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SURSEANCEVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG (ex artikel 227 Fw) 

Surseanceverslag nummer 2 van de bewindvoerders van 

DSB N.V. in liquidatie 

(voorheen genaamd: DSB Bank N.V.) 

15 juni 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 3 juni 2022 is de surseance geëindigd. De website met de kennisgevingen en 

publicaties die gedurende de surseance zijn geplaatst zal nog enige tijd beschikbaar blijven.  

             

BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN DIT VERSLAG 

- Dit is het tweede openbare verslag van de bewindvoerders van DSB (“Bewindvoerders”). Het 

is tevens het eindverslag. De surseance is op 3 juni 2022 geëindigd. Het eerste openbare 

verslag, dat betrekking heeft op de eerste maand van de surseance en de voorafgaande stille 

periode, is op 18 februari 2022 gepubliceerd. Bewindvoerders verwijzen naar dat verslag voor 

informatie over hun werkzaamheden gedurende die eerste periode.  

- De rechtbank Amsterdam heeft op 9 maart 2022 op verzoek van de Bewindvoerders een 

commissie van vertegenwoordiging als bedoeld in artikel 281e Faillissementswet benoemd 

(de “Commissie”). De Commissie bestaat uit tien leden en heeft als taak om te stemmen over 

het door DSB aangeboden akkoord, in plaats van de individuele schuldeisers. 

- DSB heeft op 3 mei 2022 een gewijzigd ontwerpakkoord gedeponeerd bij de griffie van de 

rechtbank Amsterdam en gepubliceerd op surseance.dsb.nl.    

- Op 9 mei 2022 is ten overstaan van één van de rechters-commissarissen over het gewijzigd 

ontwerpakkoord d.d. 3 mei 2022 geraadpleegd en beslist. De Commissie heeft bij deze 

gelegenheid unaniem voor het akkoord gestemd. Het akkoord is aangenomen.   

- Op 18 mei 2022 heeft de behandeling van de homologatie van het aangenomen akkoord door 

de rechtbank Amsterdam plaatsgevonden. De rechtbank heeft het akkoord op 25 mei 2022 

gehomologeerd (goedgekeurd). Op 3 juni 2022 is de homologatie in kracht van gewijsde 

gegaan. De surseance is met ingang van die datum geëindigd. Daarmee zijn ook de taken 

van Bewindvoerders beëindigd.  

- DSB zal in de komende periode starten met de uitvoering van het gehomologeerde akkoord. 

In dat verband zal naar verwachting in de tweede helft van juni 2022 de website rente.dsb.nl 

worden geopend, waarop renteschuldeisers hun vordering kunnen inzien en aanmelden. Om 

schuldeisers en belanghebbenden te kunnen informeren over de ontwikkelingen in het vervolg 

https://surseance.dsb.nl/
https://surseance.dsb.nl/
https://rente.dsb.nl/
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van de vereffening van DSB, zal DSB bovendien binnenkort de website vereffening.dsb.nl 

openen. 

 

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/m 17 januari 2022 

Verslagperiode:    18 februari 2022 t/m 2 juni 2022 (einde surseance) 

Bestede uren bewindvoerders totaal:   532 uur 

             

Opmerkingen vooraf bij het tweede openbare surseanceverslag (tevens eindverslag): 

 

Verslagperiode en voorafgaand verslag 

Dit is het tweede openbare surseanceverslag van de Bewindvoerders. Het verslag bestrijkt de periode 

18 februari 2022 tot en met 2 juni 2022. Op 3 juni 2022 is de surseance geëindigd als gevolg van het 

in kracht van gewijsde gaan van de homologatie van het akkoord. Het verslag is daarom een 

eindverslag. Het eerste openbare verslag, dat betrekking heeft op de eerste maand van de surseance 

en de voorafgaande stille periode, is op 18 februari 2022 gepubliceerd. Bewindvoerders verwijzen 

naar dat verslag voor informatie over hun werkzaamheden gedurende die eerste periode. 

 

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.  

