
 

Proces-verbaal 
Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor 

mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden 

 

GERECHTSHOF AMSTERDAM 

afdeling civiel recht en belastingrecht, team 1 AOF. 

zaaknummer : 200.127.525/01 

proces-verbaal van regiezitting 

Proces-verbaal van het verhandelde ter openbare terechtzitting van de meervoudige 

burgerlijke kamer van het gerechtshof Amsterdam op 14 juni 2013 om 09:00 uur. 

 

Verzoekers: 

1. mr. R.J. SCHIMMELPENNINCK en mr. B.F.M. KNÜPPE, gezamenlijk handelend 

in hun hoedanigheid van curatoren in het faillissement van DSB Bank N.V., 

gevestigd te Wognum, 

advocaat: mrs. A. Knigge en J. de Jong te Amsterdam, 

2. STICHTING STEUNFONDS PROBLEEMHYPOTHEKEN, 

gevestigd te Lelystad, 

advocaat: mr. M. de Vries, 

3. STICHTING PLATFORM AANDELEN LEASE, 

gevestigd te Nieuwegein, 

advocaat: mr. M. Bonefaas, 

4. STICHTING BELANGEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERDEN DSB, 

gevestigd te Amsterdam, 

advocaat: mrs. J.H. Lemstra en M.N. van Dam, 

5. BNP PARIBAS CARDIF SCHADEVERZEKERINGEN N.V., 

gevestigd te Oosterhout, 

advocaat: mr. C.W.M. Lieverse, 

6. BNP PARIBAS CARDIF LEVENSVERZEKERINGEN N.V., 

gevestigd te Oosterhout, 

advocaat: mr. C.W.M. Lieverse, 

7. SRLEVN.V., 

gevestigd te Alkmaar, 

8. LONDON GENERAL INSURANCE COMPANY LTD, 

gevestigd te Amsterdam, 



 

9. JUBILEE EUROPE B.V., 

gevestigd te Amsterdam, 

10. WAARD LEVEN N.V., 

gevestigd te Heerhugowaard, 

11. WAARD SCHADEN.V., 

gevestigd te Heerhugowaard, 

12. HOLLANDS WELVAREN LEVEN N.V., 

gevestigd te Wognum, 

13. TADAS VERZEKERINGEN B.V., 

gevestigd te Heerhugowaard. 

advocaat: rnrs. A. Knigge en J. de Jong. 

Verschenen zijn: 

namens curatoren: 

 mr. B.F.M. Knüppe, 

mr. J. de Jong, voornoemd, 

 mr. A. Knigge, voornoemd, 

namens SSP: 

 mr. M. de Vries voornoemd, 

namens PAL: 

 mr. M. Bonefaas voornoemd, 

namens SBR: 

 mr. M.N. van Dam, voornoemd, 

 mr. J.H. Lemstra, voornoemd, 

namens Paribas: 

 mr. C.W.M. Lieverse, voornoemd, 

namens Tadas: 

 mr. A. Knigge, voornoemd.\ 

De voorzitter opent de zitting en deelt het volgende mee. Het gaat hier om een 

zogenaamde regiezitting. De zitting dient alleen tot bespreking van de verdere loop van 

de procedure. De zaak wordt niet inhoudelijk behandeld. De voorzitter stelt vast dat tot 

aan het moment van de regiezitting door het hof de volgende stukken zijn ontvangen: 

Een ondertekend verzoekschrift ex artikel 7:907 BW van 27 mei 2013, met daarbij onder 

andere de overeenkomst waarvan verbindendverklaring wordt gevraagd en een bestand 

met de namen en woonplaatsen van de aan de verzoekers bekende personen ten 

behoeve van wie de overeenkomst is gesloten. Dit bestand is een bestand in de zin van 

art. 1 onder c Wet bescherming persoonsgegevens en zal daarom niet ter inzage worden 

gegeven. De voorzitter stelt achtereenvolgens onderstaande kwesties aan de orde en 

deelt vervolgens de beslissing van het hof mede. 



1. Andere schuldeisers in het faillissement:

1.1. 

1.2. 

De curatoren zullen véér 1juli 2013 een digitaal bestand met de 

namen en vorderingen van deze schuldeisers indienen bij het hof. 

Ook dit bestand is een bestand in de zin van art. 1 onder c Wet 

bescherming persoonsgegevens en zal daarom evenmin ter inzage 

worden gegeven. 

