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I. Introductie
Ongeveer 3.700 mensen met een Achtergesteld Deposito (AD) hebben
vooralsnog hun geld verloren bij het faillissement van de DSB Bank. Een AD valt
tot nu toe niet onder het Deposito Garantie Stelsel. Bijna 1.500 mensen hebben
zich inmiddels aangesloten bij de Vereniging DSB Deposito‟s, een
belangenvereniging voor en door gedupeerde spaarders.
Wie zijn die mensen die hun geld bij de DSB in een Achtergesteld Deposito
hadden staan? Zijn het calculerende gokkers met overtollig geld? Hieronder de
cijfers en de persoonlijke verhalen.
De cijfers
In onderstaande tabel is het ledenbestand (per 10 juni) ingedeeld naar de
waarde van de inleg aan Achtergestelde Deposito‟s per lid.

Inleg AD

Aantal

Totaal

(categorie)

Leden

categorie

% leden

%
bedrag

612
305
185
76
104
30
15
22
9
1
38
45
19
7
2
2

4.524.443
5.169.087
4.876.653
2.881.867
5.081.081
1.701.621
1.009.224
1.683.500
795.676
95.000
3.793.600
6.788.176
5.903.567
3.602.825
1.645.000
2.150.833

41,6%
20,7%
12,6%
5,2%
7,1%
2,0%
1,0%
1,5%
0,6%
0,1%
2,6%
3,1%
1,3%
0,5%
0,1%
0,1%

8,8%
10,0%
9,4%
5,6%
9,8%
3,3%
2,0%
3,3%
1,5%
0,2%
7,3%
13,1%
11,4%
7,0%
3,2%
4,2%

Totaal

1.472

51.702.154

Totaal DSB gedupeerden

3.700 111.000.000

kleiner of gelijk aan € 10.000
> € 10.000 <= € 20.000
> € 20.000 <= € 30.000
> € 30.000 <= € 40.000
> € 40.000 <= € 50.000
> € 50.000 <= € 60.000
> € 60.000 <= € 70.000
> € 70.000 <= € 80.000
> € 80.000 <= € 90.000
> € 90.000 <= € 95.000
> € 95.000 <= € 100.000
> € 100.000 <= € 200.000
> € 200.000 <= € 400.000
> € 400.000 <= € 600.000
> € 600.000 <= € 1.000.000
groter dan € 1.000.000

Op 10 juni 2010 waren 1472 gedupeerden lid van DSB Depositos. Dit betekent
dat bijna 40 % van de gedupeerden lid zijn. Het totaal bedrag dat alle 3.700
gedupeerden aan Achtergestelde Deposito‟s hebben uitstaan bij de DSB bedraagt
€ 111 miljoen (gemiddeld 35.000 Euro). De 1472 leden van DSB depositos
vertegenwoordigen in totaal € 51,7 miljoen aan Achtergestelde Deposito‟s. Dit is
46 % van het totale gedupeerde bedrag. De leden hebben dus gemiddeld een

hoger bedrag (Euro 35.000) ingelegd dan de niet leden (Euro 25.000).
Van de leden heeft 42 % een vordering van minder dan 10.000 euro, 21 % een
vordering tussen de 10 – 20.000 euro en 13 % tussen de 20.000 – 30.000 euro.
Van het ledenbestand zijn 490 personen verzekerd bij een
rechtsbijstandverzekeraar waarmee de vereniging DSBDepositos samenwerkt.
De mensen achter de cijfers
Hieronder een aantal persoonlijk verslagen naar aanleiding van een verzoek van
de vereniging DSB Depositos onder haar aangesloten leden. Alle ingezonden
verhalen zijn weergegeven. We hebben bewust geen selectie gemaakt en de
verhalen zijn, behoudens taalfouten, authentiek weergegeven. Ze geven
daardoor een goed beeld van de gemiddelde slachtoffers. Een aantal namen zijn
gewijzigd i.v.m. privacy.
Wat opvalt is het volgende:


De spaarders zijn alles behalve professionele beleggers. Zij zijn meer te
kenschetsen als de traditionele achterban van de DSB. Hardwerkende
middenstanders met een klein spaarcentje of lager opgeleiden met een
minimum loon die, door zeer spaarzaam te leven, 5-10.000 Euro apart
konden leggen.



Voor veel spaarders was het bedrag dat men nu heeft verloren bedoeld als
pensioen.



Veel gedupeerden waren onvoldoende op de hoogte van het begrip
“achtergesteld” en realiseren zich nu pas wat de consequenties zijn.



Vele hebben ook navraag gedaan bij de Nederlandse Bank die steevast de
risico‟s bagatelliseerde. “Mevrouw, DSB is een bank die een vergunning
heeft, onder toezicht staat, en in Nederland vallen geen banken om”. Ten
tijde van deze uitspraken wist DNB reeds dat er een aantal zaken
fundamenteel niet klopte. Een inzender vraagt zich dan ook af waarom
DNB, kennis hebbende van de werkelijke situatie, het product
Achtergestelde Deposito, niet uit de markt heeft genomen.



Veel gedupeerden hebben mede door het vertrouwen dat zij hadden in
Gerrit Zalm gekozen voor een Achtergesteld Deposito. Dit is ook
aantoonbaar in de cijfers van DSB zelf. De meeste Achtergestelde
Depositos zijn afgesloten nadat Gerrit Zalm als bestuurder was
aangetreden. Gerrit Zalm heeft bewust ingezet op het aantrekken van
particuliere spaargelden met gebruik van zijn betrouwbare imago. In de
professionele markten kon DSB voor dat rentepercentage dergelijke
gelden niet aantrekken.



Veel mensen zijn er emotioneel nog slecht aan toe. Men heeft weinig
vertrouwen in de commissie Scheltema of de politiek. Men is bang dat
onder het mom van de geheimhoudingsplicht de essentiële feiten niet
bekend worden en dat de werkelijke gang van zaken wordt toegedekt.
Men heeft zijn hoop gevestigd op de Vereniging DSB Depositos.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de Vereniging DSBdepositos of wilt u contact leggen
met één van de hieronder genoemde gedupeerden? U kunt ons bereiken via
a.kusters@dsbdepositos.nl.

