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Aan de schuldeisers van DSB N.V. in liquidatie
(voorheen DSB Bank N.V., en hierna: "DSB")

Wognum, 17 januari 2022
Onze ref: 310001145/27508159.1
Betreft:
Begeleidend schrijven bij Ontwerpakkoord

Geachte lezer,

1.

Algemeen

1.1.

DSB biedt haar schuldeisers een schuldeisersakkoord aan (hierna: het "Ontwerpakkoord"). Met
dit Ontwerpakkoord wil DSB het geld dat zij nu nog bezit op een efficiënte en zorgvuldige manier
uitbetalen aan haar schuldeisers. DSB vindt dat vereffening van haar vermogen op basis van dit
Ontwerpakkoord leidt tot het snelste en meest gunstige resultaat voor de schuldeisers van DSB.

1.2.

1.3.

Het Ontwerpakkoord bestaat uit twee delen:
I.

Toelichting op het Ontwerpakkoord; en

II.

Bepalingen van het Ontwerpakkoord.

De toelichting op het Ontwerpakkoord bevat een uitleg bij het Ontwerpakkoord. De bepalingen van
het Ontwerpakkoord bevatten de juridische regels van het Ontwerpakkoord. De bepalingen van het
Ontwerpakkoord zijn altijd leidend.

1.4.

Deze aanbiedingsbrief geeft op hoofdlijnen aan wat het Ontwerpakkoord inhoudt en kan
betekenen voor schuldeisers. Deze brief maakt geen onderdeel uit van het Ontwerpakkoord. Voor
een volledig begrip van de inhoud van het Ontwerpakkoord wordt verwezen naar het
Ontwerpakkoord zelf.

1.5.

Wanneer sprake is van een eventuele tegenstrijdigheid tussen deze aanbiedingsbrief en het
Ontwerpakkoord, dan is het Ontwerpakkoord altijd leidend.

2.

Achtergrond

2.1.

Op 17 december 2021 is het faillissement van DSB geëindigd met een volledige betaling op alle in
het faillissement toegelaten (geverifieerde) vorderingen. Op dezelfde dag is de naam van DSB
Bank N.V. ook veranderd in DSB N.V. DSB is sinds het einde van het faillissement namelijk geen
bank meer. Sindsdien verkeert DSB 'in liquidatie'. Dit betekent dat DSB het geld dat zij nu nog
heeft ('het boedeloverschot'), zal uitbetalen aan haar resterende schuldeisers.
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2.2.

Na aftrek van verwachte uitvoeringskosten zal DSB naar verwachting ongeveer 669 miljoen euro
kunnen uitdelen aan haar schuldeisers. Als de uitdeling is afgerond, zal DSB ophouden te
bestaan.

3.

Gerechtigden tot het geld van DSB

3.1.

Gerechtigden tot het boedeloverschot zijn – volgens de administratie van DSB – schuldeisers met
rentevorderingen op DSB. Deze rentevorderingen zijn ontstaan doordat schuldeisers na de
faillietverklaring enige tijd op hun geld hebben moeten wachten. Tijdens het faillissement kon de
rentevordering niet worden ingediend bij DSB (de rentevordering was 'niet opeisbaar').

3.2.

Sommige schuldeisers hebben hun geld relatief snel na het faillissement teruggekregen via het
depositogarantiestelsel ("DGS"). Andere schuldeisers hebben langer op hun geld moeten wachten
omdat zij hun vordering door tussentijdse uitdelingen uit het faillissement hebben teruggekregen.
Over de periode die schuldeisers op hun geld hebben moeten wachten, hebben schuldeisers een
rentevordering opgebouwd. De hoogte van een rentevordering is afhankelijk van de vraag hoe
lang schuldeisers op hun geld hebben moeten wachten, hoe hoog de vordering op DSB was en
hoe hoog de toepasselijke wettelijke en/of contractuele rente is.

3.3.

