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AANKONDIGING en OPROEPING
ex artikel 1013 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering,

op verzoek en aanwijzing van het gerechtshof Amsterdam:

Mondelinge behandeling verzoek tot verbindendverklaring overeenkomst tot 
collectieve schadeafwikkeling inzake DSB Bank N.V.

Tussen de curatoren in het faillissement van DSB Bank N.V., Stichting Steunfonds 
Probleemhypotheken, Stichting Platform Aandelenlease, Stichting Belangen 
Rechtsbijstandverzekerden DSB, Tadas Verzekeringen B.V., Waard Leven N.V., Waard 
Schade N.V., Hollands Welvaren Leven N.V., SRLEV N.V., BNP Paribas Cardif 
Schadeverzekeringen N.V., BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V., London 
General Insurance Company Ltd. en Jubilee Europe B.V. is een overeenkomst tot 
stand gekomen. Deze overeenkomst heeft tot doel de daarin opgenomen regeling 
verbindend te doen verklaren voor een collectieve afwikkeling van klachten, 
aanspraken en vorderingen van klanten (d.w.z. consumenten aan wie DSB Bank N.V. 
in de uitoefening van haar (bank)bedrijf – bepaalde – diensten heeft verleend of met 
wie DSB Bank N.V. kredieten is aangegaan, zoals omschreven in de overeenkomst).

Inhoud van de overeenkomst
De overeenkomst voorziet ten behoeve van klanten in een regeling die, in bepaalde 
gevallen en onder voorwaarden, strekt tot – kort gezegd – een compensatie voor
mogelijke schending van de zorgplicht. Zo voorziet de overeenkomst, onder meer, in
een compensatie voor teveel betaalde provisie en tekengeld op koopsompolissen, 
provisie op beleggingsverzekeringen en overkreditering bij verstrekte kredieten. De 
overeenkomst vervangt, na verbindendverklaring, een eerder overeengekomen 
‘Akkoord op Hoofdlijnen’. Tot het moment van verbindendverklaring kunnen klanten 
een beroep blijven doen op het Akkoord op Hoofdlijnen.

Verzoek tot verbindendverklaring
Op 27 mei 2013 is door de bovengenoemde partijen bij het gerechtshof Amsterdam
een verzoek ingediend om de overeenkomst verbindend te verklaren voor de 
gerechtigden (zoals gedefinieerd in de overeenkomst). Het verzoekschrift en de 
overeenkomst zijn in te zien op de volgende internetadressen: 
www.dsbcompensatie.nl en www.rechtspraak.nl onder actualiteiten. Via de 
bovengenoemde internetadressen kunt u tevens het verzoekschrift en de 
overeenkomst, alsmede aanverwante documenten, printen. Wie niet in staat is 
het verzoekschrift en de overeenkomst via het internet in te zien, kan een 
papieren exemplaar aanvragen bij het Klantcontactcentrum voor de 
compensatieregeling van DSB Bank N.V. (telefoon 088-3726666, van 08:30-
17:30 uur).

Gevolgen verbindendverklaring
Indien het verzoek tot verbindendverklaring door het gerechtshof Amsterdam wordt 
toegewezen, zal de overeenkomst van rechtswege verbindend worden voor klanten. 
Krachtens de overeenkomst kunnen klanten in bepaalde gevallen en onder de in de 
overeenkomst omschreven voorwaarden, aanspraak maken op een compensatie. 
Onderdeel van de overeenkomst is ook dat klanten op de in de overeenkomst 
omschreven wijze finale kwijting verlenen aan DSB Bank N.V. en de aanbieders van 
door DSB Bank N.V. bemiddelde en/of geadviseerde financiële producten.
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Klanten die niet aan de overeenkomst gebonden willen zijn, kunnen binnen een door 
het gerechtshof Amsterdam te bepalen periode van tenminste drie maanden, een 
schriftelijke verklaring afleggen (opt-outverklaring). Klanten die rechtsgeldig een opt-
outverklaring afleggen, zijn niet aan de overeenkomst gebonden, maar kunnen in dat 
geval ook geen enkel recht, zoals een eventuele aanspraak op compensatie, aan de 
overeenkomst ontlenen. Pas na de eventuele verbindendverklaring van de 
overeenkomst bestaat de mogelijkheid om een opt-outverklaring af te leggen.

Verweerschrift
Klanten en stichtingen of verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid die krachtens
hun statuten de belangen van klanten behartigen, maar ook (andere) schuldeisers in 
het faillissement van DSB Bank N.V. kunnen een verweerschrift indienen tegen het 
verzoek tot verbindendverklaring. Een verweerschrift moet worden ingediend door 
tussenkomst van een advocaat. Een verweerschrift moet in viervoud bij het 
gerechtshof Amsterdam worden ingediend (Afdeling civiel recht en belastingrecht, 
team handelsrecht, postbus 1312, 1000 BH Amsterdam o.v.v. zaaknummer 
200.127.525/01) onder gelijktijdige toezending van het verweerschrift (met bijlagen) 
aan de advocaten van de partijen die het verzoek hebben ingediend. De uiterste 
datum voor het indienen van een verweerschrift is 15 september 2013.

Oproeping mondelinge behandeling
Het gerechtshof Amsterdam heeft een zitting bepaald om het verzoek tot 
verbindendverklaring en eventuele verweerschriften te behandelen. De mondelinge 
behandeling door het gerechtshof zal plaatsvinden op dinsdag 15 oktober 2013 om 
09:00 uur in het Paleis van Justitie aan het IJdok 20 in Amsterdam. Het Paleis van 
Justitie ligt op loopafstand van het Amsterdam Centraal Station en is derhalve goed 
bereikbaar met het openbaar vervoer. Personen die met eigen vervoer komen, zijn 
voor het parkeren aangewezen op een parkeergarage. 

Bij deze worden alle klanten opgeroepen tegen de voormelde dag voor de mondelinge 
behandeling. Zij kunnen de mondelinge behandeling bijwonen om over het verzoek te 
worden gehoord. Dit geldt ook voor de advocaat die namens hen het verweerschrift 
heeft ingediend. Zij kunnen hun standpunt ten aanzien van het verzoek tot 
verbindendverklaring ook mondeling (laten) toelichten. Klanten die de mondelinge 
behandeling als toehoorder willen bijwonen, worden verzocht dit uiterlijk 15 
september 2013 schriftelijk mee te delen aan het gerechtshof Amsterdam. Klanten 
die op de mondelinge behandeling tevens het woord willen voeren, dienen dit 
uitdrukkelijk erbij te vermelden. Dienaangaande berichten kunnen worden gezonden 
aan het gerechtshof, Afdeling civiel recht en belastingrecht, team handelsrecht, t.a.v. 
mevr. N. Loukili, (per post:) Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam (per e-mail:) 
externe.mail.hof.amsterdam@rechtspraak.nl, onder vermelding van: zaaknummer 
200.127.525/01. De spreektijd tijdens de mondelinge behandeling is beperkt tot 5
minuten per persoon (wat overeenkomt met het voorlezen van een tekst van 
ongeveer 1,5 A4). Klanten die niet bij de mondelinge behandeling aanwezig zijn,
behouden hun aanspraken op compensatie krachtens de overeenkomst of het recht 
om een opt-outverklaring af te leggen.

Met nadruk wordt aangeraden de website www.dsbcompensatie.nl te raadplegen voor 
het volgen van verdere berichtgeving.
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