 

Overige informatie over de surseance en de uitvoering van het aangenomen akkoord 

De Bewindvoerders doen met dit openbaar surseanceverslag voor het laatst verslag van hun 

werkzaamheden als Bewindvoerders. Overige informatie over de surseance van DSB en de uitvoering 

van het aangenomen akkoord kan worden gevonden op de website surseance.dsb.nl. Deze website 

met alle informatie zal nog enige tijd online blijven.  

https://vereffening.dsb.nl/
http://www.dsbbank.nl/
https://surseance.dsb.nl/
https://surseance.dsb.nl/
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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. Verzoek Bewindvoerders verkorte crediteurenlijst en aanstelling commissie van 

vertegenwoordiging 

De Rechtbank heeft op 23 februari 2022 het verzoek van de Bewindvoerders om een 

Commissie in te stellen en om een deel van de vorderingen niet op de crediteurenlijst te hoeven 

plaatsen behandeld. Voorafgaand aan en tijdens die zitting hebben zich geen schuldeisers 

gemeld die hun standpunt ten aanzien van het verzoek kenbaar wilden maken.  

De Rechtbank heeft het verzoek bij beschikking van 9 maart 2022 toegewezen. Dat betekent 

onder meer dat met ingang van 9 maart 2022 de Commissie is benoemd. De Commissie heeft 

als taak om - in plaats van de individuele schuldeisers – te stemmen over het door DSB 

aangeboden ontwerpakkoord. De Commissie bestaat uit tien leden. Zes van hen hebben directe 

relaties met bepaalde groepen van schuldeisers van DSB en kunnen worden geacht die 

groepen van schuldeisers te vertegenwoordigen. Daarnaast zijn er vier onafhankelijke leden 

benoemd, die geen directe relatie hebben met (een groep van) schuldeisers. 

Wegens formele redenen heeft de Rechtbank bij beschikking d.d. 7 april 2022 op verzoek van 

de Bewindvoerders een aanpassing doorgevoerd in de samenstelling van de Commissie. Vijf 

leden die aanvankelijk als natuurlijk persoon in de Commissie waren benoemd, zijn hierbij 

vervangen door vijf rechtspersonen namens wie de eerder benoemde natuurlijke personen 

optreden. Beide beschikkingen – die van 9 maart 2022 en die van 7 april 2022 – zijn 

gepubliceerd op surseance.dsb.nl. Voorafgaand hieraan hadden de Bewindvoerders in verband 

hiermee een herstelbeschikking zoals bedoeld in artikel 31 Rv aan de rechtbank verzocht, welk 

verzoek op 15 maart 2022 is afgewezen.  

1.2. Opbouw van dit verslag 

In dit verslag wordt de indeling uit het eerste openbare surseanceverslag gevolgd. Dat betekent 

dat eerst informatie wordt gegeven over DSB (paragraaf 2). In paragraaf 3 leggen de 

Bewindvoerders vervolgens verantwoording af over hun werkzaamheden gedurende de stille 

bewindvoering. 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. Financiële gegevens 

https://surseance.dsb.nl/


4/8 
 

Na het faillissement is DSB in liquidatie komen te verkeren. Over de vraag of DSB in liquidatie 

(ook) verplicht is een jaarrekening op te maken en, zo ja, over welk tijdvak, bestaat geen 

volledige duidelijkheid. In de praktijk wordt een dergelijke verplichting in veel gevallen niet 

wenselijk geacht en wordt mede daarom volstaan met het opstellen van de afsluitende rekening 

en verantwoording, welke in de vorm van een eindbalans wordt gepubliceerd. Strikt (juridisch) 

genomen lijkt op een in liquidatie zijnde vennootschap mogelijk toch de verplichting te rusten tot 

het opmaken, vaststellen en publiceren van de jaarrekening totdat de vereffening is voltooid. 

DSB heeft – om op dit punt geen onzekerheid te laten bestaan – ervoor gekozen om over de 

periode 17 december 2021 tot en met 31 december 2021 een jaarrekening op te maken en te 

publiceren. DSB zal deze jaarrekening laten controleren. Voorts zal in de bijlage bij deze 

jaarrekening een balans en een resultatenrekening worden gevoegd die betrekking heeft op 

geheel 2021. 

2.2. Activa 

De aangepaste inschatting van DSB is dat de totale activa na aftrek van de verwachte 

vereffeningskosten EUR 667,5 miljoen zullen bedragen. Deze aanpassing houdt verband met 

de verwachte kosten voor de communicatie nadat het ontwerpakkoord is gehomologeerd. DSB 

heeft in een nieuwe bijlage bij het op 3 mei 2022 gewijzigde ontwerpakkoord het voorgenomen 

communicatiebeleid toegelicht. Dat beleid is erop gericht om zoveel mogelijk schuldeisers te 

bereiken.    

