
 
 
 
NIDI, Secretariaat Commissie DSB Bank 
t.a.v. de heer H. van Dalen 
Postbus 11650 
2502 AR DEN HAAG 
         Utrecht, 9 februari 2010 
 
Geachte Commissie, 
 
De Vereniging DSBDepositos heeft als doel de belangen te behartigen van de houders van 
achtergestelde DSB deposito’s. Het aantal leden van onze vereniging groeit gestaag en 
bedraagt thans 630 leden. Namens onze leden vraag ik graag de aandacht van uw 
commissie voor het volgende.  
 
Onderzoek 
Onze leden ondersteunen van harte de ‘onderste steen boven’ doelstelling van uw 
onderzoek. In de brief van 29 oktober 2009 waarin hij de instelling van uw commissie aan de 
Tweede Kamer aankondigde, omschrijft Minister Bos dit als volgt: 

“Er komt één volwaardig, onafhankelijk, onderzoek door externe onderzoekers. Het betreft 
een onderzoek naar de gang van zaken bij DSB Bank, de handelwijze van (voormalige) 
bestuurders en commissarissen, de handelwijze van DNB en de AFM in het DSB Bank-
dossier en hun onderlinge samenwerking ter zake, de rol van het ministerie van Financiën 
en, tot slot, de toereikendheid van de relevante regels uit hoofde van de Wet op het 
financieel toezicht (‘Wft’).” 

De verwachting van onze vereniging is, dat de resultaten van het onderzoek van uw 
commissie ook veel zaken zal ophelderen die voor onze leden van belang zijn.  
 
DSB Achtergestelde Deposito houders  
Volgens onze informatie  zijn er ongeveer 4500 houders van een achtergesteld DSB 
deposito. Voor velen van hen betekent het verlies van hun spaargelden een dramatische 
ingreep in hun persoonlijk leven, die, althans in geld uitgedrukt, veelal groter is dan die van 
bijvoorbeeld de gedupeerde DSB hypotheekhouders. De houders van de achtergestelde 
deposito’s zijn de enige DSB stakeholders die direct en ten volle de schade van het 
faillissement van de DSB dragen. Zij staan achter in de rij van schuldeisers en krijgen 
daarom naar verwachting niets van hun spaargeld terug. Daarom is de behoefte van onze 
leden erg groot om ook via uw rapport meer over de DSB deconfiture te weten te komen.  
Anders dan soms wel wordt gesuggereerd, zijn onze leden niet als speculanten te 
beschouwen doordat zij hun spaargeld als achtergestelde lening aan de DSB hebben 
verstrekt. Het zijn vaak zelfstandigen die hun geld voor hun oude dag opzij hebben gezet en 
die niet in aandelen wilden beleggen. Voor hen leek het een veiliger alternatief hun geld voor 
vijf jaar of langer onder te brengen in een DSB deposito. Het achtergestelde karakter van 
deze lening is daarbij geaccepteerd vanuit de gedachte dat de DSB een degelijke 
Nederlandse bank was met op zichzelf beschouwd relatief risicoloze activiteiten zoals het 
verstrekken van hypotheken aan Nederlandse woningbezitters. Verder speelde natuurlijk 
mee dat elke Nederlandse bank onder het toezicht van de DNB staat. Dat het, ondanks dit 
alles, met het verdienmodel van de DSB mogelijk structureel fout zat, is iets waar onze leden 
begrijpelijkerwijs niet op bedacht zijn geweest. Hetzelfde geldt voor het verstrekken door de 
DSB van substantiële leningen voor AZ en het museum voor magisch realistische kunst die 
de solvabiliteit van de bank kennelijk op ernstige wijze hebben verzwakt. 
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Opgewekt vertrouwen 
Ook heeft het feit dat een gerespecteerd voormalig Minister van Financiën prominent bij de 
bank betrokken was, heeft veel mensen vertrouwen in de bank gegeven. Naar onze 
informatie is het grootste deel van de achtergestelde deposito’s afgesloten nadat de heer 
Zalm bij de DSB was aangetreden.   
 
