Bewindvoerders een lijst met 

potentiële kandidaten opgesteld voor de Commissie, die – indien de Rechtbank het verzoek zal 

toewijzen – in plaats van de individuele schuldeisers zal stemmen over het door DSB 

aangeboden ontwerpakkoord. De Bewindvoerders hebben daarvoor gezocht naar 

onafhankelijke leden met bepaalde expertise en schuldeisersleden die geacht kunnen worden 

grotere groepen van schuldeisers te vertegenwoordigen. Deze beoogde leden zijn voorafgaand 

aan de indiening van het verzoek door de Bewindvoerders benaderd en hebben allen bevestigd 

dat zij bereid zijn om in de Commissie zitting te nemen. 

(iii) Bestuderen ontwerpakkoord  

Met betrekking tot het ontwerpakkoord hebben de Bewindvoerders zich tijdens de stille periode 

verdiept in het concept ontwerpakkoord dat door DSB is opgesteld. Het vormen van een 

https://surseance.dsb.nl/
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oordeel over het aangeboden ontwerpakkoord is echter vooral een taak voor hen als 

Bewindvoerders tijdens de surseance. Zoals hierna toegelicht in paragraaf 4.6, zullen zij zich 

hier de komende verslagperiode op gaan richten.  

3.4. Overleggen DSB en beoogd rechters-commissarissen 

Gedurende de stille periode hebben de Bewindvoerders als beoogd bewindvoerders geregeld 

overleg gevoerd met de vereffenaar van DSB, de heer R. Douma. DSB heeft steeds alle 

gevraagde inlichtingen en medewerking aan de Bewindvoerders gegeven. Daarnaast hebben 

de Bewindvoerders als beoogd bewindvoerders overleg gevoerd met de beoogd rechters-

commissarissen. 

3.5. Adviseurs 

Vanaf de stille periode hebben de Bewindvoerders gebruik gemaakt van advisering en 

ondersteuning van mr. H.M.D. Bentfort van Valkenburg en mr. J.H.M. van de Wiel van DVDW 

Advocaten B.V. te Den Haag.  

4. Rol bewindvoerders tijdens surseance 

4.1. Tijdlijn 

In de als Bijlage 4 aangehechte tijdlijn worden de belangrijkste data en gebeurtenissen met 

betrekking tot de surseance weergegeven.  

4.2. Rol en werkzaamheden Bewindvoerders 

De werkzaamheden van de Bewindvoerders in de surseance tot dusver hebben betrekking op 

vier onderwerpen, die hierna achtereenvolgens zullen worden toegelicht: 

(i) Operationeel; 

(ii) Schuldeisers; 

(iii) Verzoek benoeming Commissie en verkorte crediteurenlijsten; 

(iv) Oordeel over ontwerpakkoord.  

4.3. (i) Operationeel 

DSB richt zich uitsluitend nog op de vereffening van het resterend vermogen en heeft voor het 

overige geen lopende ondernemingen meer. DSB heeft geen personeelsleden in dienst. 

Dientengevolge zijn de werkzaamheden op operationeel vlak relatief beperkt. De 

Bewindvoerders en de vereffenaar van DSB hebben met het oog op hun gezamenlijke 

bevoegdheid ex artikel 228 Fw werkafspraken gemaakt. Zij hebben daarnaast regulier overleg 

over (onder meer) operationele zaken. 

4.4. (ii) Schuldeisers 

De Rechtbank heeft bij de voorlopige surseanceverlening bepaald dat de schuldeisers uiterlijk 

op vrijdag 22 april 2022 hun vorderingen bij de Bewindvoerders moeten indienen. In beginsel 

dient de indiening van de vordering bij de Bewindvoerders uitsluitend met het oog op 



9/12 
 

vaststelling van het bedrag waarvoor een schuldeiser wordt toegelaten tot de stemming over het 

akkoord. Indien de hierna besproken verzoeken van de Bewindvoerders om een Commissie te 

benoemen die in plaats van de individuele crediteuren zal stemmen over het akkoord, zal er 

geen stemming door individuele schuldeisers plaatsvinden en hoeven schuldeisers hun 

vordering in principe dus niet meer in te dienen. Schuldeisers kunnen via de website 

surseance.dsb.nl op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op dit punt. Schuldeisers kunnen 

hun vordering via surseance.dsb.nl bij de Bewindvoerders indienen door opgave van het bedrag 

en de aard van hun vordering en overlegging van onderliggende bescheiden.  