2.3. Schuldeisers 

De ontwikkelingen met betrekking tot de schuldeisers van DSB zijn opgenomen onder paragraaf 

4.2 van dit verslag.  

3. Verantwoording periode stille bewindvoering  

3.1. Voorafgaand aan de surseance liep van 27 december 2021 tot 17 januari 2022 een periode van 

stille bewindvoering. Bewindvoerders verwijzen naar het eerste openbare verslag voor een 

toelichting op de door hen verrichte werkzaamheden gedurende deze stille periode.  

4. Rol bewindvoerders tijdens surseance 

4.1. Tijdlijn 

In de als Bijlage 1 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 hebben betrekking op vier 

onderwerpen, die hierna achtereenvolgens zullen worden toegelicht: 

(i) Operationeel; 

(ii) Schuldeisers; 
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(iii) Verzoek benoeming Commissie en verkorte crediteurenlijsten; 

(iv) Oordeel over ontwerpakkoord.  

4.3. (i) Operationeel 

Ook in de afgelopen verslagperiode hebben de Bewindvoerders en de vereffenaar van DSB 

regulier overleg gevoerd over (onder meer) operationele zaken.  

4.4. (ii) Schuldeisers 

Op de uiterste indieningsdatum van 22 april 2022 hadden zes schuldeisers in totaal zeven 

vorderingen bij de Bewindvoerders ingediend. Na de uiterste indieningsdatum, maar voor de 

vergadering waarop over het ontwerpakkoord is gestemd, hebben zich nog drie andere partijen 

met een vermeende vordering voor een p.m. bedrag gemeld. Bewindvoerders hebben die 

vorderingen eveneens als bij hen ingediend beschouwd en hebben de vorderingen ter 

vergadering laten aantekenen op de crediteurenlijst. Dezelfde vordering werd ook nog door een 

vierde partij ingesteld. Omdat (in ieder geval) deze vierde partij niet bevoegd werd 

vertegenwoordigd, hebben Bewindvoerders ex artikel 265 lid 2 Fw bezwaar gemaakt tegen het 

aantekenen van deze vordering op de crediteurenlijst. Het totaalbedrag aan ingediende 

vorderingen op de crediteurenlijst is EUR 28.261,86. + p.m. 

De Bewindvoerders hebben alle bij hen ingediende vorderingen betwist, kort gezegd omdat de 

ingediende vorderingen om verschillende redenen volgens hen geen geldige grondslag hebben. 

Zij hebben de crediteuren over die betwisting en de reden daarvan geïnformeerd. De indiening 

en betwisting bij de Bewindvoerders dient uitsluitend met het oog op vaststelling van het bedrag 

waarvoor een schuldeiser kan stemmen over het akkoord. In het geval van DSB stemt de 

Commissie over het ontwerpakkoord, en niet de individuele schuldeisers. De betwisting door de 

Bewindvoerders is derhalve van beperkte betekenis. De betreffende schuldeisers kunnen hun 

vermeende vorderingen na afloop van de surseance alsnog bij DSB aanmelden, die deze 

vorderingen vervolgens zelf zal beoordelen.  

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

Zoals toegelicht in paragraaf 1.1, heeft de Rechtbank bij beschikking van 9 maart 2022 het 

verzoek van de Bewindvoerders toegewezen om een Commissie in te stellen en om de 

vorderingen, die in het ontwerpakkoord worden aangeduid als Rentevorderingen A, niet op de 

crediteurenlijst te hoeven plaatsen. Op 7 april 2022 heeft de Rechtbank de samenstelling van 

de Commissie om formele redenen aangepast. Hierbij zijn vijf natuurlijke personen vervangen 

door de rechtspersonen die zij vertegenwoordigen.  

De Commissie heeft als taak om in plaats van de individuele schuldeisers te stemmen over het 

ontwerpakkoord. Daartoe heeft de Commissie zich verdiept in het ontwerpakkoord en vragen 

gesteld aan DSB en de Bewindvoerders. De Commissie is verschillende keren bijeengekomen. 

