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Faillissementsverslag nummer 24 van de Curatoren van
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De openbare faillissementsverslagen van DSB Bank N.V. ("DSB Bank") worden online beschikbaar
gesteld op de websites www.dsbbank.nl en www.houthoff.com. De Curatoren van DSB Bank ("Curatoren") zullen via deze website ook andere informatie over (de voortgang van) het faillissement openbaar maken.

Opmerkingen vooraf
Zie hiervoor de "opmerkingen vooraf" zoals vermeld op blz. 5 van het 23-ste openbaar
verslag van 31 oktober 2014 die eveneens van toepassing zijn op dit tussentijds verslag.

310000248/12466440.1

INHOUDSOPGAVE:
1.

WCAM-BESCHIKKING

2.

VERHOOGD BOEDELKREDIET

3.

UITDELING 35%

4.

VERKOOP WAARD LEVEN, WAARD SCHADE EN TADAS

5.

PROCEDURE TEGEN DNB

6.

VOLGEND OPENBAAR VERSLAG

2/5

1.

WCAM-beschikking
Op 4 november 2014 heeft het gerechtshof Amsterdam (het "Hof") de eindbeschikking gewezen op het verzoek dat Curatoren, drie belangenorganisaties (de
"Belangenorganisaties") en een negental assuradeuren ("Assuradeuren") op
grond van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade ("WCAM") hebben ingediend. Het Hof heeft de compensatieregeling die Curatoren, de Belangenorganisaties en de Assuradeuren in september 2011 in het kader van het Akkoord
op Hoofdlijnen zijn overeengekomen verbindend verklaard, met inbegrip van een
aantal op 8 juli 2014 door verzoekers voorgestelde verbeteringen (de "Regeling").
Inmiddels hebben zo'n 335.000 (ex) klanten van DSB Bank een brief ontvangen
waarin de gevolgen van de verbindendverklaring uiteen worden gezet. Bovendien werd op zaterdag 8 november 2014 de verbindverklaring aangekondigd in
de Telegraaf, het AD en het Financiële Dagblad.
De (ex) klanten hebben 6 maanden – tot op 8 mei 2015 – de tijd om aan te geven niet aan de Regeling gebonden te willen zijn ("opt-out"). Daarnaast hebben
(ex) klanten tot op 8 november 2015 gelegenheid een vergoeding op grond van
de Regeling aan te vragen ("opt in"). Voor nadere informatie wordt verwezen
naar www.dsbcompensatie.nl, de gezamenlijke website van Curatoren en de Belangenorganisaties.
Vanaf de verbindendverklaring tot en met 3 december 2014 hebben 24.393 (ex)
klanten zich bij DSB Bank voor een vergoeding aangemeld. Door dit grote aantal
zal het tenminste enige maanden duren voordat alle aanmeldingen zijn afgehandeld. Tot en met 3 december 2014 hebben 192 (ex) klanten een opt-out verklaring ingestuurd. De indruk bestaat evenwel dat veel van hen niet van plan zijn
om DSB Bank of Assuradeuren in rechte te betrekken, maar juist willen aangeven het dossier te willen sluiten.
In het volgend openbaar verslag zal meer in detail op de gevolgen van de
WCAM-beschikking worden ingegaan, ook in financiële zin.
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2.

Verhoogd boedelkrediet
Op grond van de volgende overwegingen zal DSB Bank onder verlenging met
initieel drie jaar en verhoging van de bestaande boedelkredietfaciliteit maximaal
€ 1,4 miljard lenen van ING Bank N.V., Coöperatieve Centrale RaiffeisenBoerenleenbank B.A. en ABN AMRO Bank N.V. om een additionele uitdeling
van 35% mogelijk te maken aan de concurrente schuldeisers:
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1. Het beleid van Curatoren is tot nu toe geweest om de Nederlandse leningenportefeuille niet te verkopen maar af te wikkelen (run off). Uit de
opbrengsten hiervan en van de verkoop van andere activa zijn uitdelingen
gedaan. Na een eerste uitdeling van 15% in juni 2011, hebben Curatoren
8% per jaar kunnen uitdelen. Tot op heden hebben Curatoren zo 39% uitgekeerd aan concurrente schuldeisers. Het jaarlijks uit te keren percentage
zal naar verwachting echter dalen tot 4% vanwege een geleidelijke afname
van de omvang en cash flow uit de leningenportefeuille. Aldus zal het bijna
10 jaar duren voordat de concurrente schuldeisers volledig zijn voldaan.
2. Curatoren verwachten op basis van de huidige prognoses dat de vorderingen van de achtergestelde schuldeisers na voldoening van de concurrente
schuldeisers zullen kunnen worden voldaan bij continuering van het huidige
beleid tot afwikkeling van de leningenportefeuille.
3. Echter indien de leningenportefeuille nu zou worden verkocht zou een
boekverlies worden gerealiseerd. Weliswaar zullen de concurrente
schuldeisers dan eerder een substantiële betaling ontvangen dan in het run
off-scenario, maar een volledige betaling aan concurrente schuldeisers zal
niet mogelijk zijn, terwijl de achtergestelde schuldeisers geen enkele betaling kunnen ontvangen. Toch dringen veel concurrente schuldeisers aan op
verkoop om eerder betaling te ontvangen op hun resterende vordering.
4. Aan het verlangen van de concurrente schuldeisers om sneller een substantiële betaling te ontvangen wordt tegemoet gekomen door een verhoging van het boedelkrediet tot € 1,4 miljard waardoor een extra uitdeling
van 35% aan concurrente schuldeisers mogelijk wordt.
5. Indien concurrente en zelfs de achtergestelde vorderingen op de langere
termijn zijn betaald, zal een eventueel resterend saldo op de rentevorderingen van schuldeisers kunnen worden betaald. Het gevolg van de uitdeling
van 35% is dat de rentevordering van concurrente schuldeisers voor zover
die op de toekomst betrekking heeft aanzienlijk lager zal worden.
6. De rente op het boedelkrediet zal lager zijn dan onder het oude boedelkrediet (1,25% boven het Euribortarief in plaats van 1,75%-2,25% boven het
Euribortarief).

