beschikking
RECHTBANK AMSTERDAM
Afdeling privaatrecht
surseancenummer: Ch 3/22/2-S
uitspraak: 25 mei 2022
homologatie akkoord

Gezien het op 18januari 2022 ter griffie van deze rechtbank neergelegde
ontwerpakkoord, zoals dat op 3 mei 2022 is aangepast en opnieuw ter griffie is
neergelegd, aangeboden door:
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, Geert Scholtenslaan 10,
advocaten mr. C.R. Zijderveld en mr. J.R.R. den Hollander-Arntz,
hierna te noemen: DSB.
aan wie bij beschikking van deze rechtbank van 18 januari 2022 voorlopig surseance
van betaling werd verleend, met benoeming van mrs. R.J. Schimmelpenninck en
B.F.M. Knüppe tot bewindvoerders en mrs. A.E. de Vos en W.M. de Vries tot rech
ters-commissarissen.

1.

De procedure

1.1.
DSB heeft gelijktijdig met het verzoek om een voorlopige surseance van
betaling een ontwerpakkoord aangeboden aan haar gezamenlijke schuldeisers. Dit
ontwerpakkoord is op 18 januari 2022 ter griffie neergelegd.

1 .2.
Bij beschikking van deze rechtbank van 9 maart 2022 is een commissie van
vertegenwoordiging benoemd als bedoeld in artikel 281e Faillissementswet (Fw) die
in plaats van de schuldeisers over het ontwerpakkoord zal stemmen. Bij beschikking
van 7 april 2022 is de samenstelling van de commissie op verzoek van de bewind
voerders (deels) aangepast.
DSB heeft een aangepast ontwerpakkoord op 3 mei 2022 ter griffie neerge
1.3.
legd en op haar website gepubliceerd.
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Bij de op 9 mei 2022 gehouden raadpleging en stemming ten overstaan van
1.4.
een van de rechters-commissarissen is het akkoord met algemene stemmen aange
nomen. Het proces-verbaal van de raadpleging en stemming, met bij lagen, bevindt
zich in het dossier. Een door een van de rechters-commissarissen gewaarmerkte ver
sie van het akkoord is aan deze beschikking gehecht.
1.5.
De rechters-commissarissen hebben op 17mei2022 advies uitgebracht; een
kopie daarvan bevindt zich in het dossier.
De homologatie van het akkoord is behandeld op de openbare zitting van
1.6
deze rechtbank op 18 mei 2022.
Ter zitting zijn verschenen:
(namens) de bewindvoerders:
mr. R.J. Schimmelpenninck, bewindvoerder;
mr. B.F.M. Knüppe, bewindvoerder;
mr. H.M.D. Bentfort van Valkenburg, advocaat bewindvoerders;
mr. J.H.M. van de Wiel, advocaat bewindvoerders;
-

-

-

-

namens DSB:
drs. R. Douma. vereffenaar DSB;
J. Keet, finance Finqus;
mr. C.R. Zijderveld, advocaat DSB;
mr. J.R.R. den Hollander-Arntz, advocaat DSB;
mr. P.N. Wakkie. advocaat vereffenaar;
-

-

-

-

-

de commissie van vertegenwoordiging:
mr. M.J.M. Franken. voorzitter;
prof. dr. W.G.M. Holterman;
prof. mr. IN. Tzankova;
mr. E.L. Zetteler;
ir. H.M. Kooy namens De Nederlandsche Bank N.V.;
E.M.J. Aarts namens ING Bank NV.;
mr. M. van Wingerden namens Coöperatieve Rabobank U.A.;
J. de Groot namens ABN AMRO Bank N.V.;
ir. J.J.C.M. Hammerstein;
mr. F. Broens namens Stichting Achmea Rechtsbijstand;
mr. S.C.H.M. Leijten, secretaries;
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

namens De Nederlandsche Bank N.V.:
mr. F.W.J. van der Eerden, advocaat;
A. van der Burgh;
-

-

toehoorders:
mr. C.J.F. Kool, Houthoff
-
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-

-

-

-

mr. P.E. van der Leek, Houthoff;
W. Streefkerk namens Finqus B.V;
K. Grimpe, externe communicatieadviseur DSB;
S. Zonneveld. student-stagiair;

de rechter-commissaris:
mr. A,E. de Vos.
-

2.

De standpunten

Mrs. Den Hollander-Arntz en Zijderveld hebben het akkoord namens DSB
2.1.
toegelicht aan de hand van spreekaantekeningen, die zich in het dossier bevinden.
Zij hebben verzocht het aangenomen akkoord te homologeren, nu dit zal leiden tot
een efficiënte afwikkeling van de renteaanspraken uit het DSB faillissement in het
belang van alle erkende schuldeisers en gronden voor weigering zich niet voordoen.
2.2.
De bewindvoerders hebben verwezen naar hun eerder uitgebrachte verslag,
waarin zij aanvaarding van het akkoord van harte hebben aanbevolen. Zij adviseren
het akkoord te homologeren.
2.3.
Geen van de overige aanwezigen heeft bezwaar gemaakt tegen de homolo
gatie van het akkoord.

3.

Het advies van de rechters-commissarissen

3.1.
ren.

De rechters-commissarissen hebben geadviseerd het akkoord te homologe

4.

De beoordeling

Het namens DSB aangeboden akkoord is met algemene stemmen aangeno
4.1.
men. Gelet op het verslag van werkzaamheden van de commissie van vertegen
woordiging en op het verslag van de bewindvoerders is dat gebeurd na gedegen on
derzoek, waaraan DSB coöperatief heeft meegewerkt door het beantwoorden van
alle vragen en het op transparante en overzichtelijke wijze verstrekken van aanvul
lende documenten en informatie. De bewindvoerders en de rechters-commissarissen
hebben zich uitgesproken voor homologatie. Geen van de schuldeisers heeft bij de
rechters-commissarissen of tijdens de behandeling ter zitting bezwaar gemaakt tegen
de homologatie van het akkoord.
De in artikel 272 lid 2 Fw opgenomen weigeringsgronden doen zich niet
4.2.
voor, terwijl evenmin is gebleken van andere gronden om de homologatie te weige
ren. Het akkoord zal dan ook worden gehomologeerd.
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Het salaris van de bewindvoerders zal bij afzonderlijke beschikking worden
vastgesteld. De voor het neerleggen van het akkoord verschuldigde griffierechten
zijn hieronder vastgesteld. Dit bedrag komt ten laste van DSB.

4.3.

De beslissing

5.

De rechtbank:
-

-

-

homologeert het op 9 mei 2022 aangenomen akkoord;
bepaalt dat het salaris van de bewindvoerders bij afzonderlijke beschikking
zal worden vastgesteld;
stelt het voor het neerleggen van het akkoord verschuldigde griffierecht op
666. en brengt dit bedrag ten laste van DSB.

Aldus gegeven door mrs. A.J. Beukenhorst, M. Wouters en M.L.S. Kalff en in het
openbaar uitgesproken op 25 mei 2022.
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