
BIJLAGE 4 BIJ OPENBAAR V E R S L A G VAN 31 JULI 2014 

vonnis 

RECHTBANK AMSTERDAM 

Afdeling privaatrecht 

zaalcniimmer / rolnummer: C/13/553686 / HA ZA 13/1715 

Vonnis van 25 juni 2014 

in de zaak van 

1. mr. Rütgei- Jan SCHIMMELPENNINCK, 
wonende te Amsterdam, 

2. mr. Bernardus Franciscus Maria KNÜPPE, 
wonende te Dordrecht, 

beiden in hun hoedanigheid van curatoren In het faillissement van 
de naamloze vennootschap DSB BANK N.V., 

{j advocaat mr. V.H. Affourtit, 
3. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 

VERENIGING DSBSPAARDER.NL, 
gevestigd te Lemmer, 
advocaat mr. W.M. Schonewille, 

4. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 
DSBDEPOSITOS.NL, 
gevestigd te Amsterdam, 
advocaat mr. K. Rutten, 

5. de stichting 
STICHTING BELANGEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERDEN DSB, 
gevestigd te Amsterdam, 
advocaat mr. J.H. Lemstra, 

e i s e r s in conventie bij dagvaarding van 5 november 2013, 
v e r w e e r d e r s in voonvaardelijke reconventie, 

tegen 

de naamloze vennootschap 
DE NEDERLANDSCHE BANKN.V. , 
gevestigd te Amsterdam, 
advocaat rar. D.E. Lunsingh Scheurleer, 
g e d a a g d e in conventie, 
e i s e r e s in voorwaardelijke reconventie. 

GRONDEN VAN D E BESLISSING 

Nu is gedagvaard en voor antwoord is geconcludeerd, beveelt de rechtbank een verschijning 
van partijen ter terechtzitting tot het verkrijgen van inlichtingen en het beproeven van een 
schikking. 
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De zaak zal meervoudig worden behandeld. Gaarne ontvangt de rechtbank van 
eisende partij binnen tvvee weken na heden drie extra procesdossiers. 

Elk der partijen zal de gelegenheid krijgen haar standpunten te doen toelichten aan de 
hand van spreekaantekeningen. 
Iedere partij krijgt in de eerste termijn ten hoogste dertig minuten spreektijd. 

Partijen dienen ter terechtzitting bescheiden waarvan zij zich wensen te bedienen, 
voorhanden te hebben. Deze stukken dienen uiterlijk tvvee weken vóór de terechtzitting 
de rechtbank te hebben bereikt, met toezending van een afschrift aan de wederpartij. 
In die stukken dienen waar nodig van belang zijnde passages van een markering te zijn 
voorzien. Dit geldt ook voor de specificaties van bedragen of berekeningen. 

Een eventuele wijziging van eis dient de rechtbank uiterlijk twee weken vóór de 
terechtzitting te hebben bereikt, met afschrift aan de wederpartij. 

De venverende partij in reconventie dient uiterlijk twee weken vóór de terechtzitting 
schriftelijk te reageren op de eis in reconventie. 

Partijen zal ter terechtzitting worden verzocht aan te geven over welke concrete 
bewijsmogelijkheden zij beschikken ten aanzien van hun eigen stellingen. 

Ter comparitie kan uitspraak worden gedaan over een bewijsopdracht of deskundigenbericht 
en een datum voor het getuigenverhoor worden bepaald. Ook kan een datum voor 
schriftelijk vonnis worden bepaald. Partijen zullen slechts gelegenheid krijgen voor repliek 
en dupliek, indien dit met het oog op hoor en wederhoor of met het oog op een goede 
instructie van de zaak noodzakelijk is. 

Ter terechtzitting zal de mogelijkheid van een schikking kunnen worden onderzocht. 

De comparitiedatum is bepaald aan de hand van beschikbare data van beide partijen. 

BESLISSING 

De rechtbank: 

gelast partijen in persoon, rechtspersonen vertegenwoordigd door een bevoegde 
bestuurder of een door het bestuur schriftelijk gemachtigde, en desgewenst vergezeld 
van de raadslieden te verschijnen tot het in de rechtsoverwegingen aangegeven doel; 

bepaalt dat deze comparitie zal plaatsvinden op 
dinsdag 16 december 2014 van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur 
met een eventuele uitloop naar 
vrijdag 19 december 2014 vanaf 9.30 uur 
in het gebouw van deze rechtbank, Parnassusweg 220-228 te Amsterdam; 

bepaalt dat deze zaak behandeld zal worden door mr. A.W.H. Vink, mr. L.S. Frakes 
en mr. K.M. van Hassel; 
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lioudt iedere verdere beslissing aan. 

Dit vonnis is gewezen door mr. A.W.H. Vink en in het openbaar uitgesproken op 

type: RB 
coll: HAV03 