De indiening van de vordering bij de Bewindvoerders staat in beginsel los van de aanmelding 

van de vordering bij DSB om aanspraak te kunnen maken op betaling onder het door DSB 

aangeboden ontwerpakkoord. Schuldeisers hoeven hun vordering daarvoor niet in te dienen bij 

de Bewindvoerders, maar moeten deze op een later moment wel nog aanmelden bij DSB. Het 

ontwerpakkoord regelt voor de verschillende categorieën schuldeisers die DSB daarin 

onderscheidt hoe de aanmelding kan worden gedaan. Voor de schuldeisers met een 

rentevordering tot maximaal EUR 150.000 ontwikkelt DSB een speciale website. Na 

openstelling van deze website kunnen zij daarop zien wat hun rentevergoeding volgens DSB is 

en hoe die door DSB is berekend. Op de surseancewebsite kunnen schuldeisers vanaf de 

surseance opgeven dat zij een e-mail willen ontvangen zodra deze website kan worden 

gebruikt. Eventuele overige vorderingen in de zin van het ontwerpakkoord kunnen via 

surseance.dsb.nl of schriftelijk worden aangemeld bij DSB. De Bewindvoerders verwijzen voor 

een uitgebreide toelichting naar het ontwerpakkoord dat op de surseancewebsite is 

gepubliceerd.  

In de onderhavige verslagperiode hebben enkele partijen een vordering ingediend en vragen 

gesteld. De Bewindvoerders zijn doende met het reageren naar deze partijen.  

4.5. (iii) Verzoek ex artikel 281a Fw e.v. 

Zoals beschreven onder paragraaf 1.3, hebben de Bewindvoerders op 18 januari 2022 een 

verzoek ex artikel 281a Fw e.v. ingediend bij de Rechtbank. Deze zogenaamde Brandaris 

regeling is speciaal geschreven voor omvangrijke surseances. Met de invoering van de regeling 

werd beoogd de praktische werkbaarheid van de procedure in een surseance, in gevallen 

waarbij het aantal schuldeisers hoger is dan 5.000, te behouden door dispensatie te verlenen 

voor een aantal formaliteiten. Gelet op de bijzondere omstandigheden van deze surseance, die 

verband houden met de grote aantallen schuldeisers en de complexe berekeningen van hun 

vorderingen, hebben de Bewindvoerders de Rechtbank gevraagd om twee voorzieningen te 

treffen.  

Ten eerste hebben de Bewindvoerders gevraagd om niet alle ruim 283.000 bekende 

schuldeisers te hoeven plaatsen op de crediteurenlijsten die de Bewindvoerders op grond van 

artikel 259 Fw moeten opstellen. Deze voorziening biedt de wet in artikel 281d Fw en kan 

slechts gezamenlijk worden getroffen met de voorziening van artikel 281e Fw tot benoeming 

https://surseance.dsb.nl/
https://surseance.dsb.nl/
https://surseance.dsb.nl/
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van een Commissie. Daarnaast hebben de Bewindvoerders dan ook verzocht om een 

Commissie te benoemen. Indien de Rechtbank daartoe overgaat, zal de Commissie in plaats 

van de individuele crediteuren stemmen over het door DSB aangeboden akkoord. Zoals 

hiervoor in paragraaf 3.3 is toegelicht, hebben de Bewindvoerders gedurende de stille periode 

een lijst van mogelijke leden voor de Commissie samengesteld.  