Veel rentevorderingen zijn in handen van schuldeisers die een tegoed bij DSB hadden,
bijvoorbeeld een positief saldo op een bank- of spaarrekening (zoals een 'vaste termijn deposito').
Daarnaast is een groot deel van de rentevorderingen in handen van De Nederlandsche Bank
("DNB"). Deze rentevorderingen heeft DNB verkregen door de uitkeringen die DNB aan
schuldeisers heeft gedaan via het DGS, waarmee schuldeisers (een deel van) hun geld hebben
teruggekregen. Door de werking van het DGS zijn de vorderingen van de oorspronkelijke
schuldeisers overgegaan op DNB. Daardoor werd DNB vanaf de overgang de rechthebbende op
rente.

3.4.

Voor schuldeisers van vorderingen die in het faillissement van DSB zijn geverifieerd, geldt nog een
bijzonderheid. Deze schuldeisers hebben in 2015 een aanbod van curatoren ontvangen om het
restant van het door DSB verschuldigde bedrag ineens te ontvangen. Dit aanbod is door 99% van
de betreffende schuldeisers geaccepteerd. Als onderdeel van het aanbod, hebben deze
schuldeisers afstand gedaan van al hun rentevorderingen op DSB. DSB kan zich voorstellen dat
sommige schuldeisers zich niet of onvoldoende hebben gerealiseerd dat zij door aanvaarding van
het aanbod ook afstand deden van rentevorderingen over tegoeden die door DNB (onder het
DGS) zijn terugbetaald. Het ontwerpakkoord gaat er daarom vanuit dat schuldeisers die het
aanbod hebben aanvaard, enkel afstand hebben gedaan van rentevorderingen over hun
geverifieerde vordering in faillissement en niet ook van rentevorderingen over door DNB
uitgekeerde tegoeden.

3.5.

Voor zover DSB weet, bestaan er naast rentevorderingen geen andere vorderingen meer op DSB.
Andere vorderingen konden in de afgelopen 12 jaren gedurende de faillissementsperiode ook
worden ingediend. Als er toch schuldeisers zijn met een andere (onbetaalde) vordering op DSB,
dan kunnen deze schuldeisers zich melden via surseance.dsb.nl.
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4.

Reden voor surseance van betaling

4.1.

Als gezegd, kan DSB ongeveer 669 miljoen euro uitdelen. Het totaalbedrag aan rentevorderingen
bedraagt ongeveer 785 miljoen euro. Op het eerste gezicht betekent dit dat (EUR 669 miljoen /
EUR 785 miljoen) x 100% = 85,2% van het totaalbedrag aan rentevorderingen uitbetaald kan
worden. Mochten nog andere vorderingen bestaan (waarvan DSB op dit moment geen weet heeft),
dan kan dit uitbetalingspercentage lager uitvallen.

4.2.

Omdat niet 100% op de rentevorderingen kan worden uitbetaald, zou DSB een tweede
faillissement kunnen aanvragen waarin de rentevorderingen (deels) worden voldaan. DSB is er
echter van overtuigd dat een tweede faillissement niet in het belang van de schuldeisers is.

4.3.

Een (tweede) faillissement duurt meestal meerdere jaren. Ook zal een curator worden aangesteld
en zal een proces moeten worden opgetuigd voor aanmelding en toelating van vorderingen. Ook
zijn vaak meerdere uitdelingen aan schuldeisers nodig, en moeten schuldeisers vaak lang op hun
geld wachten. Dit laatste geldt zeker wanneer zich onverwachte gebeurtenissen voordoen.

4.4.

Om een soepele en efficiënte uitbetaling op rentevorderingen mogelijk te maken, kiest DSB ervoor
uitstel ('surseance') van betaling aan te vragen (in plaats van een tweede faillissement) en om in
die surseance het Ontwerpakkoord aan schuldeisers aan te bieden. Het Ontwerpakkoord is
volgens DSB de meest efficiënte en zorgvuldige wijze om het boedeloverschot onder de
gerechtigden te verdelen. In vergelijking met een tweede faillissement kan het er ook toe leiden dat
– in het algemeen – een hoger uitdelingspercentage op vorderingen van schuldeisers kan worden
gerealiseerd.

