
 
 
Persbericht 
 
 

DSB start uitdeling boedeloverschot 

Iedereen die DSB-spaarrekening had kan naar 
rente.dsb.nl 
 
Wognum, 15 juni 2022 – DSB N.V. in liquidatie (DSB), voorheen DSB Bank N.V., start de 
uitdeling van het boedeloverschot. Vandaag is een speciale website geopend om 
schuldeisers met rentevorderingen te betalen. Iedereen die een spaar-, betaal- of 
depositorekening bij DSB had toen het failliet ging, kan op rente.dsb.nl snel en gemakkelijk 
zien of hij of zij in aanmerking komt. En zo ja, welk bedrag wordt uitgekeerd. 
 
Oud-spaarders kunnen meteen zien of zij rente krijgen 
DSB stuurt de komende weken alle schuldeisers die in aanmerking komen voor rente een 
brief. Dit zijn vooral spaarders. DSB heeft niet van alle schuldeisers de actuele 
adresgegevens. Velen zijn inmiddels verhuisd. De brief is dan ook niet nodig om rente te 
kunnen ontvangen. Op rente.dsb.nl kan iedereen zelf zien of hij of zij in aanmerking komt. 
Aanmelden is gemakkelijk. Documenten aanleveren is in de meeste gevallen niet nodig. De 
website is geopend tot en met 15 december 2022. 
 
Boedeloverschot na einde faillissement 
Na het einde van het faillissement van DSB bleef geld over. Gerechtigden van dit 
boedeloverschot zijn schuldeisers met rentevorderingen op DSB. Deze rentevorderingen zijn 
ontstaan doordat spaarders na de faillietverklaring op 19 oktober 2009 een aantal maanden 
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').  
 
Depositogarantiestelsel 
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. Zij hebben hun vordering door tussentijdse uitdelingen uit het faillissement 
teruggekregen. In het door DSB aangeboden schuldeisersakkoord wordt onder meer 
uiteengezet welke schuldeisers 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'). Maar qua omvang is het grootste deel van de rentevorderingen in handen van De 
Nederlandsche Bank N.V. (DNB). Door de DGS-uitkeringen aan schuldeisers werd DNB 
vanaf dat moment de rechthebbende van deze rente. 
 
 

 
Meer informatie 
 

https://rente.dsb.nl/
https://rente.dsb.nl/
https://content.dsb.nl/publications/21/2022.01.18%20-%20Publicatie%20DSB%20-%20persbericht%20surseance.pdf


Achtergrondinformatie en publicaties over de situatie van DSB na het einde van het 
faillissement (tijdens de surseance): https://surseance.dsb.nl/. 
 
Informatie over rentevorderingen: https://rente.dsb.nl/. 
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