Verzoekers zullen bij de mondelinge behandeling aandacht besteden 

aan de belangen van de schuldeisers die niet onder de overeenkomst 

vallen, in verhouding tot de belangen van de schuldeisers (klanten) 

die onder de overeenkomst vallen. 

2. Representativiteit belangenorganisaties:

Op de mondelinge behandeling zullen verzoekers aandacht geven aan de vraag of en in 

hoeverre de organisaties voldoen aan de Claimcode. 

3. Andere uitspraken:

Conform artikel 2.2.2.3 van het Procesreglement verzoekschriftenprocedures handelsen 

insolventiezaken gerechtshoven wil het hof worden ingelicht over andere uitspraken van 

civiele rechters in DSB-zaken. Tevens wil het hof worden ingelicht in hoeverre er boetes, 

strafrechtelijke of bestuursrechtelijke sancties en dergelijke zijn opgelegd aan DSB Bank 

N.V. De curatoren zullen vôér 1juli 2013 een overzicht van de bedoelde uitspraken bij het

hof indienen.

4. Zittingsdatum en locatie mondelinge behandeling:

De mondelinge behandeling zal plaatsvinden op dinsdag 15 oktober 2013 te 09:00 uur. 

In beginsel zal de mondelinge behandeling in het Paleis van Justitie (IJdok 20 te 

Amsterdam) plaatsvinden. Mocht het aantal aanmeldingen voor het bijwonen van de 

zitting de zittingcapaciteit van het hof te boven gaan, dan zullen verzoekers, in overleg 

met hof, ervoor zorgen dat tijdig een andere locatie voor de zitting beschikbaar is. 

5. Spreektijd mondelinge behandeling:

5.1. 

5.2. 

Verzoekers zullen gezamenlijk een spreektijd hebben van maximaal 

1,5 uur. Het hof geeft hen in overweging een taakverdeling aan te 

brengen in de tijdens de mondelinge behandeling te geven 

toelichting op het verzoek, mede om herhalingen te voorkomen. 

Belanghebbenden zullen een spreektijd hebben van maximaal 5 

minuten per persoon, wat overeenkomst met het voorlezen van een 

tekst van ongeveer 1,5 A4. 



6. Verweer:

De verweerschriften dienen uiterlijk 15 september 2013 te worden ingediend. Verzoekers 

hebben meegedeeld dat zij verwachten dan nog voldoende tijd te hebben voor het 

voorbereiden van hun reactie op de verweerschriften. 

7. Wie moet worden opgeroepen

7.1. Het hof vindt het voornemen van verzoekers om alleen klanten 

persoonlijk aan te schrijven die op of na 1januari 2008 een 

lopende overeenkomst met DSB Bank N.V. hadden of hebben 

(ongeveer 345.000 personen) aanvaardbaar in het licht van: 

 de wettelijke termijn voor het bewaren van gegevens 

 de onbetrouwbaarheid en onvolledigheid van de gegevensbestanden van DSB 

Bank 

N.V. véér 1-1-2008,

 de reeds aan de compensatieregeling gegeven publiciteit sinds 2011 en het feit

dat de belanghebbenden ook op andere wijze worden opgeroepen, namelijk door 

middel van aankondigingen in advertenties en op websites. 

7.2. Ook de andere schuldeisers in het faillissement moeten worden 

opgeroepen, met in beginsel dezelfde oproepingsbrief. Deze brief kan 

worden aangevuld met een nadere uitleg over de oproeping. De brief 

behoeft niet in concept aan het hof te worden voorgelegd. 

Verzoekers merken op dat de andere schuldeisers in het faillissement 

al met regelmaat zijn en worden geïnformeerd via de openbare 

verslagen en de schuldeiserscommissie. 

8. Wijze van oproepen van bekende belanghebbenden

8.1. 

8.2. 

De bekende belanghebbenden die in Nederland wonen zullen 

worden opgeroepen per gewone brief. 

Voor de bekende belanghebbenden die wonen in een vreemde staat 

waar de EU Betekeningsverordening van toepassing is, geldt het 

volgende: 

 Voor de toepassing van artikel 14 van de EU-Betekeningsverordening mogen de 

belanghebbenden worden opgeroepen door tussenkomst van het koeriersbedrijf 

UPS, op welke oproeping toezicht zal worden gehouden door een deurwaarder. 

Deze wijze van oproeping treedt in plaats van oproeping per aangetekende brief 

met ontvangstbevestiging, zoals verzoekers hebben voorgesteld. 