5.

Hoe en wat van het Ontwerpakkoord

5.1.

Het Ontwerpakkoord regelt een aantal onderwerpen. Kort samengevat:
a.

een beschrijving van alle vorderingen die in aanmerking komen voor uitkeringen uit het
boedeloverschot;

b.

een uniforme berekeningswijze aan de hand van 'berekeningsgrondslagen' om de hoogte van
vorderingen vast te stellen;

c.

de uitdelingspercentages die zullen gelden, nadat deze zijn berekend; en

d.

de wijze waarop schuldeisers hun vorderingen kunnen aanmelden bij DSB om aanspraak te
maken op deze uitkeringen, inclusief een uiterste termijn voor aanmelding.

5.2.

Deze onderwerpen worden hierna stuk voor stuk uitgewerkt.
Vorderingen onder het Ontwerpakkoord

5.3.

Het Ontwerpakkoord maakt onderscheid tussen enerzijds 'rentevorderingen' en anderzijds 'overige
vorderingen'.

5.4.

De categorie rentevorderingen valt uiteen in 'Rentevorderingen A', 'Rentevorderingen B' en
'Rentevorderingen C'.
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5.5.

Rentevorderingen A zijn alle rentevorderingen over banksaldi die individuele schuldeisers hebben
ontvangen via het DGS. Er zijn meer dan 280.000 Rentevorderingen A.
Vb.

1:

een

schuldeiser

van

DSB

had

een

vaste

termijn

deposito

van

EUR 10.000. Op 31 december 2009 heeft de schuldeiser dit bedrag ontvangen via het DGS.
Deze schuldeiser heeft een rentevordering over een hoofdsom van EUR 10.000 over de
periode van 19 oktober 2009 (datum faillietverklaring) tot 31 december 2009 (datum
uitbetaling DGS), vermeerderd met rente op rente over de periode tot en met 31 december
2021. De rente tot datum uitbetaling DGS is de contractuele rente van het vaste termijn
deposito, tenzij de contractuele einddatum voor datum uitbetaling DGS ligt. In dat geval
geldt over die periode de wettelijke rente. Over andere spaartegoeden wordt gerekend met
wettelijke rente.

5.6.

Rentevorderingen B zijn alle rentevorderingen over vorderingen die in het faillissement van DSB
zijn toegelaten, waaronder banksaldi maar bijvoorbeeld ook vorderingen van handelscrediteuren. 1
Wanneer een schuldeiser een geverifieerde vordering in het faillissement van DSB had maar
daarna het 'aanbod'2 van curatoren heeft geaccepteerd, heeft een schuldeiser geen
Rentevordering B meer. Er zijn nog 236 Rentevorderingen B.
Vb. 2: een schuldeiser van DSB had een vordering op DSB wegens een onbetaalde factuur
voor levering van papier aan DSB. Deze vordering is toegelaten (geverifieerd) in het
faillissement. Deze schuldeiser heeft diverse tussentijdse uitdelingen ontvangen gedurende
het faillissement. Deze schuldeiser heeft het aanbod van curatoren wel aanvaard, waarna
DSB de resterende vordering ineens heeft voldaan. Deze schuldeiser heeft geen
rentevordering meer.
Vb. 3: een schuldeiser van DSB had een banksaldo van EUR 50.000 bij DSB en heeft geen
gebruik gemaakt van het DGS. Deze vordering is toegelaten (geverifieerd) in het
faillissement. Deze schuldeiser heeft diverse tussentijdse uitdelingen ontvangen gedurende
het faillissement. Deze schuldeiser heeft het aanbod van curatoren niet aanvaard. Deze
schuldeiser heeft een rentevordering over het bedrag van EUR 50.000, die in de loop der tijd
is verminderd door de tussentijdse uitdelingen, over de periode van 19 oktober 2009 (datum
faillietverklaring) tot 31 december 2021.
Vb. 4: een schuldeiser van DSB had een banksaldo van EUR 120.000 bij DSB. Op 31
december 2009 heeft de schuldeiser EUR 100.000 ontvangen via het DGS. De schuldeiser
is vervolgens voor een resterende vordering van EUR 20.000 toegelaten (geverifieerd) in het
faillissement. Deze schuldeiser heeft diverse tussentijdse uitdelingen ontvangen gedurende
het faillissement. Deze schuldeiser heeft het aanbod van curatoren wel aanvaard, waarna
DSB de resterende vordering (i.e. tot een bedrag van EUR 20.000) ineens heeft voldaan.

