beschikking
RECHTBANK AMSTERDAM
Afdeling privaatrecht
Ch 3/22/2-S
uitspraak: 9 maart 2022
beschikking ex artikel 281b jo artikel 281d en 281e van de Faillissementswet (Fw)
in de zaak van

de naamloze vennootschap
DSB N.V. in liquidatie,
voorheen: DSB Bank N.V.,
statutair gevestigd te Amsterdam,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37088128,
vestigingsadres: 1687 CL Wognum, Geert Scholtenslaan 10,
hierna te noemen: DSB.

1.

De (procedurele) feiten

1.1.
Op 19 oktober 2009 is DSB failliet verklaard, onder intrekking van de eerder uitge
sproken noodregeling. Dit faillissement is op 17 december 2021 geëindigd met het verbin
dend worden van de slotuitdelingslijst. Daarbij zijn alle geverifieerde vorderingen volledig
voldaan. Omdat na voldoening van deze vorderingen nog baten aanwezig waren, is DSB
voor de vereffening van haar vermogen blijven bestaan. Nu zij niet langer als bank kwalifi
ceert, is haar naam per einde van het faillissement gewijzigd in DSB N.V. Ingevolge artikel
23.3 van de statuten van DSB is haar statutair bestuurder, R. Douma, vereffenaar geworden.
1.2.
De baten van DSB bedragen naar verwachting circa € 669 miljoen. Deze baten die
nen na aftrek van de daarmee gemoeide kosten te worden vereffend ten behoeve van
ruim 283.000 schuldeisers. Dit betreft schuldeisers van nâ faillissement opeisbaar geworden
(maar tijdens faillissement niet verifieerbare) rentevorderingen. Daarnaast kan niet worden
uitgesloten dat zich nog schuldeisers zullen melden met overige, op dit moment niet bij
DSB bekende, vorderingen. De eerstgenoemde vorderingen worden door DSB begroot op
circa € 785 miljoen. DSB heeft dus onvoldoende baten beschikbaar om haar nu bekende
schuldeisers geheel te voldoen.
—

—

1.3.
Op 18januari 2022 heeft de rechtbank aan DSB voorlopig surseance van betaling
verleend. Daarbij zijn de voormalig curatoren in het faillissement van DSB, mr. R.J. Schim
melpenninck en mr. B.F.M. Kntippe, tot bewindvoerders benoemd. Bij het daartoe strek
kende verzoekschrift was een ontwerpakkoord gevoegd zoals bedoeld in artikel 252 Fw Bij
dezelfde beschikking van 18 januari 2022 heeft de rechtbank bepaald dat de schuldeisers op
9 mei 2022 over het aangeboden ontwerpakkoord zullen worden geraadpleegd en daarover
zullen kunnen stemmen. Tevens is een voorziening ex artikel 225 Fw getroffen met betrek
king tot de wijze van communiceren met de schuldeisers, te weten via ww\v.surse
ance,dsb.nI
.
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Eveneens op 18 januari 2022 is het onderhavige verzoekschrift met rekestnummer
1 .4.
C11317 12760 FT RK 22.39 ingekomen, ingediend door de bewindvoerders. Bewindvoerders
verzoeken de rechtbank op grond van artikel 281b jo artikel 281d en 281e Fw over te gaan
tot het treffen van een tweetal voorzieningen. Bij beschikking van 21 januari 2022 heeft de
rechtbank een datum voor behandeling bepaald.
1.5.
Op 16 februari 2022 heeft DSB een schriftelijk verweer (inhoudend ondersteuning
van het verzoek) met bij lagen ingediend.
1.6.
Het verzoekschrift is behandeld ter zitting van 23 februari 2022. Bij de behandeling
zijn de volgende personen verschenen:
(namens) de bewindvoerders:
mr. R.J. Schimmelpenninck, bewindvoerder,
mr B F M Knuppe, bewindvoerder,
mr. H.M.D. Bentfort van Valkenburg, advocaat,
mr. J.H.M. van de Wiel, advocaat,
-

-

-

-

(namens) de rechters-commissarissen:
mr. A.E. de Vos,
-

namens DSB:
drs. R. Douma, vereffenaar,
mr. J.R.R. den Hollander-Arntz, advocaat,
mr. C.J.F. Kool, advocaat,
-

-

-

namens de beoogde commissie van vertegenwoordiging:
mr. M.J.M. Franken, beoogd voorzitter,
-

namens De Nederlandse Bank N.V. (hierna: DNB):
ir. H.M. Kooy, (tevens beoogd lid van de commissie van vertegenwoordiging)
mr. A. van der Burgh,
mr. F.W.J. van der Eerden, advocaat,
-

-

-

namens ABN Amro Bank N.V. (hierna: ABN):
de heer J. de Groot, (tevens beoogd lid van de commissie van vertegenwoordiging)
-

namens Coöperatieve Rabobank UA (hierna: Rabobank):
mr. M. van Wingerden, (tevens beoogd lid van de commissie van
vertegenwoordiging)
-

namens ING Bank N.V. (hierna: ING), ABN en Rabobank:
mr. R.M. Hermans, adviseur.
-

1.7.