Bij een aantal van die bijeenkomsten waren ook DSB en de Bewindvoerders aanwezig. De 

Commissie heeft ten behoeve van de rechters-commissarissen een verslag van haar 
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werkzaamheden opgesteld. Dit verslag is als bijlage gehecht aan het proces-verbaal van de 

stemvergadering d.d. 9 mei 2022. Het proces-verbaal is gepubliceerd op surseance.dsb.nl. 

4.6. iv) Oordeel vormen over het ontwerpakkoord 

Werkzaamheden Bewindvoerders 

Op grond van artikel 265 Fw dienen de Bewindvoerders schriftelijk verslag uit te brengen over 

het ontwerpakkoord. Met het oog op het opstellen van dit verslag hebben de Bewindvoerders 

het ontwerpakkoord bestudeerd en beoordeeld, eigen onderzoek gedaan, vragen gesteld aan 

DSB en diverse inhoudelijke overleggen gevoerd met DSB en werknemers van de 100 % 

dochtervennootschap van DSB, Finqus B.V. De Bewindvoerders hebben daarnaast een aantal 

bijeenkomsten van de Commissie bijgewoond. Zij hebben de vragen die de Commissie aan 

DSB heeft gesteld en de daarop gegeven antwoorden eveneens meegenomen in hun eigen 

beoordeling van het ontwerpakkoord. 

Aangepast ontwerpakkoord 

Mede naar aanleiding van de overleggen met de Commissie en de Bewindvoerders heeft DSB 

het ontwerpakkoord op een aantal punten aangepast, verduidelijkt en aangevuld. Voorbeelden 

hiervan zijn de verhoging van het vaste uitkeringspercentage voor alle schuldeisers met een 

vordering tot en met EUR 160.000 van 88 % naar 90 % en het toevoegen aan het 

ontwerpakkoord van een laagdrempelige geschillenregeling en een communicatiebeleid. DSB 

heeft dit aangepaste ontwerpakkoord op 3 mei 2022 ter griffie van de Rechtbank neergelegd en 

tevens gepubliceerd op surseance.dsb.nl.   

Oordeel Bewindvoerders over het ontwerpakkoord 

De Bewindvoerders hebben hun verslag ex artikel 265 Fw op 3 mei 2022 aan de rechters-

commissarissen, de Commissie en DSB gestuurd en tevens gepubliceerd op surseance.dsb.nl. 

Daarin concluderen de Bewindvoerders dat alle aspecten van het ontwerpakkoord leiden tot 

een afgewogen en redelijke uitkomst voor de schuldeisers. De verschillende voorzieningen om 

tot uitdeling te komen zijn zorgvuldig opgezet en de rechten van de crediteuren zijn afdoende 

gewaarborgd, terwijl er volgens de Bewindvoerders geen omstandigheden zijn die zich 

verzetten tegen aanname en homologatie van het ontwerpakkoord. De Bewindvoerders hebben 

de aanvaarding van het ontwerpakkoord om die reden dan ook aanbevolen. De 

Bewindvoerders verwijzen naar hun gepubliceerde verslag ex artikel 265 Fw voor een meer 

uitvoerige beoordeling van de verschillende aspecten van het ontwerpakkoord.  

Stemming en homologatie 

Op 9 mei 2022 vond de raadpleging en stemming over het ontwerpakkoord plaats ten overstaan 

van de rechters-commissarissen. Bij die gelegenheid heeft de Commissie unaniem voor het 

ontwerpakkoord gestemd, waarmee het akkoord is aangenomen.  

De behandeling van de homologatie (d.w.z. de goedkeuring c.q. bekrachtiging) van het akkoord 

door de Rechtbank heeft vervolgens plaatsgevonden op 18 mei 2022. De Rechtbank heeft het 

https://surseance.dsb.nl/
https://surseance.dsb.nl/
https://surseance.dsb.nl/
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akkoord bij beschikking van 25 mei 2022 gehomologeerd. De beschikking is gepubliceerd op 

surseance.dsb.nl 

Het gehomologeerde akkoord is op grond van artikel 273 Fw verbindend voor alle schuldeisers 

ten aanzien van wie de surseance werkt. Omdat er geen hoger beroep is ingesteld, is de 

homologatie op 3 juni 2022 in kracht van gewijsde gegaan. 