De huldiging van de heer Scheringa in 2009 door nota bene onze Minister President heeft 
vervolgens nog eens extra aan het vertrouwen in de DSB Bank bijgedragen. Tijdens een 
CDA-verkiezingsbijeenkomst voor de Europese Verkiezingen op 18 mei 2009 in het AZ-
stadion was Jan Peter Balkenende lovend over Scheringa. “Je bent een voorbeeld voor ons 
allemaal, je speelt een geweldige rol in de financiële sector, zet je in voor sport en cultuur. Ik 
vind dat fantastisch. We zijn trots op je,” zei hij tijdens een toespraak. Hoe kon dit anders 
worden opgevat dan dat dit het beeld van de DSB als degelijke bank heeft bevestigd? 
 
Onderzoeksvragen  
Het is begrijpelijk dat er niet alleen in de politiek, maar ook daarbuiten veel vragen bestaan 
over wat er nu precies met de DSB bank is misgegaan en of het faillissement van de DSB bij 
een juist beleid van het DSB management en bij een adequaat optreden van de 
toezichthouders te voorkomen geweest zou zijn.  
 
Hoewel de leden van onze vereniging er begrip voor hebben dat de algehele 
waarheidsvinding bij de werkzaamheden van uw commissie voorop staat, hebben zij, gelet 
op de waarschijnlijkheid dat zij als enigen geen enkele uitkering uit de faillissementsboedel 
kunnen verwachten, een bijzonder recht van spreken als het gaat om de vraag naar een 
goede reconstructie van de feiten rondom het onderwerp van de achtergestelde DSB 
deposito’s. Graag doet onze vereniging daarom door middel van deze brief op uw commissie 
een beroep om ook de specifieke feiten en omstandigheden die voor de houders van 
achtergestelde deposito’s relevant zijn in uw onderzoek te betrekken.  
 
Met name verzoeken wij u in uw onderzoek ook de in de BIJLAGE bij deze brief vermelde 
vragen te betrekken en in uw rapport te verwerken. Uiteraard is alle informatie over de feiten 
en omstandigheden waaronder de DSB de achtergestelde deposito’s heeft uitgegeven 
welkom. Graag rekenen wij erop dat ook uw commissie inziet hoe belangrijk dat voor onze 
leden is. 
 
Geheimhoudingsverplichting  
Met betrekking tot uw rapportage, merken wij nog op dat het voor onze leden zeer moeilijk te 
aanvaarden zou zijn indien uw rapport ten aanzien van het optreden van de toezichthouders 
geen feitelijk onderbouwd relaas zou bevatten, maar uit alleen algemene conclusies zou 
bestaan met als reden dat dit ten gevolge van uit de Wet op het Financieel Toezicht 
voortvloeiende geheimhoudingsverplichtingen niet anders kan. Naar wij aannemen zijn deze 
geheimhoudingsverplichtingen nooit bedoeld geweest om het handelen van toezichthouders 
van kritiek te vrijwaren. Er moet daarbij veeleer aan het voorkomen van “bank runs” worden 
gedacht. Nu de bank run op de DSB inmiddels een voldongen feit is, is de ratio van de Wft-
geheimhouding, naar wij aannemen, in dit geval zo niet geheel, dan toch wel voor het 
overgrote deel, weggevallen. Een andere interpretatie zou betekenen dat het toezichtkader, 
dat toch is ingericht ter bescherming van belangen zoals die van onze leden, deze belangen 
achteraf niet blijkt te dienen en, in tegendeel, een publieke discussie over de 
doeltreffendheid van het toezicht in de praktijk belemmert. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
W.O. de Jong  (Voorzitter DSBdepositos) 
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BIJLAGE 
 
Effectiviteit toezicht met betrekking tot de achtergestelde deposito’s 
De Wet op het financieel toezicht (Wft) maakt een onderscheid tussen het prudentieel 
toezicht door DNB en het gedragstoezicht door de AFM. Het prudentieel toezicht richt zich 
op de soliditeit van financiële ondernemingen en de stabiliteit van de financiële sector1. Het 
gedragstoezicht richt zich op ordelijke en transparante marktprocessen, zuivere 
verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten2. In het geval 
van de DSB Bank lijkt het op beide fronten mis te zijn gegaan.  
 