 Voor het overige moet aan de voorschriften van de EU-Betekeningsverordening 

worden voldaan, waaronder het bepaalde in artikel 8 van de verordening. 

8.3. De bekende belanghebbenden die wonen in een vreemde staat waar 

de EU Betekeningsverordening niet van toepassing is, moeten 

worden opgeroepen in overeenstemming met de daarvoor geldende 



8.4. 

8.5. 

8.6. 

8.7. 

verdragsregels of, bij gebreke van dergelijke verdragsregels, de 

artikelen 54 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering. 

Het staat verzoekers overigens Vrij de bekende belanghebbenden die 

in het buitenland wonen, op andere wijze (zoals per gewone brief of e-

mail) op te roepen. Indien uit verklaringen van belanghebbenden 
voldoende blijkt dat zij bekend zijn met de oproeping (en de daarbij te 
geven informatie), zal de oproeping als genoegzaam kunnen worden 
aangemerkt.

Verzoekers delen mee dat zij, met het oog op de 

oproepingsvoorschriften en de daaraan verbonden kosten overwegen 

het verzoek tot verbindendverklaring in die zin aan te passen dat de in 

het buitenland wonende belanghebbenden niet aan de overeenkomst 

zijn gebonden behoudens andersluidende verklaring (opt out), maar 

wel door een eigen verklaring aan de overeenkomst kunnen worden 

gebonden (opt in). 

De oproepingen zullen worden gedaan véér 1 juli 2013. 

Verzoekers zullen een lijst overleggen van de landen waar de bekende 

belanghebbenden wonen, met een opgaaf van het aantal bekende 

belanghebbenden per land. 

9. Oproepingsbrief en tekst advertentie

9.1. 

9.2. 

Verzoekers hebben een voorstel gedaan voor de tekst van de 

oproepingsbrief. Het hof heeft enkele aanpassingen in de brief 

aangebracht en zal de aangepaste brief nog heden per e-mail aan 

verzoekers toezenden. 

Verzoekers zullen de tekst van de aankondiging in de dagbladen en 

op de websites aanpassen aan de tekst van de oproepingsbrief. 

10. Aankondiging in dagbladen

10.1. Naast het Algemeen Dagblad en de Telegraaf zullen verzoekers een 

advertentie plaatsen in het Financieel Dagblad. 

10.2. De advertenties worden geplaatst op zaterdag 22juni 2013. 

11. Verslag oproepingen

Verzoeksters leggen, uiterlijk 4 weken voor de mondelinge behandeling, een 

deurwaardersverklaring over met betrekking tot de wij ze waarop de oproeping van in 

het buitenland en in Nederland wonende belanghebbenden is verlopen. 



12. Nadere stukken en wijzigingen

Eventuele nader over te leggen stukken en wijzigingen van het verzoekschrift of de 

overeenkomst dienen uiterlijk één week voor de mondelinge behandeling te zijn 

ingediend. 

13. Inzage

13.1. Verzoekers plaatsen het verzoekschrift en de overeenkomst met alle 

bij lagen zo spoedig mogelijk op de site www.dsbcompensatie.nl. 

13.2. Het verzoekschrift en de overeenkomst zonder bijlagen zijn op de site 

www.rechtspraak.nl geplaatst. 

13.3. Verzoeker bieden voor wie niet via internet de stukken kan inzien de 

mogelijkheid om bij het Klantcontactcentrum DSB Bank NV een 

papieren exemplaar van het verzoekschrift en de overeenkomst 

te verkrijgen. 

14. Inlichtingen

Belanghebbenden kunnen voor inlichtingen over de overeenkomst en de procedure 

terecht bij het Klantcontactcentrum DSB Bank NV, telefoon 088-372 6666, bereikbaar 

van 08:30-17:30 uur. 

15. Aankondiging en publiciteit van de eventuele verbindendverklaring

Verzoekers zullen op de mondelinge behandeling een voorstel te doen voor de tekst van 

de aankondiging en publicatie van de eventuele verbindendverklaring van de 

overeenkomst. 

Verzoekers verklaren desgevraagd geen nadere opmerkingen te hebben. 

Tot slot deelt de voorzitter mee dat van de zitting een proces-verbaal zal worden 

opgemaakt en dat dit proces-verbaal op de site www.rechtspraak.nl onder actualiteiten 

zal worden geplaatst. 

Waarvan proces-verbaal dat is ondertekend door de voorzitter en de griffier. 

Dit document is ondertekend door de voorzitter en de griffier. 

http://www.dsbcompensatie.nl/
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