beschikking
RECHTBANK AMSTERDAM
Afdeling privaatrecht
Ch 3/22/2-S
uitspraak: 7 april 2022
beschikking ex artikel 281b jo 281e van de Faillissementswet (Fw)

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

1.

De procedure

1 1.
Op 9 maart 2022 heeft de rechtbank in de surseance van betaling van DSB een
commissie van vertegenwoordiging benoemd, met als leden:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

mr. M.J.M. Franken, voorzitter,
dr. W.G.M. Holterman,
mr. IN. Tzankova,
mr. E.L. Zetteler,
de heer I-I.M. Kooy,
de heer E.M.J. Aarts,
mr. M. van Wingerden,
de heer J. de Groot,
ir. J.J.C.M. Hammerstein,
mr. F. Broens.

1.2.
Op 25 maart hebben de bewindvoerders van DSB mrs. R.J. Schimmelpenninck
en B.F.M. Kntippe —een verzoek tot wijziging van de samenstelling van de commissie
ingediend.
—

2.

Het verzoek

2.1.
Bewindvoerders verzoeken, kort gezegd, om de samenstelling van de commissie
als na te melden te wijzigen.
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2

De beoordeling

3.

3.1.
De rechtbank ziet geen beletselen voor toewijzing van het verzoek. Dit leidt tot de
volgende beslissing.

4.

Beslissing

De rechtbank:
4.1.

benoemt als leden van de commissie van vertegenwoordiging in DSB in plaats van:
-

-

-

-

-

de heer H.M. Kooy,
de heer E.M.J. Aarts,
mr. M. van Wingerden,
de heer J. de Groot,
mr. F. Broens,
de navolgende (rechts)personen als leden van de commissie:

-

-

-

-

-

De Nederlandsche Bank N.V., uitsluitend vertegenwoordigd door de heer H.M.
Kooy,
ING Bank N.V., uitsluitend vertegenwoordigd door de heer E.M.J. Aarts,
Coöperatieve Rabobank UA, uitsluitend vertegenwoordigd door de heer mr. M. van
Wingerden,
ABN Amro Bank N.V., uitsluitend vertegenwoordigd door de heer J. de Groot,
Stichting Achmea Rechtsbijstand, uitsluitend vertegenwoordigd door de heer rnr. F.
Broens.

Deze beschikking is gegeven door mr. R.H.C. Jongeneel, voorzitter, mr. Q.R.M. Falger en
mr. M.L.S. Kalff, leden, en in tegenwoordigheid van J. Kunst, griffier, in het openbaar
uitgesprol&n op 7 april 2022.