II. Verhalen van gedupeerden
1. Janny Wolfson, Middelharnis
Hierbij mijn verhaal. Mijn naam is Janny Wolfson. 50 jaar. Na het M.E.A.O.
diploma gewerkt op verschillende bedrijven als administratief medewerkster.
Echter hier vond ik geen uitdaging meer en ik ben in 1993 de opleiding Zverpleegkundige gaan doen. In deze sector ben ik nog steeds werkzaam, als
medewerker wonen resp. dagbesteding.
In 2007 heb ik wat geld van mijn moeder geërfd en ik dacht een deel hiervan,
namelijk € 5000,- bij de DSB bank onder te brengen. Ze gaven een leuke rente
en ik kon op dat moment dit bedrag de eerste 5 jaar missen en na 5 jaar zou ik
dit geld weer achter de hand hebben. Dus ik besloot januari 2008 een
Achtergesteld Depositorekening bij de DSB te openen. Helaas ben ik door de DSB
nooit persoonlijk geïnformeerd omtrent het feit, dat in het contract stond, dat AD
niet onder het bankgarantiestelsel viel! Het leek allemaal zo betrouwbaar!
De DSB-bank maakte die tijd ook veel reclame. Al hun producten zagen er
professioneel uit, zoals een degelijke Dirk Scheringa, mooi pand in Wognum, AZ
met een nieuw stadion, een schaatsploeg. Kortom het kon niet stuk. Ik zag deze
bank in een gelijkwaardige positie als bijvoorbeeld ING, ABN-AMRO staan.
In de zomer van 2009 begon het gerommel met de hypotheken bij de DSB. Ik
hield de media omtrent de DSB bank angstvallig in de gaten, maar met de
gedachte dat het wel los zou lopen. Bij een Nederlandse bank zit je goed. Dus
niet!
Op zijn minst had DNB, die dit toch al ruim van te voren had zien aan komen,
dat DSB geen waardige bank was, dit naar buiten moeten brengen!
In oktober 2009 ging ik met vakantie. Toen ik terug kwam in Nederland op 15
oktober, vernam ik dat de DSB was gevallen. Dit was slikken. In eerste instantie
denk je weg € 5000,00. Maar we hebben een bankgarantiestel, dus ik krijg mijn
inleg weer terug. Helaas bleek dit niet te gelden voor een AD. Het meeste
ergerde ik me aan het feit dat de media de AD-spaarders voorwendde als
gefortuneerde lui en graaiers voor hoge rente. In mijn geval is dit absoluut niet
het geval! Via media en internet vernam ik dat er een vereniging werd opgericht
voor AD-spaarders. Zodoende heb ik me aangesloten bij de Vereniging AD, want
ik ga er vanuit dat we als we de krachten bundelen iedereen zijn geld ooit zal
krijgen. Van de politiek/overheid verwacht ik momenteel niet erg veel, maar
misschien komt het nieuwe kabinet op voor burgers die in het ootje zijn
genomen.
Janny Wolfson, Middelharnis

2. Huub Geerts, Groningen
DSB bank presenteerde zich als een betrouwbare bank met zeer positieve en
wervende informatie op de website. Op de website stond in grote letters: “Veilig
sparen bij een Nederlandse bank”. Het Achtergesteld Deposito stond op de
website vermeld samen met alle andere spaarproducten, dus ik ben er volledig
vanuit gegaan dat dit een gewoon spaarproduct voor gewone mensen was. Zo
werd het immers wel gepresenteerd. Ik koos bewust voor sparen en niet voor
beleggen, omdat ik de risico‟s die aan beleggen zijn verbonden juist wilde
vermijden. De risico‟s van beleggen worden doorgaans direct vermeld bij een
product, maar dergelijke waarschuwingen ontbraken bij het Achtergesteld
Deposito van DSB bank.
DSB bank wist vertrouwen te wekken, omdat de bank een bankvergunning had
en onder toezicht stond van de Nederlandsche Bank. Ik ging er vanuit dat de
Nederlandsche Bank een zeer degelijke toezichthouder was en dat mijn geld in
goede handen was vanwege dit toezicht. Daarnaast werd Dhr. Gerrit Zalm
aangetrokken als directeur bij DSB Bank en Dhr. Zalm was in meerdere
kabinetten minister van Financiën. Dhr. Zalm stond bekend als een heel goede
en strenge minister van Financiën die goed op de overheidsuitgaven en de
schatkist paste en de zogenaamde „Zalmnorm‟ werd geroemd. Een faillissement
van een bank die bestuurd werd door een voormalig minister van Financiën kon
ik mij volstrekt niet voorstellen.
Het geld dat ik op een Achtergesteld Deposito had gezet, was het bij elkaar
geschraapte loon van een laagbetaalde baan. Ik woon in een studentenkamer en
hoopte uiteindelijk een bedrag bij elkaar te sparen voor de aankoop van een
huis/appartement. Vanwege de sterke stijging van de huizenprijzen probeerde ik
zoveel mogelijk te sparen en de rente zou eraan bijdragen het benodigde bedrag
bij elkaar te krijgen. Het geld was dus heel belangrijk voor mij en het was
zuurverdiend geld. Ik heb letterlijk bezuinigd op allerlei uitgaven om te kunnen
sparen.
Toen het misging met de DSB Bank heb ik een tijd lang niet kunnen slapen. Ik
stond doodsangsten uit en was diep teneergeslagen. Ik kon niets doen, omdat
Achtergestelde Depositohouders niet bij hun geld kunnen. Ik stond met de rug
tegen de muur en was volkomen machteloos. Ik had het gevoel dat de grond
onder mij verdwenen was. Het persoonlijke effect duurt nog altijd voort: ik heb
nog steeds ernstige gevoelens van schaamte en depressie.
Ik heb me aangesloten bij DSB Deposito‟s, omdat iedere poging om tot
compensatie te komen van de slachtoffers voor mij ontzettend belangrijk was en
is. De instanties die de gewone spaarders hadden moeten beschermen, met
name de Nederlandsche Bank, hebben zeer ernstig gefaald. Het vertrouwen in de
Nederlandsche Bank en de banken en financiele instellingen is geschaad. Van de
politiek verwacht ik dat zij zich zullen inzetten om ervoor te zorgen dat de
gewone burgers die slachtoffer zijn geworden, gecompenseerd worden.

3. Wil Blokker
ik heb uit de verkoop van een huis destijds het geld overgehouden en ik heb dat
in 2003 voor 5 jr weggezet bij DSB in een achtergesteld deposito en heb dat in
2008 voor 5jr verlengd. ik heb dat geld apart gezet als een extra pensioen voor
als ik 65 ben. ik had vertrouwen in DSB bank nadat mij door DNB uitdrukkelijk
werd gezegd dat het een solide bank was omdat een man als Gerrit Zalm daar
werkzaam was. Toen ik het contract verlengde ook de 2e keer in 2008 bij DNB
geïnformeerd en wederom goede berichten gekregen het geld is zeer belangrijk
belangrijk voor mij omdat ik het nodig heb voor onze oude dag. Toen het mis
ging heb ik op allerlei manieren geprobeerd het geld alsnog van de bank te
krijgen maar dat mislukte en ook werd er door de DSB mij verteld dat ik toch
onder het garantiestelsel viel. Ik heb mij bij DSB depositos aan gesloten omdat
die m.i de goede advocaten op de zaak hebben zitten
Met vriendelijke groet Wil Blokker
4. Annoniem
Dit geld hebben wij gezamenlijk opgespaard van ons inkomen. Dit geld hadden
wij apart gezet,omdat mijn vrouw een kleine zelfstandige (zzp pedicure) is, met
een klein inkomen en geen financiële mogelijkheid (te duur) om een pensioen
verzekering af te sluiten. Na zorgvuldige afweging en informatie bij de bank als
ook bij de Nederlandse bank. Ze stonden onder toezicht van DNB en AFM,
Gerrit Zalm was mede directeur en nog diverse prominenten.
Failliet gaan was nog nooit gebeurt, kon ook haast niet met zoveel toezicht.
Bovendien tijdens de krediet crisis had DSB geen geld van de overheid nodig en
werden alle andere grote banken door de overheid met ons geld overeind
gehouden, terwijl ze willens en wetens de DSB failliet lieten gaan.
Uit voorgaande blijkt hoe belangrijk dit geld voor ons is: Aanvulling op mijn
vrouw‟s pensioen en ook voor mij omdat ik kamp met pensioen breuk.
Nog getracht het over te laten schrijven naar mijn tegen rekening. Verschillende
malen gebeld,maar dat kon niet vanwege de inhoud van het contract? En
bovendien waren ze nog niet failliet. Het niet terugkrijgen van het geld zal
onherroepelijk leiden tot een veel soberdere oude dag, ik word in juni 65jaar. Ik
kan dit emotioneel heel moeilijk verwerken, met kleine beetjes bij elkaar
gespaard en bovendien ben ik hartpatiënt met 2 hartaanvallen en 1 hartstilstand.
Om er een klein beetje rendement van over te houden, 4% is al voor de overheid
en 2% was dan voor ons.