4.7. Adviseurs 

Ook in de afgelopen verslagperiode hebben Bewindvoerders geen aanleiding gezien om een 

eigen financieel adviseur in te schakelen. Vanwege hun betrokkenheid bij het faillissement zijn 

Bewindvoerders bekend met de organisatie, het actief en het passief van DSB. Wel hebben de 

Bewindvoerders ook in de afgelopen verslagperiode gebruikt gemaakt van adviezen en 

ondersteuning van DVDW Advocaten B.V. in Den Haag.  

5. Overig  

5.1. Geen werkzaamheden Bewindvoerders 

Op 3 juni 2022 is de surseance geëindigd doordat de homologatie in kracht van gewijsde is 

gegaan. De Bewindvoerders hebben aankondiging gedaan van het einde van de surseance op 

de website surseance.dsb.nl. De werkzaamheden van de Bewindvoerders zijn daarmee 

afgerond. 

5.2. Indiening volgend verslag 

Aangezien de surseance van DSB inmiddels is geëindigd, is dit het laatste openbare verslag 

dat door Bewindvoerders wordt gepubliceerd. 

5.3. Start uitvoering akkoord door DSB 

DSB zal in de komende periode starten met de uitvoering van het gehomologeerde akkoord. In 

dat verband zal naar verwachting in de tweede helft van juni 2022 de website rente.dsb.nl 

worden geopend, waarop renteschuldeisers hun vordering kunnen inzien en aanmelden. Om 

schuldeisers en belanghebbenden te kunnen informeren over de ontwikkelingen in het vervolg 

van de vereffening van DSB, zal DSB bovendien binnenkort de website vereffening.dsb.nl 

openen. 

  

Amsterdam, 15 juni 2022 

mr. R.J. Schimmelpenninck    mr. B.M.F. Knüppe 

bewindvoerder      bewindvoerder 

 

 

https://surseance.dsb.nl/
https://surseance.dsb.nl/
https://rente.dsb.nl/
https://vereffening.dsb.nl/


8/8 
 

 

Bijlage: 

1. Tijdlijn van belangrijkste data en gebeurtenissen d.d. 3 juni 2022 
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Tijdlijn BEWINDVOERDERS Surseance DSB N.V. in liquidatie (versie 15.6.2022) 

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 surseanceverslag (227 Fw) 

23.2.2022  

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

crediteurenlijst en commissie van vertegenwoordiging 

9.3.2022 

o Toewijzing verzoek bewindvoerders instelling commissie en verkorte crediteurenlijst door rechtbank 

Amsterdam 

15.3.2022 – 26.4.2022 

o Bijwonen verschillende bijeenkomsten van commissie door bewindvoerders en DSB  

25.3.2022 

o Verzoek bewindvoerders tot wijziging van de samenstelling van de commissie (benoeming 

rechtspersonen in plaats van de natuurlijke personen die die rechtspersonen vertegenwoordigen) 

7.4.2022 

o Toewijzing verzoek bewindvoerders tot wijziging samenstelling van de commissie door rechtbank 

Amsterdam 

22.4.2022 

o Uiterste indieningsdatum vorderingen bij bewindvoerders (255 Fw) 

 

1.5.2022 

o Nederlegging lijst van voorlopig erkende en betwiste vorderingen ter griffie van de rechtbank 

Amsterdam (263 Fw) (verkorte lijst, 281d Fw) 
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3.5.2022 

o Nederlegging aangepast ontwerpakkoord door DSB ter griffie van de rechtbank Amsterdam 

o Publicatie en verzending schriftelijk verslag van bewindvoerders over het aangeboden akkoord (265 

Fw) 

9.5.2022 

o 10.00 uur: Raadpleging en stemming over het akkoord ten overstaan van rechters-commissarissen, 

commissie heeft unaniem voor het akkoord gestemd, akkoord is aangenomen 

18.5.2022 

o 10:00 uur: Mondelinge behandeling homologatie akkoord door rechtbank Amsterdam 

25.5.2022 

o Homologatie akkoord door rechtbank Amsterdam 

3.6.2022 

o Geen hoger beroep ingesteld: homologatie in kracht van gewijsde 
o Einde surseance 

15.6.2022 

o Tweede openbaar surseanceverslag (eindverslag) (227 Fw) 