De rechtbank heeft bepaald dat zij vandaag uitspraak zal doen.
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2.

Het verzoek ex artikel 281d

2.1.
OP de eerste plaats verzoeken bewindvoerders op grond van artikel 281d Fwte
bepalen dat 283.290 vorderingen niet op de in artikel 259 Fw bedoelde lijst behoeven te
worden geplaatst. In het verzoekschrift is dit als volgt onderbouwd.
2.2.
De vorderingen van de schuldeisers van DSB zijn te onderscheiden in drie
categorieën:
rentevorderingen A: alle in de administratie van DSB bekende
2.2.1.
vorderingen op DSB uit hoofde van rente wegens vertraging in de voldoening van
bij DSB aangehouden banksaldi, voor zover deze onder de Voorschotregeling en/of
het Depositogarantiestelsel (DGS) aan de betreffende schuldeisers zijn vergoed;
2.2.2.
rentevorderingen B: alle in de administratie van DSB bekende
vorderingen op DSB uit hoofde van rente wegens vertraging in de voldoening van
(1) bij DSB aangehouden banksaldi, voor zover dit saldo niet of niet volledig onder
de Voorschotregeling en/of het DGS aan de betreffende schuldeisers is uitgekeerd,
en (11) andersoortige geldsommen, zoals geldvorderingen van handelscrediteuren,
een en ander voor zover (i) in het faillissement van DSB erkend, (ii) schuldeisers
nadien van deze vorderingen geen afstand hebben gedaan en (iii) niet zijnde
rentevorderingen C;
2.2.3.
rentevorderingen C: alle in de administratie van DSB bekende
vorderingen wegens vertraging in de voldoening van een geldsom uit hoofde van
rente wegens bij DSB aangehouden (concurrente of achtergestelde) banksaldi,
waarin DNB op grond van artikel 3:26 1 lid 3 Wet op het financieel toezicht (Wft)
(oud) is gesubrogeerd wegens uitvoering van het DGS.
De categorie rentevorderingen A ziet op 283.290 individuele schuldeisers en is in
2.3.
getal met afstand het grootst. De categorie rentevorderingen B omvat 236 schuldeisers. Er is
(formeel) slechts één schuldeiser met een rentevordering C, te weten De Nederlandsche
Bank (DNB). DNB vertegenwoordigt mede de materiele belangen van de banken,
waaronder ING, ABN en Rabobank. In geld uitgedrukt is de laatste categorie ruimschoots
het grootst en omvat ruim 93 % van de schuldenlast van DSB.
Bewindvoerders verzoeken op grond van artikel 281 d Fw te bepalen dat de
2.4.
categorie rentevorderingen A gelet op haar aantal niet op de in artikel 259 Fw bedoelde
lijst behoeft te worden opgenomen.
—

—

2.5.
Mr. Bentfort van Valkenburg heeft het verzoek, onder overlegging van
spreekaantekeningen, tër zitting nader toegelicht. Onder andere heeft hij verklaard, dat de
verwachting is dat niet alle 283.290 schuldeisers met een rentevordering A zich zullen
aanmelden om de hen toekomende uitkering te ontvangen. Omdat het ontwerpakkoord erin
voorziet dat deze schuldeisers een betaling tegen finale kwijting van 88 % van hun
vorderingen ontvangen, zal mogelijk van het daarvoor gereserveerde bedrag een deel
resteren. Dat komt (in dat geval) ten goede aan DNB terzake rentevordering C, die op grond
van het akkoord recht heeft op een variabel, maar thans lager percentage dan de schuldeisers
met een rentevordering A.
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2.6.
De als gevolg hiervan mogelijk verhoogde uitkering aan DNB komt materieel ten
goede aan de banken die in 2009 hebben zorg gedragen voor nakoming van de uit het DGS
voortvloeiende vergoedingen aan rekeninghouders van DSB. Anderzijds zal de uitkering
aan DNB mogelijk lager uitvallen indien nog vorderingen opkomen waarmee nu geen
rekening is gehouden. Het uitkeringspercentage voor de schuldeisers met een rentevordering
A blijft onder alle omstandigheden gelijk.
2,7.
Namens DSB heeft mr. Den Hollander-Arntz verklaard dat na homologatie van het
ontwerpakkoord een groot media-offensief zal worden gestart om zoveel mogelijk
schuldeisers met een rentevordering A te bewegen zich aan te melden.