De twijfel aan de houdbaarheid op de langere termijn van het eenzijdige “verdienmodel” van 
de bank (koppelverkoop van leningen met lage rente inkomsten met inkomensverzekeringen 
met hoge provisies) en de niet-zakelijke leningen aan AZ en het museum, lijken de soliditeit 
van de bank onderuit gehaald te hebben. De media-aandacht over gedrag van de DSB Bank 
op het terrein van het gebrek aan eerlijke informatie over haar producten, de hoge provisies 
op de inkomensverzekeringen en de klachten over een niet zorgvuldige behandeling van 
cliënten, heeft het vertrouwen van de bank bij haar spaarders aangetast en heeft een klimaat 
mogelijk gemaakt waardoor de oproep van Lakeman tot een “bank run” heeft kunnen leiden. 
De DSB Bank lijkt ten onder te zijn gegaan aan een samenloop van problemen op zowel 
prudentieel- als gedragsgebied. 
 
De houders van achtergestelde DSB deposito’s lijken in het DSB debacle het kind van de 
rekening te worden omdat zij waarschijnlijk als enige groep crediteuren geen enkele uitkering 
uit de failliete DSB boedel zullen ontvangen. Het is dan ook logisch dat zij vraagtekens 
zetten bij de effectiviteit van het toezicht dat door de DNB en het AFM op de DSB Bank is 
uitgeoefend. Uiteraard leeft met name onder onze leden de vraag of de DSB Bank de 
werving van middelen via achtergestelde deposito’s heeft gebruikt om een adequate 
oplossing van de in de tijd toenemende problemen van de bank voor zich uit te schuiven 
terwijl de DNB en/of de AFM van deze problemen op de hoogte waren maar deze kennis niet 
publiek maakten.  
 
Onder onze leden leven in dit kader de volgende vragen: 

• Hebben de achtergestelde deposito’s de DSB inderdaad in staat gesteld de 
problemen van de bank voor zich uit te schuiven? Wat was het beleid van de DSB bij 
de uitgifte van achtergestelde deposito’s? Maakte de DSB bij de uitgifte van de 
achtergestelde deposito’s bewust gebruik van de informatieachterstand van de 
particuliere spaarder over de problemen van de bank ten opzichte van de kennis van 
professionele investeerders? Was de uitgifte van de achtergestelde deposito’s mede 
nog de enige manier voor de DSB om nieuw garantievermogen aan te trekken? 
Rechtvaardigde de combinatie van, enerzijds, het grote belang van de DSB om met 
de achtergestelde deposito’s het garantievermogen te verhogen en, anderzijds, het 
feit dat het hiervoor benodigde geld onder de titel van spaargeld van particulieren 
kwam, niet een verzwaard toezicht door de DNB en AFM? 

• Vanaf wanneer hadden DNB en AFM in redelijkheid maatregelen ter bescherming de 
specifieke belangen van de houders van achtergestelde deposito’s kunnen nemen? 
Waarom is dat niet gebeurd? Zijn de geheimhoudingsverplichtingen in de Wft 
hiervoor de reden geweest en, zo ja, is deze reden terecht gebruikt? Is de uitgifte van 
de achtergestelde deposito’s een bijzonder punt van aandacht voor de DNB of AFM 
geweest? Op welke momenten? Hebben de DNB en de AFM in dit opzicht voldoende 
samengewerkt? Heeft de DSB affaire een zwak punt in het toezicht blootgelegd? 

• In 2008 is het bedrag van de achtergestelde deposito’s nagenoeg verdubbeld. In 
deze tijd was de heer Zalm de CFO van DNB. In het Financieel Dagblad van 27 mei 
2008 zegt de heer Scheringa onder andere “We hebben Gerrit aangetrokken om het 
spaarprogramma te lanceren”. Hiermee werden de achtergestelde deposito’s 

                                            
1
 Art 1:24 Wft 

2
 Art 1:25 Wft 
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bedoeld. Is dit voor de DNB of AFM nog aanleiding geweest om nader naar het 
“spaarprogramma” te kijken, wetende dat de komst van de heer Zalm 
begrijpelijkerwijs de DSB extra respectabel maakte? Tot op welk detailniveau is de 
heer Zalm bij de uitgifte van de achtergestelde deposito’s betrokken geweest? Is dit 
product in de gesprekken die hij met de DNB voerde voorafgaande aan zijn 
benoeming en na zijn vertrek aan de order geweest? 

