TUSSENTIJDS FAILLISSEMENTSVERSLAG
Faillissementsverslag nummer 29 van de curatoren van

DSB Bank N.V.
4 december 2015

De openbare faillissementsverslagen van DSB Bank N.V. ("DSB Bank") worden online beschikbaar
gesteld op de website www.dsbbank.nl. De curatoren van DSB Bank ("Curatoren") zullen via deze
website in de toekomst ook andere informatie over (de voortgang van) het faillissement openbaar maken.

Opmerking vooraf
Zie hiervoor de "opmerkingen vooraf" zoals vermeld op bladzijde 4 van het achtentwintigste openbaar verslag van 30 oktober 2015 die eveneens van toepassing zijn op dit
tussentijds verslag.
1.

WCAM
Op 8 november 2015 eindigde voor (ex-)klanten van DSB Bank de mogelijkheid
om zich aan te melden voor de door het Hof te Amsterdam op 4 november 2014
verbindend verklaarde compensatieregeling (“Regeling”). Bijgesloten (zie Bijlage 1) is de factsheet over de voortgang van de Regeling tot en met week 48 van
2015. Vooral de laatste weken dat de Regeling openstond, hebben zich nog veel
(ex-)klanten aangemeld.

2.

Aanbod aan bepaalde schuldeisers (“Aanbod”)
Curatoren bieden vrijwel alle schuldeisers aan hun erkende vorderingen volledig
uit te betalen. Zowel gewone schuldeisers (met uitzondering van De Nederlandsche Bank (“DNB”) die op grond van uitvoerder van het depositogarantiestelsel
de grootste vordering heeft) als achtergestelde depositohouders kunnen 100%
van hun vorderingen ontvangen minus het percentage dat al is uitgedeeld. Gewone schuldeisers hebben in totaal al 74% van hun vorderingen ontvangen. Curatoren bieden in dat geval dus de resterende 26% aan. Achtergestelde depositohouders hebben nog geen uitdelingen ontvangen. Curatoren bieden hen dus
100% aan.
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Voorwaarde is dat de schuldeiser afziet van rente en van andere aanspraken op
DSB Bank en derden.
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Bij de laatste uitdeling aan gewone schuldeisers in december 2014 is aangegeven dat de eerstvolgende uitbetaling pas op zijn vroegst over vijf jaar zou zijn.
De schuldeiserscommissie heeft aan Curatoren gevraagd om een manier te vinden om de grote groep van ongeveer 30.000 klanten met een vordering wegens
een spaarsaldo of zorgplichtcompensatie niet vijf jaar op een volgende uitdeling
te laten wachten. Met dit Aanbod krijgen zij de gelegenheid om eerder over hun
geld te beschikken: het bedrag wordt na aanvaarding van het aanbod binnen 28
dagen overgemaakt. Een andere reden voor dit initiatief is dat administratiekosten worden bespaard.
Naar verwachting ontvangen alle schuldeisers die daarvoor in aanmerking komen vandaag een brief met het Aanbod en meer informatie. Het Aanbod is drie
maanden geldig, dat wil zeggen tot en met vrijdag 4 maart 2016. Ook is een
speciale website met alle informatie over het Aanbod in de lucht:
www.aanbod.dsb.nl. De precieze voorwaarden van het Aanbod staan omschreven in het Aanbod van Curatoren, zie Bijlage 2 bij dit verslag.
3.

Aansprakelijkheid DNB
Op 5 november 2013 is DNB gedagvaard door Curatoren en door drie organisaties die klanten van DSB Bank vertegenwoordigen, te weten Vereniging DSBspaarder.nl, Vereniging DSBdepositos.nl en Stichting Belangen Rechtsbijstandverzekerden DSB. Onder meer werd een verklaring voor recht gevorderd, inhoudende dat DNB onrechtmatig jegens (de schuldeisers van) DSB Bank gehandeld
heeft.
Op 29 april 2015 heeft de Rechtbank Amsterdam vonnis gewezen in deze procedure. Het vonnis is gepubliceerd op www.rechtspraak.nl en in JOR 2015/206
(noot E.J. van Praag). De rechtbank heeft alle vorderingen tegen DNB afgewezen. Curatoren hebben de appeltermijn veilig gesteld door samen met de betreffende belangenorganisaties hoger beroep in te stellen tegen dit vonnis. Het hoger beroep dient in 2016.
Curatoren hebben inmiddels besloten het hoger beroep niet aan te brengen. Het
is nog onbekend welke weg de drie genoemde organisaties zullen inslaan.
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4.

Informatievoorziening
De klanten van DSB Bank worden zoveel mogelijk per brief geïnformeerd over
(voor hen) relevante beslissingen van Curatoren of door hen te nemen acties.
Bovendien verstrekken Curatoren informatie via de websites www.dsbbank.nl,
www.dsbcompensatie.nl en www.aanbod.dsb.nl
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Alle vragen die betrekking hebben op het Aanbod kunnen aan DSB Bank tijdens
werkuren worden gesteld op telefoonnummer 088 – 372 2200.
Alle vragen die betrekking hebben op uitstaande leningen (zoals aflossingen,
vervroegde aflossingen, achterstanden, verhuizingen en renteprolongatie) kunnen worden gericht tot Quion die de servicing van de portefeuille van DSB Bank
verricht. Het klantcontactcentrum van Quion is bereikbaar via telefoonnummer
010 - 2422200. Debiteuren met consumptieve leningen met meer dan 12 maanden achterstand dienen zich te verstaan met de organisatie aan wie Curatoren
het administratief beheer van die vorderingen hebben overgedragen.
Voor vragen met betrekking tot de afwikkeling van de aanmeldingen voor de Regeling op grond van de WCAM kunnen klanten per e-mail vragen sturen naar
curatoren@dsbbank.nl of bellen met het callcenter van DSB Bank. Het callcenter
is op werkdagen geopend tussen 08.30 - 17.30 uur en te bereiken op het nummer 088 - 372 30 00 (lokaal tarief).
5.

Publicatie volgend verslag
Het volgende (regulier) openbaar verslag zal naar verwachting eind januari 2016
verschijnen.

Wognum, 4 december 2015

mr. R.J. Schimmelpenninck

mr. B.F.M. Knüppe

curator

curator

Bijlagen:
Bijlage 1: WCAM – factsheet voortgang
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Bijlage 2: Het Aanbod van Curatoren