3.

Het verzoek ex artikel 281e Fw

3. 1.
Op de tweede plaats verzoeken bewindvoerders over te gaan tot benoeming van
een commissie van vertegenwoordiging zoals bedoeld in artikel 281e Fw. Hiermee wordt
enerzijds beoogd de surseance en het ontwerpakkoord zo efficiënt en voortvarend mogelijke
af te wikkelen en anderzijds de belangen van alle schuldeisers van DSB zo goed mogelijk te
waarborgen.
3.2.
Gelet op hun aantal van ruim 283.000 is een fysieke of (deels) digitale
raadpleging van en stemming door de schuldeisers over het ontwerpakkoord praktisch
onuitvoerbaar. Een fysieke of (deels) digitale vergadering van alle schuldeisers zou
bovendien betekenen dat een inhoudelijke bespreking van het ontwerpakkoord ter
vergadering niet zal kunnen plaatsvinden. Volgens de bewindvoerders is dat niet alleen
onwerkbaar maar ook onwenselijk.

3.3.
Bewindvoerders stellen een commissie van vertegenwoordiging voor met tien
leden; zie hiervoor bij randnummer 1.6. Vier van de voorgestelde leden waaronder de
beoogd voorzitter zijn onafhankelijk en vertegenwoordigen als zodanig de belangen van
alle schuldeisers en niet die van een specifieke groep. Vier voorgestelde leden zullen de
belangen behartigen van DNB als de schuldeiser met een rentevordering C en zodoende
ook de banken, waaronder ING, ABN en Rabobank. Daarbij merken bewindvoerders op dat
ING, ABN en Rabobank daarnaast ook schuldeiser zijn met vorderingen B. Twee
voorgestelde leden tot slot zullen de belangen van de groep schuldeisers met een
rentevordering A vertegenwoordigen.
—

—

,

3.4.
Bewindvoerders menen, dat de belangen van alle schuldeisers met deze commissie
van vertegenwoordiging voldoende gewaarborgd zullen zijn, waarbij met name is gewezen
op het feit dat de vier onafhankelijke leden van de commissie (bij tien leden in totaal) een
blokkerende stem hebben. Bovendien zal de benoeming van de beoogde commissie ertoe
leiden dat de afwikkeling van de surseance van betaling aanzienlijk sneller zal kunnen
geschieden, hetgeen in het belang is van alle schuldeisers. Zij wijzen er daarbij op dat DSB
over het bedrag dat zij bij de bank aanhoudt maandelijks rente erschuldigd is
\
3.6.
Namens ING, ABN en Rabobank heeft mr. Hermans uiteengezet dat de
voorgestelde samenstelling van de commissie zodanig is, dat de schuldeiser met een
rentevordering C (materieel: de banken) ondanks haar in geld uitgedrukte overgrote
aandeel in de schuldenlast haar standpunt over het ontwerpakkoord niet zal kunnen
doordrukken zonder steun van een andere groep. De samenstelling van de commissie
—

—
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waarborgt zodoende de belangen van alle schuldeisers.
3.7.
Mr. Franken, beoogd voorzitter, heeft verklaard dat de beoogde leden van de
commissie van vertegenwoordiging reeds met elkaar in contact zijn en klaar staan om aan de
slag te gaan.

4.

Het standpunt van DSB

4.1.
DSB heeft zich in haar verweerschrift van 16 februari 2022 aangesloten bij de ver
zoeken van bewindvoerders.

5.

Het advies van de rechters-commissarissen

5.1.
Namens de rechters-commissarissen heeft mr. A.E. de Vos de verzoeken van be
windvoerders eveneens ondersteund. De rechters-commissarissen achten de met de ver
zoeken beoogde wijze van afwikkelen in het belang van alle schuldeisers.

6.