5. Hanny Sender en Coby van Amstel, Hoorn
Aangezien mijn partner en ik onvoldoende pensioen hadden opgebouwd hebben
we, de afgelopen periode, flink gespaard om ervoor zorg te dragen dat we toch
nog van een plezierige “oude dag” zouden kunnen genieten. Omdat we het geld
pas nodig hebben als ik 65 word (7 juni a.s.) zochten we naar een bank waar we
ons spaargeld tegen een zo hoog mogelijke rente onder konden brengen, alle
beetjes helpen tenslotte. Een “achtergesteld deposito” bij de DSB gaf een zeer
aantrekkelijke rente, 7% op het moment van beslissen.
Omdat we bij deze spaarvorm alleen in de kleine lettertjes gewaarschuwd
werden voor het eventuele risico belden we hierover met de DSB-bank die het
risico bagatelliseerde. We belden vervolgens met de Nederlandse Bank om te
informeren of we ons hierover zorgen dienden te maken. Dit werd weggewuifd
met de woorden: “In Nederland gaan banken niet failliet en de DSB-bank is een
zeer betrouwbare en solvabele bank ”. Ook toen we nogmaals navraag deden bij
de DSB-bank zelf kregen we hetzelfde te horen. De bankerkenning die zij van
DNB hadden ontvangen en de aanstelling van oud minister Zalm was toen voor
ons voldoende reden om het geld toe te vertouwen aan de DSB. Hierna besloten
we om € 50.000,- bij de DSB-bank te deponeren.
Toen we merkten dat het mis was bij de DSB-bank konden we niets doen omdat
ons geld vast stond, we konden er dus niet aankomen. De effecten op ons leven
zijn behoorlijk dramatisch te noemen, het geld was immers bestemd om ons
pensioen aan te vullen. Wij zijn teleurgesteld en gefrustreerd omdat wij van
mening zijn dat de DSB-bank niet failliet had hoeven gaan. De heren Zalm, Bos,
Wellink en de AFM, Docters van Leeuwen hebben het, naar ons idee, bewust
deze richting opgestuurd en wassen nu hun handen in onschuld.
En in de situatie zoals die nu is, dus een failliete bank, voelen wij ons lelijk in de
steek gelaten nu wij vooralsnog ook nog eens geen beroep kunnen doen op de
bankgarantie van de Nederlandse Bank. Omdat wij een
rechtsbijstandsverzekering hebben bij de DAS namen we daar, uiteraard, contact
mee op om te zien of zij iets voor ons konden doen. DAS adviseerde ons om ons
aan te sluiten bij DSB-deposito‟s en omdat het ons een strijdbare groep leek die
onze financiële belangen waarschijnlijk tot het uiterste wilde verdedigen vonden
wij dit een prima idee. Wij hopen dat DSB-deposito‟s wel gedaan krijgt wat je als
eenling nooit lukt n.l.: “dat je gewoon je eigen spaargeld terug krijgt”!! Hierbij
hopen we dat de politiek, met onderzoek in de hand, zijn verantwoordelijkheid
neemt en zorgen dat de eenvoudige spaarders, zoals wij, niet het nakijken
hebben.
Hanny Sender (mede namens Coby van Amstel)

6. Mijn DSB lotgenoot-verhaal
3 Jaar geleden ben ik na een zware ziekte (herseninfarct) door
huwelijksproblemen gescheiden van mijn echtgenoot. Omdat ik een gedeelte van
mijn toenmalige huis kreeg, heb ik een rekening bij DSB genomen omdat ikzelf
of iemand anders er gedurende 10 jaar helemaal niet aan kon komen. Leek me
lekker veilig! Hoe anders bleek het toen de bank failliet ging. Niemand kon erbij
komen, alleen straks wel de bank!!! Ik had gekozen bij DSB omdat via internet
bleek dat dit een sterke en zekere bank was om je geld bij neer te zetten. Ik was
toentertijd niet voldoende op de hoogte om te begrijpen dat een achtergestelde
deposito betekent dat ik niet onder het garantiestelsel viel.
Omdat ik mijn pensioen wilde veiligstellen heb ik € 20.000,-- vastgezet bij een
achtergesteld deposito bij DSB om daar mijn pensioen zoveel mogelijk vast te
zetten, zodat ik na mijn pensionering nog wat over had om van te leven. De rest
van het geld heb ik nodig om tot pensioenleeftijd van te leven, omdat ik maar
50% kan werken door mijn ziekte. Voor mijn ziekte (in mijn huwelijkse staat
dus) werkte ik ook halve dagen, maar ik ben niet in staat meer uren te gaan
werken na mijn ziekte. Ik moet wel voor mijn eigen inkomen zorgen. Ik kom
financieel niet rond van het verdiende inkomen, en loop nu in door mijn kleine
kapitaaltje op te souperen. Het gaat zodanig hard, dat ik verwacht er op
pensioengerechtigde leeftijd niks meer over heb. Dat was mijn appeltje voor de
dorst!!! Dit baart mij echte zorgen erbij!
Ik verdien geen hoog salaris en vond dit een goede oplossing om mijn toekomst
enigszins veilig te stellen. Ik had gedacht dat mijn geld volstrekt veilig was
gedurende de looptijd (als aanvulling op mijn latere, bescheiden, pensioen). Ik
voel mij erg genomen door het faillissement en ik waarschijnlijk mijn hele
pensioentje kwijt ben. Dit geeft me echte kopzorgen, die ik na mijn herseninfarct
echt niet nodig heb! Ik heb mij aangesloten bij DSB deposito‟s omdat ik hoop dat
er nog iets van mijn centjes terug kan komen. Als we allemaal de koppen bij
elkaar steken, hebben we de meeste kans!
Dit was mijn verhaal.