1

Rentevorderingen B staan dus los van rentevorderingen over banksaldi uitgekeerd onder DGS. Die
rentevorderingen vallen namelijk in de categorie rentevorderingen A (zie paragraaf 5.5).
2
Het 'aanbod' is het aanbod van curatoren van 3 december 2015 waarmee zij schuldeisers de gelegenheid
heeft geboden een versnelde volledige uitkering in het faillissement te ontvangen in ruil voor finale kwijting, ook voor
opgebouwde rente.
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Deze schuldeiser heeft geen rentevordering over het bedrag van EUR 20.000, maar wel
over een hoofdsom van EUR 100.000 over de periode van 19 oktober 2009 (datum
faillietverklaring) tot 31 december 2009 (datum uitbetaling DGS), vermeerderd met rente op
rente over de periode tot en met 31 december 2021.

5.7.

Rentevorderingen C zijn alle rentevorderingen van DNB die zijn ontstaan over saldi die DNB door
uitkering via het DGS heeft overgenomen van andere schuldeisers van DSB.

5.8.

Overige vorderingen zijn alle vorderingen die geen rentevorderingen zijn. Op dit moment heeft
DSB geen weet van overige vorderingen.
Berekeningsgrondslagen

5.9.

Het Ontwerpakkoord voorziet in eigen zogeheten 'berekeningsgrondslagen' voor de berekening
van vorderingen. Deze grondslagen sluiten in de basis aan bij de wet en bij de
contractvoorwaarden van het betreffende bankproduct.

5.10.

Soms bevatten de berekeningsgrondslagen eigen regels om duidelijkheid te scheppen voor alle
schuldeisers, om juridische discussies te voorkomen en om ervoor te zorgen dat vorderingen op
eenduidige wijze worden behandeld. Ook zorgen deze regels ervoor dat sneller tot uitbetaling kan
worden overgegaan.
Uitdelingspercentages

5.11.

Het Ontwerpakkoord bepaalt dat DSB op alle vorderingen – rentevorderingen én eventuele overige
vorderingen – met een ('nominale') waarde tot en met 150.000 euro een vast percentage van 88%
betaalt. Dit percentage is dus hoger dan het percentage genoemd in paragraaf 4.1 (85,2%). DSB
verwacht dat alle Rentevorderingen A en Rentevorderingen B in deze categorie vallen. Op al deze
vorderingen wordt dus een éénmalige betaling gedaan. Zo is sprake van een efficiënte afwikkeling
(korte doorloop- en behandeltijd) van de vorderingen van deze grote groep schuldeisers.

5.12.

Voor alle vorderingen groter dan 150.000 euro geldt dat DSB een variabel uitkeringspercentage
betaalt. Uiteindelijk zal dit percentage worden berekend door het bedrag dat na het einde van de
afwikkeling resteert, te delen door het bedrag van alle vorderingen groter dan 150.000 euro. De
uitbetaling op deze vorderingen geschiedt in meerdere keren en minder snel dan de uitbetaling
van de vorderingen kleiner dan of gelijk aan 150.000 euro.
Aanmelding

5.13.

