Persbericht

DSB in surseance om boedeloverschot uit te keren

Schuldeisersakkoord maakt efficiënte uitbetaling rentevorderingen
DSB mogelijk
Wognum, 18 januari 2022 - Om een efficiënte uitbetaling op rentevorderingen mogelijk te
maken, heeft DSB ervoor gekozen uitstel ('surseance') van betaling aan te vragen. Vandaag
heeft de rechtbank Amsterdam voorlopige surseance verleend en Ben Knüppe en Rutger
Schimmelpenninck als bewindvoerders benoemd. Zij gaan samen met de vereffenaar Rudy
Douma werken aan een efficiënte uitdeling van het boedeloverschot.
Schuldeisersakkoord
In de surseance biedt DSB de schuldeisers een ontwerpakkoord aan. Dit akkoord maakt het
volgens DSB mogelijk om het boedeloverschot op de meest efficiënte en zorgvuldige wijze
uit te delen. Een belangrijk uitgangspunt is bijvoorbeeld dat schuldeisers hun
rentevorderingen niet zelf hoeven te berekenen of daar allerlei documentatie voor hoeven
aan te leveren. Bewindvoerders hebben de rechtbank verzocht een commissie van
vertegenwoordiging aan te stellen en voorgesteld deze te laten bestaan uit tien leden die de
schuldeisers representeren. Zij zullen het akkoord bestuderen en erover stemmen. De
rechtbank zal nog een besluit nemen over deze voorgestelde werkwijze.
Faillissement geëindigd met boedeloverschot
Op 17 december 2021 is het faillissement van DSB geëindigd met een volledige betaling op
alle in het faillissement toegelaten (geverifieerde) vorderingen. Vlak daarvoor is de naam van
de 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. Na aftrek van verwachte uitvoeringskosten zal DSB ongeveer 650 miljoen euro
kunnen uitdelen. Dat betekent dat DSB onder het ontwerpakkoord 88% van de
rentevordering zal kunnen betalen. Veel rentevorderingen komen overigens uit op een
bedrag onder tien euro. Als de uitdeling is afgerond, zal DSB ophouden te bestaan.
Niet betaalde rente
Gerechtigden op het boedeloverschot zijn – volgens de administratie van DSB –
schuldeisers met rentevorderingen op DSB. Deze rentevorderingen zijn ontstaan doordat
schuldeisers na de faillissementsverklaring op 19 oktober 2009 op hun geld hebben moeten
wachten. Tijdens het faillissement konden deze rentevorderingen volgens de wet niet worden
ingediend bij DSB (de rentevorderingen waren nog 'niet opeisbaar').
De meeste 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. In het ontwerpakkoord wordt onder meer uiteengezet welke groepen exklanten van DSB een rentevordering hebben en hoe die is opgebouwd.

Bijna alle 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'). Qua omvang is het grootste deel van de rentevorderingen in handen van De
Nederlandsche Bank N.V. (DNB). Deze vorderingen heeft DNB verkregen door de
uitkeringen die DNB aan schuldeisers heeft gedaan op grond van het DGS. Daardoor werd
DNB vanaf de overgang de rechthebbende op rente.
Website surseance.dsb.nl
Meer informatie over de surseance en het ontwerpakkoord is te vinden op surseance.dsb.nl.
Schuldeisers kunnen hier ook aangeven een bericht te willen ontvangen zodra zij hun
rentevordering via een webportaal kunnen aanmelden. Tot die tijd hoeven ze niets te doen.
Naar verwachting opent DSB uiterlijk in het derde kwartaal van 2022 dit webportaal waarop
schuldeisers hun rentevordering gemakkelijk kunnen aanmelden. Daarvoor hoeven zij in
principe geen documenten aan te leveren.