• Op welke manier zijn de problemen die tot de ondergang van de DSB Bank hebben 
geleid aan de orde geweest in de procedure die aan de verlening van de 
bankvergunning vooraf is gegaan? Zijn destijds de achtergestelde deposito’s aan de 
orde geweest? Heeft de DNB aan de bankvergunning voorwaarden verbonden die 
relevant zijn voor de bescherming van de belangen van de houders van 
achtergestelde deposito’s? 

 
Zorgplicht met betrekking de achtergestelde deposito’s 
De voorlichting van de DSB over de achtergestelde deposito’s gaf geen juist beeld van de 
aan deze leningen verbonden risico’s. De internet site van de DSB gaf in het geheel geen 
uitleg van de betekenis van het achtergestelde karakter van de deposito’s en presenteerde 
deze als een van de keuzes in haar programma van spaarproducten. In de advertenties voor 
het product wordt het begrip achtergestelde lening zo min mogelijk vermeld en uitgelegd. De 
DSB benadrukte eenzijdig de relatief hoge rente op het product. De renteopslag ten opzichte 
van niet-achtergestelde deposito’s was ook niet bijzonder hoog in vergelijking met een 
marktconforme rente voor het aangegane risico. Ook hierdoor werd voor de gemiddelde 
klant het beeld van gewoon spaarproduct bevestigd. De DSB heeft sinds 2001 
achtergestelde deposito’s uitgegeven. Voor zover wij kunnen nagaan, heeft de DSB pas eind 
2008/ begin 2009 de voorlichting over de aangeboden achtergestelde deposito’s verbeterd 
(zie de bijgevoegde afdrukken, Annex). Het aan de achtergestelde deposito’s verbonden 
risico (5, 10 of 15 jaar vast, geen tussentijdse opneembaarheid, achterstelling, geen 
verhandelbaarheid) is groter dan bij het beleggen in aandelen. De DSB heeft desalniettemin 
haar zorgplicht niet nageleefd om de in de achtergestelde deposito’s geïnteresseerden van 
zodanige informatie te voorzien, dat deze in staat werden gesteld dit product adequaat te 
beoordelen, ook ten aanzien van het daaraan verbonden risico. De DSB is daar kennelijk 
niet door de AFM op gecorrigeerd.  
 
Concrete vragen die er in dit opzicht bij onze leden leven, zijn onder andere: 

• Was de DSB voorlichting over de achtergestelde depositio’s ook in de ogen van uw 
commissie gebrekkig? Heeft de DSB met betrekking tot de achtergestelde deposito’s 
gebruik kunnen maken van een gat in de Wft of het toezichtkader?  

• Heeft de AFM ooit specifieke aandacht voor de voorlichting over de achtergestelde 
DSB deposito’s gehad? Zo ja, op wanneer en op welke wijze? Welke maatregelen 
heeft de AFM overwogen dan wel opgelegd? Lag extra waakzaam zijn c.q. een hoge 
prioriteitstelling voor het AFM niet in de rede, gelet op het redelijk unieke karakter van 
het product, het risicoprofiel van het product en de in de tijd toenemende kritiek op de 
naleving van de zorgplichten door de DSB? 

• Is de DSB voorlichting over de achtergestelde deposito’s aan de orde geweest ten 
tijde van de screening door de DNB van de aanvraag van de DSB van haar 
bankvergunning? Waarom ondertekende de DNB gedurende de periode 2001 tot 
2006 de overeenkomsten voor de achtergestelde deposito’s naast de DSB?  Heeft de 
DNB zich destijds over de informatie over het product aan de particulier/ consument 
gebogen? Heeft de DNB destijds de AFM een oordeel over het product gevraagd? 
Realiseerde de DNB zich dat het meetekenen van de overeenkomsten het DSB 
product achtergesteld deposito een “respectabel” imago gaf en de geïnteresseerde 
spaarders geruststelde? 
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Annex - Website-informatie Achtergesteld Deposito Sparen januari 2008 
 
                     18 oktober 2009 
 
 

 
 
 
Toelichting: 
Onderstaand geeft zicht op de productinformatie vanuit de DSB Bank op de website van de DSB 
Bank. De informatie op januari 2008 verschilde substantieel van die op oktober 2009. 
In de loop van 2008 of begin 2009 heeft de DSB de productinformatie ingrijpend gewijzigd. 
Pas vanaf toen is er ook melding gemaakt van “U loopt hierdoor het risico dat u uw (volledige) 
spaarbedrag misschien niet terugkrijgt.”. Voor die tijd werd dit risico niet benoemd. 
  