7. Wouter en Erna
Door beiden hard te werken, een kleine erfenis en zuinig zijn hebben wij
spaargeld op kunnen bouwen dat we niet direct nodig hadden. Wouter heeft een
eenmanszaak en bouwt geen pensioen op. Daar wilden we spaargeld voor vast
zetten. We vonden aandelen te risicovol en lazen een brochure van de DSB
bank: “De veiligste groei van uw vermogen”.
Omdat DSB bank een Nederlandse bank was met een bankcertificaat afgegeven
door DNB en de consumentenbond een positief advies af gaf hadden we er
vertrouwen in dat we bij de DSB bank veilig konden sparen met een
achtergesteld deposito. Zonder dit spaargeld heeft Wouter geen
pensioenopbouw, en moeten we beiden nog langer doorwerken. En het spaargeld
gaf een gevoel van veiligheid en zekerheid dat we nu missen. Toen we merkten
dat er problemen waren bij de DSB Bank heb ik meteen een fax gestuurd naar
de DSB bank op 15 oktober 2009 nog voor ze failliet waren. Met de tekst: hierbij
wil ik gebruik maken van artikel 6, vervroegde opeisbaarheid van de
overeenkomst met betrekking tot een achtergesteld deposito, dit gezien het
dreigende faillissement waarmee de DSB bank wordt geconfronteerd. Hier heb ik
overigens nooit antwoord op gekregen. Als we het geld niet terugkrijgen is er
voor Wouter geen pensioen en alle plannen die we hadden moeten we uitstellen
maar waarschijnlijk kunnen we onze plannen helemaal niet realiseren. (We
wilden tegen de te tijd dat we konden stoppen met werken gaan verhuizen om
dichter bij de familie te wonen). We voelen ons heel onrechtvaardig behandeld.
Het feit dat iemand opkomt voor mensen met een probleem hypotheek die meer
geleend hebben dan ze aankunnen en dat hierdoor het resultaat is dat vaak
hardwerkende mensen hun spaargeld kwijt zijn. Andere banken werden wel
geholpen door de overheid maar de DSB niet terwijl ze al stappen in de juiste
richting hadden gezet. Er was alleen nog tijd nodig maar die heeft de DSB bank
niet gekregen. Het voelt erg onrechtvaardig om hier de dupe van te zijn. Een
beetje het Calimero gevoel.
We hebben ons aangesloten bij de DSBdepositos voor het saamhorigheidsgevoel,
samen sta je sterk. Er is een hele goede advocaat in de arm genomen we krijgen
duidelijke informatie en het is een goed gevoel met elkaar te proberen ons recht
te halen. Wij verwachten van de politiek dat er een gedegen onderzoek komt
naar de ondergang van de DSB bank. En dat de gedupeerden van de DSB bank
net zo goed geholpen en schadeloos gesteld worden als van andere banken, zelfs
buitenlandse banken (bijv. Icesave).
Wouter en Erna

8. Mijn naam is Riet van Groningen
De reden waarom ik een achtergesteld deposito heb genomen, is omdat ik
alleenstaand vrouw ben, een pensioen gat bleek te hebben, een storting gedaan
van 5000,- Euro in maart 2008 op leeftijd van 58jaar, omdat dit een zekere wijze
van sparen betrof met een vaste rente. Er was meer risico aan verbonden maar
Dirk Scheringa stond positief in de media bekend, minister Zalm was eraan
verbonden. Nu pas blijkt dat toen ik mijn geld in de bank investeerde er al
bekend was dat het niet goed ging met de bank maar dit niet gepubliceerd werd
door de Nederlandse bank!
Dus als kleine spaarder ben ik door De Nederlandse bank niet gewaarschuwd,
terwijl De Nederlandse Bank de functie heeft de spaarders te beschermen!! Daar
ben ik dan ook diep in teleurgesteld. Een half jaar nadat ik het bedrag had
vastgezet ontstonden er geruchten, geschrokken door de financiële crisis heb ik
de DSB-bank opgebeld en kreeg aanvankelijk het (foutieve) bericht dat mijn
Achtergesteld Deposito omgezet kon worden naar een rente rekening 5,2% met
1% kosten. Ik helemaal blij met deze mededeling omdat de DSB de klanten een
opening bood.
Ik vroeg haar ook hoe de uitbetaling van rente plaats vond, liefst jaarlijks
opgeteld bij ingelegd bedrag, toen moest ze mij door verbinden naar een collega
die daar meer van wist en mij vervolgens vertelde dat de omzetting helemaal
niet mogelijk was. Deze dame mevrouw Op den Kelder , daar heb ik de naam wel
van gevraagd, vertelde mij een brief met het verzoek te schrijven naar haar
leiding gevende mevrouw Marcus. Deze brief naar de DSB-bank verzonden op 8
oktober 2008 echter nooit een reactie op ontvangen. Het ingelegde bedrag heb ik
dringend nodig om met de AOW rond te kunnen komen, ik verwacht van de
politiek/ Nederlandse regering/ De Nederlandse Bank beschermd te worden. Om
hierin sterker te staan heb ik mij aangesloten bij dsbdeposito‟s en 50,-euro
gestort.
Vriend. groet Riet van Groningen
9. Anoniem
Voor het geld, 50.000 euro, heb ik heel veel en hard gewerkt en gespaard.
Het was bedoeld als een kleine aanvulling voor ons pensioen. DSB was een
groeiende bank en wij hadden groot vertrouwen in het bewind van Gerrit Zalm
(verkeerd vertrouwen de deugniet).
We hebben nadat Lakeman zijn oproep had gedaan erg veel contact gehad met
DSB om de AD over te boeken naar AMRO Bank. Indien we het geld niet
terugkrijgen zullen we heel sober moeten gaan leven. Wij zijn er erg ontdaan
over, de regering speelt sinterklaas voor de grote banken behalve voor het
redden van de DSB… Wij zouden willen dat men EERLIJK voor uit komt zowel
door De 2de kamer als de DNB voor deze misstappen t.o.v. de DSB.
Herstel hiervan is mogelijk door onder andere de AD'ers ook onder de
Depositoregeling van Wouter Bos te laten vallen.

10. Jan Peters, Zwolle
Ik ben een 51- jarige, alleenstaande man uit Zwolle. Al 28 jaar werk ik
gemotiveerd en met plezier in de zorgsector, in mijn geval met moeilijk
opvoedbare kinderen met vaak complexe problematiek. Ik verdien een redelijk
salaris, en door zuinig te leven heb ik daar in de loop der jaren nog van kunnen
sparen. Samen met de erfenis van mijn ouders- eenvoudige en spaarzame
mensen- had ik een aardig saldo op mijn bankrekening. Ik wilde dit bedrag zo
zorgvuldig mogelijk beheren en hoopte zo een pensioenvoorziening te creeren.
Mijn werk is veeleisend en zwaar en ik zag in mijn kapitaaltje de mogelijkheid om
eerder te stoppen met werken of een aantal jaren voor mijn pensioen parttime te
gaan werken. Mijn kapitaaltje zou dan mijn inkomsten kunnen aanvullen.
Aangezien ik beleggen in aandelen te riskant vond ben ik op zoek gegaan naar
de hoogste rente bij een deposito en kwam zo uit bij het achtergesteld deposito
van de DSB-bank. Ik had vertrouwen in de bank , voelde me aangesproken door
Dirk Scheringa als eenvoudige self- made man en de betrokkenheid van Gerrit
Zalm gaf voor mij de doorslag : erkend als beste minister van financiën aller
tijden, bekend om zijn zuinigheid en bedenker van de Zalmnorm.
Kortom , wat kon er fout gaan ? in deze periode werd de DSB- bank de hemel in
geprezen oa. door premier Balkenende. Toch nog maar even telefonisch
inlichtingen ingewonnen bij de Nederlandsche Bank , die mij verzekerden met
een solide instelling – liquide en solvabel – van doen te hebben. Daarna heb ik
besloten voor het grootste deel van mijn vermogen nl. Euro 30.000 , een
achtergesteld deposito af te sluiten bij DSB- bank. Ik spreek nu over januari
2008, de economische crisis leek nog ver weg en van omvallende banken had ik
nog nooit gehoord. Het eerste jaar leek er nog niets aan de hand en werd de
rente keurig uitgekeerd. In de loop van 2009 ontspon zich het overbekende
rampscenario ; aangezwengeld door veel negatieve publiciteit in programma‟s als
NOVA en RADAR en culminerend in de oproep van Pieter Lakeman om ervoor te
zorgen dat DSB-bank failliet zou gaan.. Uit de voorwaarden was duidelijk dat het
onmogelijk was om het geld van de rekening af te krijgen, dus er restte mij niets
anders dan machteloos en met stijgende spanning toe te zien hoe het einde van
de bank onafwendbaar bleek ( of leek ? ). De belofte van minister Bos dat hij
geen Nederlandse bank zou laten vallen bleek een loze belofte.
Ik moest nu mijn toekomstplannen geheel herdefiniëren want had met een
nieuwe werkelijkheid te maken. Door alle spanningen ben ik in november 2009 in
een depressie beland waar ik nu - met behulp van medicatie en psychologische
hulp -moeizaam uitklim.
Niet alleen het verlies van mijn spaargeld is traumatisch .Ook het gevoel van
machteloosheid en het geschokte vertrouwen in de banksector en – meer nog –
in de toezichthouders ( DNB en AFM ) en de politiek verantwoordelijken is
evident . Ik kan moeilijk beoordelen of het faillissement onafwendbaar was ,zoals