De beoordeling

6. 1.
De verzoeken van de bewindvoerders zijn gebaseerd op de zogenoemde Brandaris
regeling, vastgelegd in de artikelen 281a tot en met 281f Fw. Deze regeling ziet op omvang
rijke surseances waarbij meer dan 5.000 schuldeisers betrokken zijn (artikel 281a Fw). Deze
regeling doet op zich zelf afbreuk aan de positie van individuele schuldeisers zoals deze
geldt bij een reguliere surseance, maar de wetgever heeft dit onder ogen gezien én aanvaard
bij invoering van de Brandarisregeling. De rechtbank zal zich dan ook richten opde vraag of
in dit specifieke geval de Brandarisregeling toegepast kan worden en of de belangen van de
schuldeisers voldoende worden behartigd. Bij het beantwoorden wordt rekening gehouden
met onder meer de volgende feiten en omstandigheden.
6.2.
Zoals onder 2.3 vermeld, heeft DSB thans in totaal 283.527 bekende schuldeisers.
Dat is voldoende om de regeling te kunnen toepassen. De voorzieningen krachtens de artike
len 281d en 281e Fw kunnen slechts gezamenlijk worden getroffen (artikel 281 b lid 2 Fw).
Nu de bewindvoerders beide voorzieningen hebben verzocht, is ook aan deze voorwaarde
voldaan.
6.3.
Op grond van artikel 281d Fw kan de rechtbank onder meer bepalen dat speci
fieke soorten vorderingen niet op de lijst bedoeld in artikel 259 Fw behoeven te worden ge
plaatst. Blijkens de wetsgeschiedenis heeft de wetgever deze mogelijkheid geopend om
dat bij surseances met veel schuldeisers het opmaken van een volledige lijst van
schuldeisers een zeer tijdrovend en derhalve kostbaar karwei kan zijn. Daarvan is
sprake in het voorliggende geval, waarbij de groep schuldeisers met een rentevordering
A, waar het verzoek op ziet, blijkens het verzoek 283.290 individuele schuldeisers om
vat. Daar komt bij dat het bij rentevorderingen A slechts gaat om rentevorderingen van
schuldeisers die gedurende het eerdere faillissement van DSB hun hoofdsom onder de
Voorschotregeling enlof het DGS al betaald hebben gekregen. De omvang van deze
groep is daarmee bekend, zodat het belang van het op de lijst plaatsen als bedoeld in arti
kel 259 Fw in dit geval beperkt is.
—

—
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Een raadpleging en stemming over het akkoord van en door alle schuldeisers
6.4.
zelf zou, gelet op hun getal, in dit geval niet alleen duur zijn in tijd en geld— en dus ten
koste zou gaan van de uitkering onder het akkoord maar ook praktisch uitermate om
slachtig. Het door de bewindvoerders voorgestelde alternatief van raadpleging van en
stemming door een commissie van vertegenwoordiging zoals bedoeld in artikel 281e
Fw komt aan deze bezwaren tegemoet De voorgestelde omvang en samenstelling van
de commissie voorziet erin dat de belangen van alle schuldeisers voldoende gewaar
borgd zullen zijn bij de raadpleging en stemming over het akkoord. Daarbij is van be
lang dat met name ook de belangen van de schuldeisers met een rentevordering A, vol
doende zijn gewaarborgd.
—

Van bezwaren tegen het toepassen van de Brandarisregeling in deze surseance is
6.5.
gebleken.
De belangrijkste betrokkenen naast de bewindvoerders en DSB zelf, te
niet
weten de banken en de DNB, hebben de verzoeken ondersteund.
Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de rechtbank beide verzoeken zal toe
6.6.
wijzen.

7.

Beslissing

De rechtbank:
bepaalt conform artikel 281 d Fw dat de onder 2.2.1 beschreven groep schuldeisers
7. 1.
met een rentevordering A niet op de in artikel 259 Fw bedoelde lijst behoeft te worden

geplaatst,
benoemt een commissie van vertegenwoordiging zoals bedoeld in artikel 281e Fw,
7.2.
met de volgende leden:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

mr. M.J.M. Franken, voorzitter,
dr. W.G.M. Holterman,
mr. I.N. Tzankova,
mr. EL. Zetteler,
de heer H.M. Kooy,
de heer E.M.J. Aarts,
rnr. M. van Wingerden,
de heer J. de Groot,
ir. J.J.C.M. Hammerstein,
mr. F. Broens.

Deze beschikking is gegeven door mr. R.H.C. Jongeneel, voorzitter, mr.
mr. M.L.S. Kalff, leden, en in tegenwoordigheid van J.
uitgesprokeni op 9 maart 2022.
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