Belangrijk: 
a) screenprints in kader             -gemaakt op 18 oktober 2009  
b) losse tekst met vermelding “ !!!! januari 2008 !!!! ”   -website informatie zoals op    
                     januari 2008 op de site vermeld  
 
Daar waar voorhanden is de tekst vermeld zoals die januari 2008 op de website heeft gestaan. 
 
 
http://www.dsbbank.nl/ 
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Onderstaand de tekst uit “ !!!! januari 2008 !!!! 
 
 

DSB Bank Achtergesteld Deposito Sparen 
Voor een extra hoog rendement op uw spaargeld biedt DSB Bank nu een deposito met een rente tot 

maar liefst 7,5% per jaar! Heeft u een deel van uw spaargeld voorlopig niet nodig, en wilt u een 

vaste rente van 7 of zelfs 7,5% ontvangen? Dan is Achtergesteld Deposito Sparen van DSB Bank 

beslist iets voor u! 

De Voordelen 

• Vast rentepercentage gedurende de hele looptijd.  

• Rentepercentage tot maar liefst 7,5%*!  

• Looptijden van 5 of 10 jaar.  

• Zeer hoog rendement.  

Vraag direct aan!  

Looptijd 5 jaar 10 jaar 

* Rente per 12 december 2007. Rentewijzigingen voorbehouden. Vermelde rentepercentages zijn 
percentages op jaarbasis. Minimum inleg is € 2500,-. 

Rente %* 7,0% 7,5%       

 

U kunt direct een DSB Bank Achtergesteld Deposito aanvragen! Vul het aanmeldingsformulier volledig 

in en print het uit. Stuur het door u (en uw partner) ondertekende formulier gratis op naar het 

onderstaande adres, samen met een kopie van uw legitimatiebewijs (en dat van uw partner). 

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier, reserveren wij voor u een rekeningnummer. Hiervan 

ontvangt u een schriftelijke bevestiging evenals de overeenkomst DSB Bank Achtergesteld Deposito.  

Het DSB Achtergesteld Deposito Sparen is een initiatief van DSB Bank N.V. DSB Bank N.V. is een 

Nederlandse Bank die ingeschreven staat als Algemene Bank in het Bankenregister. Het DSB 

Achtergesteld Deposito is een achtergesteld deposito en valt derhalve niet onder het 

Depositogarantiestelsel . 

 

DSB Bank Achtergesteld Deposito aanvragen 

• Download PDF, 57 kB 

U kunt het ingevulde formulier in een ongefrankeerde enveloppe opsturen naar: 

DSB Bank N.V. 
t.a.v. Afdeling Achtergesteld Deposito 
Antwoordnummer 68702 
1687ZC WOGNUM 
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Onderstaand de tekst uit “ !!!! januari 2008 !!!! 
 
 

Veelgestelde vragen / Achtergesteld Deposito 
Wilt u snel zoeken? Klik dan op Ctrl F. 

Staat uw antwoord er niet tussen? Stuur ons dan een e-mail. 

1. Wat betekent Achtergesteld Deposito Sparen?  
2. Staat DSB Bank N.V. onder toezicht?  
3. Kan de rente tussentijds worden verlaagd?  
4. Wat is de minimale inleg?  
5. Kan ik tussentijds geld opnemen of bijstorten?  
6. Wanneer vindt de rentebijschrijving plaats?  
7. Kan ik het deposito beëindigen?  
8. Hoe boek ik het deelname bedrag op mijn DSB Bank Achtergesteld Deposito?  
9. Wat zijn de rentetarieven?  