Volgens de Bewindvoerders zijn de gevraagde voorzieningen noodzakelijk en in het belang van 

crediteuren, gelet op de bijzondere omstandigheden van de surseance die verband houden met 

de grote aantallen schuldeisers die bekend zijn uit het voorafgaande faillissement en de 

complexe berekening van hun vorderingen. De voorzieningen zijn volgens de Bewindvoerders 

in het belang van een praktische, voortvarende, transparante en (kosten)efficiënte procedure en 

daarmee in het belang van de schuldeisers. Het verzoekschrift van de Bewindvoerders is 

gepubliceerd op surseance.dsb.nl.  

Zoals eerder in dit verslag is toegelicht, vindt de behandeling van het verzoekschrift van de 

Bewindvoerders plaats op 23 februari 2022 te 10:00 uur in de Rechtbank aan de Parnassusweg 

280 te Amsterdam. Schuldeisers konden zich volgens de beschikking van de Rechtbank tot 16 

februari 2022 bij de Bewindvoerders aanmelden om de behandeling bij te wonen. Zij konden 

tevens uiterlijk tot 16 februari 2022 hun schriftelijke standpunten ten aanzien van het verzoek 

per brief aan de Rechtbank zenden.  

4.6. iv) Oordeel vormen over het ontwerpakkoord 

DSB heeft bij de aanvraag voor surseance ook een ontwerpakkoord bij de Rechtbank 

neergelegd. Het ontwerpakkoord wordt aangeboden aan alle schuldeisers met een concurrente 

vordering op DSB. Het ontwerpakkoord houdt zakelijk weergegeven in: 

(i) Schuldeisers met een rentevordering tot EUR 150.000 ontvangen, na aanmelding, een 

eenmalige uitdeling van 88% van hun (resterende) vordering. 

(ii) Schuldeisers met een vordering van meer dan EUR 150.000 delen, na aanmelding, 

naar verhouding van hun vordering mee in het saldo dat resteert na voldoening van de 

uitvoeringskosten en de betalingen aan de hiervoor in paragraaf 5.1 genoemde 

schuldeisers. 

(iii) De rentevorderingen van schuldeisers van DSB worden berekend op basis van de 

berekeningsgrondslagen zoals opgenomen in het ontwerpakkoord. Die sluiten in grote 

mate aan bij de wet en de afspraken die zijn gemaakt (bijvoorbeeld de deposito-

overeenkomst met een bepaalde toepasselijke rente tot een bepaalde dag). Op de 

website surseance.dsb.nl zijn enkele voorbeeldberekeningen beschikbaar. 

(iv) Schuldeisers met een rentevordering kunnen – nadat het akkoord definitief is geworden 

– aanspraak maken op betaling van een uitkering onder het ontwerpakkoord. Nadere 

informatie daarover is te vinden op de surseancewebsite onder rentevorderingen. 

https://surseance.dsb.nl/
https://surseance.dsb.nl/
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Schuldeisers met een andere vordering dan een rentevordering worden verwezen naar 

de website van DSB onder overige vorderingen.  

Voor de volledige tekst van het ontwerpakkoord wordt verwezen naar de website van DSB 

onder publicaties. Zoals eerder in dit verslag is toegelicht, vindt de beraadslaging en stemming 

over het akkoord plaats op maandag 9 mei 2022 te 10:00 uur in de Rechtbank aan de 

Parnassusweg 280 te Amsterdam. Het is de taak van de Bewindvoerders om ter gelegenheid 

van deze vergadering schriftelijk verslag uit te brengen over het aangeboden akkoord.  

4.7. Adviseurs 

Vanwege hun betrokkenheid bij het faillissement zijn de Bewindvoerders bekend met de 

organisatie, het actief en het passief van DSB. Om die reden hebben zij tot op heden geen 

aanleiding om een eigen financieel adviseur in te schakelen. Wel maken de Bewindvoerders 

gebruik van adviezen en ondersteuning van DVDW Advocaten B.V. in de Den Haag.  