minister Bos en dhr. Wellink beweren, en heb de stellige indruk dat informatie
verborgen blijft en er gewerkt is met dubbele agenda‟s.
Ik heb me aangesloten bij DSB -deposito‟s omdat de tot nu toe ondernomen
actie om de AD-s onder het DGS te laten vallen mij vertrouwen inboezemen en
m.i. de grootste kans op succes bieden. Aanvankelijk was ik ook geraakt door
het enthousiasme en gedrevenheid van dhr. Dorrepaal, maar ik zie daar toch te
weinig structuur in. Van de politiek verwacht ik dat ze aandacht blijven vragen
tot de onderste steen boven komt in deze affaire en dat er ook betrokkenheid is
bij de groep gedupeerden waar ik mezelf toe reken. Deze groep komt er tot nu
toe in de publiciteit bekaaid af..
Nogmaals : mijn vertrouwen ben ik kwijt, maar ik heb nog een beetje hoop dat
mijn geld terugkomt met behulp van de vereniging DSB deposto‟s. Ik ben geen
gokker of risico- belegger maar slechts een eenvoudige burger die zijn eerlijk
verdiende spaarcenten plotseling zag verdwijnen. Ik stond erbij en ik keek
ernaar.
Jan Peters, Zwolle
11. De heer en mevrouw Hoopvol.
Door spaarzaam te zijn hadden wij wat geld dat voor langere tijd weggezet kon
worden. Na onderzoek bij de banken kwamen wij voor het beste rendement bij
de DSB uit. Wij hadden daar al een rekening lopen en waren dus bekend met
deze bank. Het achtergestelde deposito leek ons wel wat. Daar hebben wij
informatie over opgevraagd en gekregen. De informatie was wel niet zo
uitgebreid, maar helder van taal en er stond in dat deze deposito‟s goedgekeurd
waren door De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Deze
beidde instanties heb ik gebeld om te vragen of dit product bij hen bekend was
en wat zij vonden van de DSB. Het antwoord was dat deze bank een
bankvergunning had, onder het deposito garantiestelsel viel en dat deze bank
betrouwbaar was. Er waren geen problemen. Zelfs in februari 2009 heb ik nog
gebeld en kreeg hetzelfde verhaal te horen. Wij hebben verschillende
achtergestelde deposito‟s bij de DSB. Op jongere deposito‟s, die dus nog een
langere looptijd hebben, staat geen goedkeuring meer vermeld van de DNB.
Daar hebben wij echter niet veel aandacht aan geschonken, want altijd als ik
belde kreeg ik te horen dat deze bank in orde was. Zij hebben mij er nooit op
attent gemaakt dat de goedkeuring van de DNB er niet meer op stond. Wij zijn
ervan uitgegaan dat eenmaal goedgekeurd door de DNB dit zo blijft en dat er
anders een verklaring moet komen waarom dit dan ineens veranderd.
In de loop der jaren kwamen betrouwbare en respectabele mannen het team bij
de DSB versterken. Dhr. Zalm was wel het beste dachten we wat ons kon
overkomen bij de DSB. Die paste goed op onze centjes! Dat deed hij jaren voor
heel Nederland, dus dat zat wel goed. O, wat zijn we daar op afgeknapt. En ook
de DNB en de AFM zijn ons zwaar tegen gevallen. Als consument heb je toch
helemaal niets aan deze instanties. Als ze altijd positieve signalen afgeven, zelfs
als het al lang negatieve signalen moeten zijn, wat heb je dan aan deze

instanties? Ze houden je gewoon voor de gek en zo voelen wij ons ook. Je wordt
gewoon niet serieus genomen en de politiek verschuilt zich mooi achter deze
instanties. Overal zijn wetten en regels voor, maar de consument behoeden voor
erger daar is niets voor geregeld. Nee mevrouw, daar kunnen we niet aan
beginnen om u te waarschuwen, want dan is er binnen de kortste keren een run
op de bank en dan gaat het echt fout. En meer van deze antwoorden krijg je als
je belt met de DNB en de AFM over deze affaire, maar dat geld voor alle
belangen die zij behartigen. Het sein dat het niet veilig is komt nooit bij hen
vandaan. Door hun lange zwijgen zijn wij ons geld voorlopig kwijt, zo niet voor
altijd en zij steken de armen in de lucht en zeggen; u had de kleine lettertjes
beter moeten lezen. Nou, die hebben wij gelezen en wanneer we daar naar
vroegen dan was het antwoord, een bank failliet, dat gebeurt bijna nooit en wij
hebben het garantie stelsel in Nederland. Dit stelsel gebruiken ze zoals hen het
uitkomt. Wie is hier de schuldige van het faillissement van de DSB? In onze ogen
niet de DSB zelf. Toen het begon te rommelen hebben wij nog wel gebeld met de
DSB, geprobeerd op de rekening te komen, maar dat ging allemaal al moeilijk en
de achtergestelde deposito‟s daar kon je al helemaal niets meer mee. Wij weten
allemaal het resultaat. De heer Wellink hebben wij een aangetekende brief
gestuurd evenals dhr. Bos van de PVDA. Van de DNB kregen wij telefonisch een
berichtje en dhr. Bos verschool zich achter de DNB en de kleine lettertjes van de
voorwaarden van de AD‟s. Dat zij allen mede schuldig zijn aan de ondergang van
de DSB, daar willen zij niet van horen. Op meerdere punten hebben zij gefaald
en ons als klant van de DSB tot zeker 10 dagen voor de val van de DSB keihard
voorgelogen. Wij zijn nu een groot deel van ons spaargeld kwijt.
Minder werken, eerder stoppen met werken en onze pensioenvoorziening zitten
er niet meer in. Wij dachten extra geld te hebben voor de toenemende
ziektekosten. Van ons maandelijks rendement konden we sparen, ziektekosten
betalen (chronisch patiënt) en leuke dingen doen, alles net even gemakkelijker.
Dit gaat nu een stuk minder gemakkelijk of helemaal niet. Ons vertrouwen in de
politiek en allen die over ons gesteld zijn is ernstig beschadigd. Wie is er nog op
zijn of haar woord te vertrouwen? Zij wassen hun handen in onschuld, komen
met alles weg, maar wij zitten met de ellende. Er zijn erger dingen denkbaar dan
het verliezen van geld, dat realiseren wij ons best, maar wij mogen het toch zeer
spijtig vinden dat op deze onbetrouwbare manier ons geld verdwenen is? Wij
hopen dat het rapport Scheltema met nog iets zinnigs komt en dat daar de
politiek ook echt naar zal kijken. Verder zijn we heel blij met de stichting
DSBdepositos. Zij doen echt hun best ons met raad en daad bij te staan. Er zijn
nog lichtpuntjes en met elkaar vormen wij zo een groep die probeert rechtsom of
linksom het geld terug te vorderen.
De heer en mevrouw Hoopvol