Ten slotte regelt het Ontwerpakkoord de manier waarop schuldeisers van rentevorderingen en
overige vorderingen aanspraak kunnen maken op het boedeloverschot.

5.14.

Nadat het Ontwerpakkoord is vastgesteld en bekrachtigd door de rechtbank, kunnen schuldeisers
van Rentevorderingen A zich aanmelden via een webportaal van DSB. Na identificatie wordt dan
een berekening van de Rentevordering A getoond. Deze toont de berekening van de rente en de
data waarop deze berekening is gebaseerd (saldi, bankproduct, looptijden etc.). Bevestigt een
schuldeiser de berekening van de rentevordering, dan streeft DSB ernaar de Rentevordering A
binnen acht weken te voldoen.
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5.15.

Voor schuldeisers van Rentevorderingen B en Rentevorderingen C geldt dat zij zich niet via de
website aanmelden, maar een schriftelijke berekening van hun rentevordering ontvangen. Klopt de
berekening, dan kunnen zij dat schriftelijk aan DSB bevestigen. Voor Rentevorderingen B streeft
DSB ernaar binnen acht weken te betalen. Voor DNB (schuldeiser van rentevorderingen C) geldt
dat zij de uitkomst van de vereffening moet afwachten en telkens betaald krijgt wanneer DSB
voldoende geld heeft.

5.16.

Is een schuldeiser het niet eens met de voorgelegde berekening, dan kan een schuldeiser dit
(digitaal of schriftelijk) melden via een zogeheten 'melding kennelijke misslag'. DSB beoordeelt de
melding en verstrekt een herberekening als daar aanleiding voor is. Klopt de herberekening, dan
zal DSB daarop betalen aan een schuldeiser. Indien de schuldeiser vindt dat de (her)berekening
onjuist is, dan kan hij of zij een vordering voor een ander bedrag indienen. Als die vordering hoger
is dan de (her)berekening, zal DSB deze betwisten voor het deel dat de (her)berekening overstijgt.
Een schuldeiser krijgt dus wel recht op uitbetaling van het bedrag zoals dat is berekend door DSB.

5.17.

Schuldeisers van overige vorderingen moeten hun vorderingen schriftelijk indienen bij DSB,
voorzien van bewijs. Als DSB de vordering erkent, gelden de uitkeringspercentages uit paragrafen
5.11 en 5.12. Wordt de vordering door DSB betwist, dan kan een schuldeiser een procedure
instellen bij de rechter om de vordering toegewezen te krijgen.

6.

Wanneer

6.1.

Schuldeisers met Rentevorderingen A moeten zich via het (nog te openen) webportaal van DSB
aanmelden binnen zes maanden nadat het Ontwerpakkoord is vastgesteld (gehomologeerd) door
de rechtbank. Naar verwachting opent DSB uiterlijk in het derde kwartaal van 2022 dit webportaal
waarop schuldeisers hun Rentevordering A gemakkelijk kunnen aanmelden. Tot die tijd hoeven
schuldeisers van Rentevorderingen A niets te doen.

6.2.

Schuldeisers met Rentevorderingen B moeten zich ook aanmelden binnen zes maanden nadat het
Ontwerpakkoord is vastgesteld (gehomologeerd) door de rechtbank. Zij ontvangen dan
automatisch een brief van DSB met een berekening van hun Rentevordering B. Tot die tijd hoeven
schuldeisers van Rentevorderingen B niets te doen.

6.3.

Schuldeisers met Rentevorderingen C of overige vorderingen moeten zich aanmelden binnen twee
maanden nadat het Ontwerpakkoord is vastgesteld (gehomologeerd) door de rechtbank.

7.

Afsluitend

7.1.

Meer informatie over de surseanceprocedure of het Ontwerpakkoord kunt u vinden op de website,
surseance.dsb.nl.

Met vriendelijke groet,
R. Douma
Vereffenaar DSB

6/6