5. Overig  

5.1. Werkzaamheden in de komende verslagperiode 

De Bewindvoerders verwachten in de komende verslagperiode de volgende werkzaamheden te 

verrichten:  

• mondelinge behandeling verzoek Bewindvoerders omtrent Commissie en verkorte 

crediteurenlijst (23 februari 2022); 

• overleggen met DSB, Rechters-Commissarissen en – indien het verzoek van de 

Bewindvoerders wordt toegewezen – de Commissie; 

• communicatie met crediteuren; 

• beoordelen van het door DSB aangeboden ontwerpakkoord en het opstellen van het 

verslag daarover ex artikel 265 Fw; 

• opstellen (al dan niet verkorte) crediteurenlijsten ex artikel 259 Fw; 

• vooruitlopende op de stemming van 9 mei 2022 zullen Bewindvoerders tenminste enkele 

dagen voor die zitting hun verslag ex artikel 265 lid 1 Fw uitbrengen 

• bijwonen crediteurenvergadering waar zal worden gestemd over het akkoord (9 mei 2022); 

• werkzaamheden in het kader van de homologatie van het akkoord (als een akkoord zal 

worden aangenomen). 

In dit verband verwijzen de Bewindvoerders nogmaals naar de als Bijlage 4 aangehechte 

tijdlijn. 

5.2. Indiening volgend verslag 

Het volgende openbaar verslag ex artikel 227 Fw verschijnt over drie maanden, derhalve op 18 

mei 2022. 
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Bijlagen: 

1. Mededelingen en aankondigingen Bewindvoerders d.d. 18 januari 2022 

2. Tekst krantenadvertenties, geplaatst op 26 januari 2022 

3. Vennootschappelijke structuur DSB 

4. Tijdlijn van belangrijkste data en gebeurtenissen d.d. 18 februari 2022 
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Mededelingen en aankondigingen Bewindvoerders 

18 januari 2022: 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 
in liquidatie (art. 2:19 lid 1 onder c jo. lid 5 BW). Overeenkomstig de statuten van DSB 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. De surseance van betaling maakt een zo efficiënt mogelijke verdeling van het resterende 

positieve saldo aan de rechthebbenden mogelijk onder toezicht van de rechtbank. 

4. Op 18 januari 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. 

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

neergelegd. Het ontwerpakkoord wordt aangeboden aan alle schuldeisers met een concurrente 

vordering op DSB. Het ontwerpakkoord houdt zakelijk weergegeven in: 

5.1. Schuldeisers met een nominale vordering tot EUR 150.000 ontvangen, na aanmelding, een 

eenmalige uitdeling van 88% van hun (resterende) vordering.  

5.2. Schuldeisers met een vordering van meer dan EUR 150.000 delen, na aanmelding, naar 

verhouding van hun vordering mee in het saldo dat resteert na voldoening van de 

uitvoeringskosten en de betalingen aan de hiervoor in paragraaf 5.1 genoemde schuldeisers. 

5.3. De rentevorderingen van schuldeisers van DSB worden berekend op basis van de 

berekeningsgrondslagen zoals opgenomen in het ontwerpakkoord. Die sluiten in grote mate 

aan bij de wet en de afspraken die zijn gemaakt (bijvoorbeeld de deposito-overeenkomst 

met een bepaalde toepasselijke rente tot een bepaalde dag). Op de website van DSB onder 

rekenvoorbeelden zijn enkele voorbeeldberekeningen beschikbaar. 

5.4. Schuldeisers met een rentevordering kunnen – nadat het akkoord definitief is geworden – 

aanspraak maken op betaling van een uitkering onder het ontwerpakkoord. Nadere 

informatie daarover is te vinden op de website van DSB onder rentevorderingen. 

Schuldeisers met een andere vordering dan een rentevordering worden verwezen naar de 

website van DSB onder overige vorderingen. DSB is thans niet bekend met andere 

vorderingen dan rentevorderingen. 

5.5. Voor de volledige tekst van het ontwerpakkoord wordt verwezen naar de website van DSB 

onder publicaties. 

6. Volgens de Faillissementswet (“Fw”) zijn de bewindvoerders verplicht om de volgende 

mededelingen te doen: 

- De rechtbank heeft ingevolge art. 255 lid 1 Fw bepaald dat de behandeling genoemd in art. 