12. Het verhaal van Jansje
Toen mijn man, een Engelsman, zou overlijden aan kanker zijn wij voor zijn dood
verhuisd naar een huurwoning met een slaapkamer en een badkamer op de
begane grond. We zetten ons huis te koop eind januari 2005 en verhuisden eind
april. Op 8 juni 2005 stierf mijn man. We hadden geen kinderen.
Half augustus 2005 werd het huis, toen mijn huis, verkocht. Omdat ik een
spaarrekening had bij de DSB bank, zag ik op hun website dat ze 6% rente
gaven op hun achtergesteld deposito.
Het grootste deel van de opbrengst van mijn huis, t.w. 100.000 Euro heb ik
gestort op zo‟n achtergesteld deposito. Ik heb niemand hierover om raad
gevraagd en dat het ooit tot een faillissement zou komen is niet bij mij
opgekomen. Van het contante geld dat overbleef, heb ik met mijn broer een
reisje naar Engeland gemaakt om daar de as van mij man te verstrooien in het
bijzijn van enkele Britse/Ierse familieleden. Sindsdien hen ik elk jaar eind
augustus de bijgeschreven rente opgemaakt aan een weekje Engeland (met mijn
broer op mijn kosten) en een gift aan een neefje van mijn man in Dublin.
Mijn broer weet allang dat we nu geen weekje Engeland meer gaan doen, maar
ik heb de familie in Dublin nog steeds niet ingelicht over het feit dat ik geen geld
meer zal storten voor de kleine Sam.
In de seniorenwoning waar mijn man is overleden wilde ik niet blijven. Ik heb in
2008 een flatje gekocht bij het winkelcentrum. De hypotheek is groter dan de
waarde van de flat, ik had immers 100.000 Euro bij de DSB bank, dat in
augustus 2010 vrij zou komen (gekocht voor 125.000 WOZ waarde nu 122.000,
hypotheek 140.000).
Mijn probleem is nu dat ik geen kapitaal meer heb om ooit te verhuizen. De flat
heeft geen lift, 34 treden omhoog/omlaag. Ik ben 69 jaar sinds ik hier woon heb
ik een heup gebroken en ben herstellende van een darmoperatie. Ik hoop dat de
politiek nog wat begrip op gaat brengen voor ons gedupeerden.
Voorlopig probeer ik de tering naar de nering te zetten. Omdat ik niet met de
computer om kan gaan heb ik mijn broer gevraagd om dit verhaal te produceren.
Jansje
13. Annoniem
Omdat mijn man palliatief kanker had hebben wij ons vrijstaand huis met grote
tuin verkocht en zijn in een huurappartement gaan wonen. Wij wilden nog samen
wat genieten van het geld dat het opbracht en een gedeelte vast zetten op rente,
zodat we naast pensioen nog wat inkomen hadden. Bovendien konden we onze
kinderen ook af en toe eens blij maken, die het ook goed kunnen gebruiken met
zelf kleine kinderen.

Omdat mijn vader elders een termijndeposito had van 5 jaar tegen 6% zijn wij
ook eens rond geen kijken en kwamen bij de DSB terecht. Klinkende namen uit
de politiek in de top bij DSB en de vele reclames op TV en in bladen gaf ons het
idee had het allemaal wel snor zat. Wij hadden daar dus achtergestelde
depositos met verschillende looptijden, 5 jaar met 5.5%, 7 jaar met 6% en 10
jaar tegen een rente van 7,5% voor een totaal bedrag van € 80.000. (Mijn
vader had dus elders {Garantibank} voor 5 jaar een hogere rente!)
Toen DSB failliet ging kon ik niks doen om het geld eraf te halen, het stond vast.
Ik heb direct mijn rechtsbijstandverzekering ingeschakeld. Om uiteindelijk in
ieder geval de rente te krijgen heb ik heel wat moeten doen, aangezien mijn man
helaas inmiddels is overleden en we en/of rekeningen hebben. Ik kreeg alleen de
helft en verder moest ik het maar uitzoeken. Diverse malen telefonisch contact
gehad met DNB waarop ik steeds verschillende antwoorden kreeg en al helemaal
geen antwoord als ik het schriftelijk of via mail deed.
Als ik het geld uiteindelijk niet terugkrijg, zal ik moeten kniepen, mijn leven
anders inrichten. Ik voel me bestolen, het is mijn geld en dat komt allemaal nog
over het verwerken van het overlijden van mijn man heen. Door de site dsbklantenleed en met medewerking van Achmea ben ik terecht gekomen bij
DSBdepositos. Met z‟n allen tegen het z.g.n “gezag” hoop ik dat we resultaat
boeken. Van de politiek verwacht ik heel veel tegenstand, zoveel mogelijk onder
“geheimhoudingsplicht”, in de doofpot stoppen, proberen de boel zo lang
mogelijk te rekken en hopen dat het doodbloed! Nee, daar heb ik geen hoge pet
van op, ze zorgen wel goed voor zichzelf!

14. Maria Kraakman, Eindhoven
Mijn man zijn ouders zijn allebei op veel te jonge leeftijd 3 maanden na elkaar
gestorven aan kanker. Dit gebeurde tien jaar geleden. Daarom kwam er geld
vrij uit de erfenis. 25.000 euro hebben we van dat geld apart gehouden omdat
we daarmee onze twee kinderen later de kans willen geven te gaan studeren. Nu
kost dat al een kapitaal, wie weet hoe dat over vijftien jaar is. Onze dochter is
3,5 en onze zoon 8 maanden. Omdat ons leven juist op dit moment zo duur is, is
maandelijks sparen erg moeilijk en dus leek het ons verstandig het geld apart te
zetten voor hen.
Toen we in 2008, nota bene door een fiscaal jurist, geattendeerd werden op de
hoge rente van de DSB bank, zijn wij ons hierin gaan verdiepen. Ons leek de
spaarvorm “achtergestelde deposito” een mooie gelegenheid om het geld veilig
vast te zetten en een hoge rente te ontvangen. Ook wij wisten dat DSB bank de
overkoepelende organisatie was van al die kredietbankjes en daarom konden wij
die 7% rente wel verklaren op deze spaarrekening. Toen we e.e.a. hadden
aangevraagd via internet en uiteindelijk het contract binnen kregen werd ons
duidelijk wat achtergestelde spaarrekening inhield. We lazen dat achtergesteld