310000248/12466440.1

7. Tegenover de hoge uitdeling dit jaar, staat wel dat het boedelkrediet de
komende 5 jaren uit de cash flow moet worden terugbetaald en dat er derhalve naar verwachting de komende 5 jaar geen additionele percentages
aan de schuldeisers kunnen worden betaald. Bovendien zal de rente op het
boedelkrediet tengevolge hebben dat de schuldeisers in de huidige prognoses ongeveer een jaar later volledig voldaan worden dan zonder verhoging
van het boedelkrediet en de uitdeling van 35% het geval zou zijn geweest.
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8. Curatoren achten de hiervoor geschetste voordelen opwegen tegen de nadelen en hebben daarom het boedelkrediet verlengd en verhoogd met toestemming van de rechter-commissaris en positief advies van de crediteurencommissie van DSB Bank.
3.

Uitdeling 35%
Met positief advies van de commissie van schuldeisers en toestemming van de
rechter-commissaris zullen Curatoren voor Kerst 2014 een (achtste) uitdeling
van 35% verrichten op de erkende concurrente vorderingen in dit faillissement.
Daarmee komt het totaal uitgekeerde percentage op 74%. Concurrente
schuldeisers die voor het eerst geverifieerd zijn en nog geen uitdeling ontvingen,
waaronder klanten van DSB Bank die compensatie krijgen onder de Regeling en
geen lening meer hebben lopen bij DSB Bank, zullen ineens 74% ontvangen.

4.

Verkoop Waard Leven, Waard Schade en Tadas
DSB Bank heeft als pandhouder van de aandelen Waard Leven B.V. ("Waard
Leven") en Waard Schade B.V. ("Waard Schade") en als aandeelhouder van
Tadas Verzekeringen B.V. ("Tadas") deze entiteiten op 3 december 2014 onder
een aantal voorwaarden – waaronder goedkeuring van de Nederlandsche Bank
N.V. ("DNB") en toestemming van de rechter-commissaris – verkocht aan de
Engelse beursgenoteerde assuradeur Chesnara plc. De opbrengst voor DSB
Bank zal in het totaal ongeveer € 70 mio bedragen. Alle activiteiten worden ongewijzigd voortgezet. De medewerkers van Tadas behouden allen hun baan en
vanzelfsprekend zal er voor de polishouders van Waard Leven en Waard Schade niets veranderen.
De levering van de aandelen en de betaling van de koopsom zal vanwege de
vereiste goedkeuring van DNB naar verwachting niet voor begin Q2 van 2015
plaatsvinden.
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5.

Procedure tegen 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. Op 16 april 2014 heeft DNB een Conclusie van Antwoord genomen. DNB voert verweer tegen alle aspecten van de tegen hem ingestelde
vorderingen. Op 25 juni 2014 heeft de rechtbank Amsterdam een tussenvonnis
gewezen. Dit tussenvonnis (Bijlage 4 bij het tweeëntwintigste openbaar verslag)
bepaalt ondermeer dat op dinsdag 16 december 2014 om 9:30 (met mogelijke
uitloop op vrijdag 19 december 2014 om 9:30) de zaak door de meervoudige
kamer van de rechtbank zal worden behandeld. Doel van deze openbare zitting
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is het verstrekken van inlichtingen en het beproeven van een minnelijke regeling.
6.

Volgend openbaar verslag
Het volgende regulier (vijfentwintigste) openbaar verslag zal naar verwachting
eind januari 2015 verschijnen.

310000248/12466440.1

Wognum, 5 december 2014

mr. R.J. Schimmelpenninck

mr. B.F.M. Knüppe

curator

curator