218 Fw (stemming door de schuldeisers over definitieve verlening) niet zal plaatsvinden. 

- De rechtbank heeft de uiterste indieningsdatum voor vorderingen als bedoeld in art. 255 Fw 

bepaald op 22 april 2022. Vorderingen, ten aanzien waarvan de surseance niet werkt, zoals 

preferente vorderingen, komen niet voor indiening in aanmerking. Heeft nochtans indiening 

plaats gehad, dan werkt de surseance ook ten aanzien van die vorderingen en gaat een aan 

https://surseance.dsb.nl/rekenvoorbeelden
https://surseance.dsb.nl/rentevorderingen
https://surseance.dsb.nl/overige-vorderingen
https://surseance.dsb.nl/publicaties


 

 

de vordering verbonden voorrecht, retentierecht, pandrecht of hypotheek verloren. Een en 

ander geldt niet voor zover de vordering vóór de aanvang der stemming over het 

ontwerpakkoord wordt teruggenomen. De bewindvoerders wijzen er op dat indiening voor 

genoemde datum niet vereist is om aanspraak te maken op een uitkering onder het 

ontwerpakkoord. Verwezen wordt naar paragraaf 5.4 hierboven. 

7. De bewindvoerders hebben de rechtbank verzocht om een commissie van vertegenwoordiging te 

benoemen als bedoeld in art. 281e Fw om in het belang van de schuldeisers het ontwerpakkoord 

te beoordelen en daarover te stemmen. De behandeling van dit verzoek bij de rechtbank zal 

plaatsvinden (op een nog bekend te maken tijdstip) op woensdag 23 februari 2022. 

8. 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. 

9. Schuldeisers die het woord willen voeren tijdens de behandeling bij de rechtbank van het 

verzoek tot de benoeming van de commissie van vertegenwoordiging of de behandeling van het 

akkoord worden verzocht dit uiterlijk een week voor de behandeling kenbaar maken door een e-

mail te sturen naar bewindvoerders@dsb.nl. 

10. 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. 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 

mailto:bewindvoerders@dsb.nl


BIJLAGE 2 BIJ HET OPENBAAR VERSLAG VAN 18 FEBRUARI 2022 



 

 

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 
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BIJLAGE 4 

Tijdlijn BEWINDVOERDERS Surseance DSB N.V. in liquidatie (versie 18.2.2022) 

17.12.2021 

o Verbindend worden slotuitdelingslijst, einde faillissement 

27.12.2021 

o Aanwijzing beoogd bewindvoerders 

18.1.2022 

o Surseance van betaling voorlopig verleend 

o Indiening verzoek bewindvoerders om verkorte crediteurenlijst en commissie van 

vertegenwoordiging 

o Publicatie aankondiging en mededelingen bewindvoerders op surseance.dsb.nl 

26.1.2022 

o Publicatie surseance in landelijke dagbladen 

16.2.2022 

o Uiterste datum aanmelding crediteuren voor mondelinge behandeling verzoek verkorte 

crediteurenlijst en commissie van vertegenwoordiging (bij bewindvoerders) en schriftelijk kenbaar 

maken standpunt (bij de rechtbank) 

18.2.2022 

o Eerste openbaar verslag surseance van betaling (227 Fw) 

23.2.2022  

o 10:00 uur: Mondelinge behandeling rechtbank Amsterdam van verzoek bewindvoerders om verkorte 

crediteurenlijst en commissie van vertegenwoordiging 

22.4.2022 

o Uiterste indieningsdatum vorderingen bij bewindvoerders (255 Fw) 

1.5.2022 

o Nederlegging lijst van voorlopig erkende en betwiste vorderingen (263 Fw) 

(verkorte lijst, indien de rechtbank dat toestaat (281d Fw)) 

9.5.2022 

o 10.00 uur: Crediteurenvergadering akkoord, stemming door commissie (indien de rechtbank dat 

toestaat) 

o Formeel uitbrengen verslag bewindvoerders over aangeboden akkoord (265.1 Fw) 

 

 