betekent dat in geval van faillissement je achteraan in de rij van crediteuren
komt te staan en dat de som niet onder het depositogarantiestelsel valt. Toen
zijn we sterk gaan twijfelen of we hier nu wel goed aan deden, maar er stond
ook dat de DSB bank onder toezicht staat van DNB. Twee dingen hebben we ons
toen afgevraagd; Zou een bank die onder toezicht staat van DNB failliet gaan?
Nee, toch zeker niet in een land als Nederland waar alles goed geregeld is.
Zeker bij een bank die mede geleid wordt door onze ex minister van Financiën.
Daar heb je toch vertrouwen in als consument. Dus wij dachten dit wel aan te
kunnen gaan en ons geld voor vijf jaar vast te zetten.
Toen kwam de Icesave affaire, toen de kredietcrisis met de problemen bij ABN
en ING. Jeetje, toen kregen wij het echt benauwd! Toen werd het 12 oktober
2009, met daarna veel slapeloze nachten, wel of niet, wel of niet, wat een
onzekere tijd. Natuurlijk in die week contact opgenomen met de DSB bank. Wat
is de boete die we moeten betalen om onze centjes terug te krijgen vroegen we .
Maar nee, het was onmogelijk om een manier te vinden om het geld teug te
halen, de medewerkster vertelde ons dat het zelfs zo was dat in geval van
overlijden het geld niet eens vrij kwam, nou dit wisten wij dus ook niet.
Dus later die week, tot onze grote schrik gebeurde het onmogelijke en ging de
DSB failliet, de bank waar wij onze spaarcentjes naar toe hadden gebracht. Wat
voelde wij ons vreselijk benadeeld. Wij zijn mensen die juist geld opzij zetten
voor later, in dit geval voor onze kinderen, geen mensen die geld over de balk
smijten en kredieten afsluiten voor allerlei hebbedingen, en dit was onze
beloning!
Al heel snel ontstonden er allerlei sites op internet waar we met lotgenoten
konden samenspannen. En omdat je samen sterker staat natuurlijk vonden wij
het meteen een goed plan lid te worden van de vereniging DSB Depositos.
Wij zijn ons vertrouwen in de Nederlandse politiek volledig kwijt geraakt door dit
DSB gebeuren, wij snappen niet hoe het zo ver heeft kunnen komen. Zeker niet
als je later bij programma‟s als Nova ziet hoe de DNB een bankvergunning heeft
afgegeven zonder dat DSB aan de criteria voldeed. In onze ogen zijn zij zeker
ook mede schuldig aan dit alles en vinden wij dat de politiek moet zorgen dat het
kwijt zijn van spaargelden op deze manier echt niet moet kunnen. Als DNB niet
juist toezicht uitoefent, wie is er dan nog wel te vertrouwen?
Mocht het zo zijn dat we ons spaargeld nooit meer terugkrijgen dan zal ons
vertrouwen zeker een grote breuk oplopen en zullen we voor onze kinderen
andere mogelijkheden moeten creëren. We vinden het eigenlijk te triest voor
woorden. En we hopen dat de rechters in dit land ons ook niet gaan teleurstellen.
Maria Kraakman, Eindhoven

15. Frans Kok uit Den Bosch
Op het moment dat wij deze afsloten, mede door mijn hersenen infarct, begreep
en wist ik niets van de inhoudelijkheid van deze overeenkomst. Nu zit ik in de
WAO Ik voel mij namelijk helemaal niet lekker en niet gezond. Deze centjes had
ik bedoeld voor mijn pensioen, echter ik zou dit nu eigenlijk al goed kunnen
gebruiken. Zou er misschien op grond hiervan een teruggave mogelijk zijn.
Misschien is er voor dit geval mijn geval dat er een uitzondering gemaakt kan
worden. Zijn er misschien andere opties welke ik zou moeten ondernemen om
mijn toekomst een beetje zeker te kunnen stellen. Op het moment dat ze mij bij
de NS hebben ontslagen hebben ze ook al misbruikt van mijn situatie zowel
geestelijk als lichamelijk. Ook hier hebben zij mij in onwetendheid mijn ontslag
laten tekenen. Gevolg ik stond op straat zonder, na 33 jaar arbeidscontract,
enkele vergoeding. En nu dit weer het kan niet op. Nogmaals kunt U zich
voorstellen in welke situatie ik mij bevind. Je leent geld uit aan een bank en
achteraf krijg je niets meer terug wat moet ik nu doen ??
Gaarne hoor ik van U een positief bericht gezien mijn rotte situatie.
Ik ben Frans Kok uit Den Bosch. Achter af gezien blijkt deze deposito
achtergesteld te zijn. Afgesloten op 29-04-2008.
16. Ton de Boer
Wij hebben eerst ons geld belegd en het er net op tijd uitgehaald. Wij hadden
ons geld uiteraard voor ons pensioen apart gezet. Het vertouwen gaf de doorslag
dat Dhr. Zalm bij de bank werkte, daarom hebben we het maar 5 jaar
vastgezet (we wisten niet hoe lang hij zou blijven bij de bank) tegen 7% rente,
daarvan konden we met de camper op vakantie, maar dat zal afgelopen zijn als
we ons geld niet terug krijgen, dan zullen we hem moeten verkopen.
Ons leven zal zeer zeker veranderen, je kan financieel veel minder doen.
Emotioneel hebben we het nog steeds te kwaad, we gaan waarschijnlijk een van
de laatste keren met onze camper weg en dat hakt er toch in. Wij hebben ons
gelijk bij DSBdepositos aangesloten omdat wij natuurlijk ons geld terug willen
hebben, ons vertrouwen was en is daarin erg groot. Ik vind ook dat zij met zijn
allen heel goed werk verrichten en daar ben ik ze zeer dankbaar voor.
Ik hoop dat de politiek zich gaat inzetten voor ons soort mensen, die hun centjes
hard nodig hebben voor hun pensioentje.
Met hartelijke groet Ton de Boer.

17. Ans Smulders
Naar aanleiding van uw verzoek schrijf ik dit in mijn bewoording. Ik was van de
week al benadert door radar nav mijn gegevens. Ze vroeg zelfs of ik mee wil
doen met een opname bij mij thuis. Ik heb gezegd liever niet, wil eigenlijk geen
bekendheid.
Om kort verders mijn verhaal te doen: In 2005 had ik mijn huis verkocht omdat
ik na het overlijden van mijn man op 55 jarige leeftijd daar me niet meer lekker
voelde. Doordat ik wat extra inkomsten graag wilde houden heb ik naar
aanleiding van de goede reputatie van de DSB een AD aangeschaft. Dhr
Balkenende – Bos- verklaarde dat op TV. Verders Dhr Zalm was er ook dus dat is
goed. De rente was voor mijn ING hypotheek, welke ik nu dus van mijn uitkering
moet betalen. Een achtergeteld deposito was voor mij een gewone
spaarrekening welke zo werd genoemd omdat het op een lang termijn werd
uitgezet.
Dat het deze risico‟s had was mij niet bekend. Emotioneel ben ik er erg te neer
geslagen ben 67 jaar dus het bij elkaar sparen zit er niet meer in. Ik had
gehoopt op een betere oude dag. Ik sta zelfs op het punt om dit huis weer te
verkopen. Maar dat geeft ook veel zorgen zeker in deze tijd.
Vriendelijke Groeten,
Ans Smulders

18. Tobias Kuitert
Ik heb gespaard geld op zij willen zetten om later (over 8 jaar) als ik met
pensioen ga er wat mee te doen. Ik ben schaatsliefhebber en dat DSB schaatsers
sponserde sprak mij aan en omdat de bank al vanaf 1975 actief is had ik
vertrouwen in de DSB bank. Tja, het is puur zuur verdient spaargeld en dus
belangrijk voor mij. Geld kwijt betekent dat ik er mee moet leren leven en deze
fout nooit meer maakt. Was wel aangeslagen had slapen loze nachten, was net
herstellende (verwerkingsproces) van het overlijden van mijn vrouw. Komt dat er
ook weerbij. Ik heb me aangesloten omdat d DSB deposito's de enige is die ik
met financiële middelen kan ondersteunen en ze doen in mijn optiek uitstekend
werk en komt heel betrouwbaar over. Ik ook had ik geen
rechtsbijstandsverzekering. Ik hoop dat de rechter in samen spraak met de
advocaten de gedupeerden tegemoet komen als was het maar een bepaald
bedrag.
M.v.g Tobias Kuitert