 

1. Wat betekent Achtergesteld Deposito Sparen? 

Achtergesteld betekent dat de terugbetaling aan het einde van de looptijd achtergesteld is bij overige 

concurrente crediteuren van DSB Bank N.V. Dit houdt in dat andere crediteuren eerst worden 

terugbetaald. Slechts in het uitzonderlijke geval van een onverhoopt faillissement van DSB Bank N.V. 

wordt u als achtergesteld crediteur hiermee geconfronteerd. Daarnaast valt het achtergesteld deposito 

niet onder het Depositogarantiestelsel. 

Naar boven  

2. Staat DSB Bank N.V. onder toezicht? 

Ja, DSB Bank N.V. staat ingeschreven als Algemene Bank in het Bankenregister. Hierdoor staat DSB 

Bank N.V. onder direct toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. 

Naar boven  

3. Kan de rente tussentijds worden verlaagd? 

Nee, de rente die u krijgt blijft gedurende de gehele looptijd gehandhaafd. Bij overige spaarrekeningen 

is veelal sprake van een variabele rente. Een hoge vaste rente is dan ook geen slecht vooruitzicht in 

de tijd van dalende rentes. 

Naar boven  

4. Wat is de minimale inleg? 

De minimale inleg voor het DSB Bank Achtergesteld Deposito bedraagt EUR 2.500,00. 

Naar boven 
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5. Kan ik tussentijds geld opnemen of bijstorten? 

Het deelname bedrag staat gedurende de looptijd vast. Het is niet mogelijk een bepaald bedrag 

tussentijds op te nemen of bij te storten. 

Naar boven  

6. Wanneer vindt de rentebijschrijving plaats? 

De rentebijschrijving van het DSB Bank Achtergesteld Deposito vindt eenmaal per jaar plaats, 

gerekend vanaf de ingangsdatum. De rente wordt bijgeschreven op een vooraf opgegeven bank- of 

girorekening. Bijschrijving kan tevens plaatsvinden op de DSB Bank (Internet)spaarrekening.  

Naar boven  

7. Kan ik het deposito beëindigen? 

Het is niet mogelijk het DSB Bank Achtergesteld Deposito gedurende de afgesproken looptijd te 

beëindigen. Het deposito wordt beëindigd na de afgesproken looptijd, tussentijds beëindigen is niet 

mogelijk. 

Naar boven  

8. Hoe boek ik het deelname bedrag op mijn DSB Bank Achtergesteld  Deposito? 
1. Overboeking van uw privé rekening. 

Nadat u de overeenkomst van het DSB Bank Achtergesteld Deposito heeft ontvangen kunt het 
deelname bedrag overboeken op:  

Rekeningnummer: 77.31.14.033 

Ten name van: DSB Bank N.V. te Wognum 

Onder vermelding van: Depositonummer, uw naam, postcode en huisnummer. 

Wij reserveren voor u een rekeningnummer. Hiervan ontvangt u een schriftelijke bevestiging evenals 

de overeenkomst. Het deposito wordt lopend na ontvangst van het deelname bedrag en de getekende 

overeenkomst. Van de mutatie op het deposito ontvangt u een rekeningoverzicht. 

2. Machtiging van uw DSB Bank (Internet)Spaarrekening 

Indien u het deelname bedrag dient te worden overgeboekt van uw DSB Bank 

(Internet)spaarrekening, kunt u dit aangegeven op het aanmeldingsformulier. Na ontvangt van de 

getekende overeenkomst zullen wij het gewenste deelname bedrag van uw DSB Bank 

(Internet)Spaarrekening halen en in uw Achtergesteld Deposito Sparen storten 

U dient er alleen voor te zorgen dat het saldo op uw DSB Bank (Internet)Spaarrekening toereikend is 

om het deelname bedrag van uw (internet)spaarrekening af te boeken. 

9. Wat zijn de rentetarieven? 

Looptijd 5 jaar 10 jaar 

* Rente per 12 december 2007. Rentewijzigingen voorbehouden. Vermelde rentepercentages zijn 

percentages op jaarbasis. Minimum inleg is € 2500,-. 
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NB: versie 18 oktober 2009: 
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Voor alle spaarvormen was het Reglement van het product op de website opvraagbaar. Maar juist 
voor het “Achtergesteld Deposito Sparen” niet. 
 
 
 
 

                  
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