19. Peter Jan van Amstel
Hierbij ons (mijn dochter van wie het geld was en ik) relaas inzake de DSB
affaire. Het geld is verkregen door een klein spaarbedrag van mijn dochter te
investeren in personeelsopties. Dit was een goede zet en er kwam een
aanzienlijk bedrag uit. Dit bedrag is bedoeld als studiegeld voor haar. Het totale
bedrag is geïnvesteerd in een Achtergesteld Deposito omdat op einde looptijd
(van 10 jaar) zij precies zou beginnen met haar studie en derhalve een mooi
startkapitaal hebben. Ik doe al jaren lang zaken met de DSB (spaarrekeningen,
deposito‟s) en er was geen enkele reden te twijfelen aan het vertrouwen in deze
bank, mede gezien haar succes (door Dirk), de groei, sponsoring AZ, Zalm etc.
Of wel het ging goed met deze bank. Als er enige twijfel was dan zou ik mogen
vertrouwen op het toezicht van de DNB en AFM (helaas bleek dit een farce).
Als wij het geld niet terug krijgen betekent dit dat wij te zijner tijd meer
studiekosten moeten gaan betalen. Het is vooral sneu voor mijn dochter omdat
zij voor dit geld haar kamer had kunnen inrichten en niet “gedwongen” zou zijn
om een bijbaantje te nemen.
Ik heb mij bij DSBdeposito‟s aangesloten om te zien of ik nog iets van dit geld
terug kan krijgen, maar ook om dit soort affaires aan de kaak te stellen. De DNB
wist al langer dat er iets goed mis was bij de DSB en had toen moeten ingrijpen
en met een „reddingsplan‟ moeten komen. Het is uitermate zwak dat Wouter Bos
zich zo indekt. Ik verwacht in ieder geval dat de politiek iets van deze affaire
leert en maatregelen neemt zodat dit niet meer gebeuren kan. Daarnaast hoop ik
dat een Lakeman de deksel op zijn neus krijgt. Mvgr PJ
20. Pieter Jan Kodde
Geboren in 1932 ben ik na een middelbare opleiding tot 1998 boer
geweest. Als zelfstandige heb ik geen pensioen. Door verkoop van mijn melk
quotum had ik, samen met AOW genoeg voor de oude dag. Door de misère op de
beurs ben ik zo'n 50% kwijt geraakt. Te laat heb ik al mijn resterende aandelen
verkocht en het geld op deposito gezet bij meerdere banken.
In een poging om de verliezen terug te krijgen en zo doende een onbezorgde
oude dag te garanderen heb ik 50.000 euro bij DSB gestald als achtergesteld
deposito. Het was mij bekend dat dit deposito niet onder de garantieregeling viel
maar gezien de goede reputatie van de DSB bank, de kwaliteit van het bestuur
en van de commissarissen en de rijkdom van de voorzitter leek het mij niet
onverantwoord. Bovendien had ik de opbrengst van het geld hard nodig.
Mijn welbevinden tijdens mijn oude dag is danig verminderd en ik vind het ook
onrechtvaardig. Meerdere andere banken die de zelfde of ergere fouten hebben
gemaakt zijn mede op mijn kosten als belasting betaler gered. De DSB bank had
ook gered kunnen worden maar dat is om duistere redenen niet gebeurd. Ik ben
lid van Dsbdepositos geworden vanwege het devies "Samen sterk" in de hoop op
rechtvaardigheid.
Met vriendelijke groet.
Pieter Jan Kodde.

21. Een zwaar gepensioneerde bedrogen en teleurgestelde gedupeerde
Door eenvoudig en spaarzaam te leven met het oog op de oude dag hebben we
wat geld over gehouden. Het zou dienen om de pensioen tekort als dat tijdens de
pensioenjaren nodig was aan te vullen. Aow en pensioen houden geen gelijke
tred met de inflatie. DSB gaf een goede rente en we waren reeds jaren bij deze
bank en we voelde ons klant bij deze bank. Door dat Zalm mede Nijpels,
Linthorst, bij deze bank aan het roer stonden en DSB gecontroleerd werd door
de Nederlandse Bank en deze bij navraag ook zeer positief advies uitbracht
omtrent bedrijfsvoering en de financiële gezondheid van DSB, hebben we voor
de tweede keer een achtergestelde deposito genomen. Vol vertrouwen dat het
goed zat en de bank eventueel in zwaar weer, zoals ook bij de andere grote
banken, zou worden bij gestaan door de overheid. 7,5% voor 10 jaar, was echt
niet exceptioneel hoog want we konden al 6% voor gewoon deposito van 5 jaar
bij NIBC bank ontvangen en een stuk veiliger als beleggingen op de beurs waar
je na je 55ste met een bescheiden inkomen en spaarcenten niet meer aan moet
deelnemen, vanwege de hoge risico‟s. Volgens insiders van andere banken was
DSB al jaren een luis in hun pels, dus was nu eindelijk hun kans om hun grote
invloed uit te oefenen om met de DSB af te rekenen. Dhr. Wellink heeft dan ook
succesvol dat spel gespeeld en de gehele spaarzame Nederlandse bevolking
betaald nu met een te lage rente de kosten. Helaas heeft de politiek tot nu toe
niet of nauwelijks gereageerd, behoudens de SP die wel een de stem liet horen.
Ik verwacht van de POLITIEK dat dit ongehoorde / misdadig spel dat over de rug
van mensen die zuinig, spaarzaam en hard voor de centen gewerkt hebben,
grondig door een onpartijdige commissie wordt uitgezocht en de centen worden
terug betaald. Door het grote verschil van DSB aanpak t.o.v. de andere
bankproblemen is het vertrouwen in de politiek en de Nederlands Bank diep en
diep geschaad. Straks zijn er weer verkiezingen maar wie ò wie behartigd mijn
belangen??? Een Nederlandse Bank, kan ik al niet meer vertrouwen en wie dan
wel???? Hopelijk kunnen de deskundige van DSBdeposito‟s het recht laten zegen
vieren want anders is Jan met de Pet echt de klos. En met al mijn respect voor
deze organisatie want door hun vrijwilligers werk kunnen hopelijk de kosten
binnen de perken blijven om dat gene terug te krijgen wat van ons is afgestolen.
DSB HOEFDE NIET TE VALLEN ALS DE BEREIDHEID EN DE TE VERWACHTE
BEKWAAMHEID OM DEZE BANK TE REDDEN ER MAAR WAS. Helaas zijn de ander
banken er blij mee – want het spaargeld en de leningen / hypotheken komen
toch naar hun toe. Tel uit je winst.

22. Testimonium De Jager2
Ben oud-werknemer van Amerikaanse multinational. Heb vele jaren als ex-pat in
Ierland, Spanje, Japan, Singapore en Amerika gewerkt. Ben 67 jaar en
gepensioneerd als algemeen directeur in Nederland. Heb geld verdiend en
gespaard tijdens mijn werkzame leven. Geld opzij gezet voor leuke dingen en
studie kleinkinderen. Heb al AD‟s van DSB bank sinds 2005, goede rente, 51.000
Euro in 3 AD‟s vastgezet voor 5 en 7 jaar omdat ik geld niet direct nodig heb.
Had veel vertrouwen mede omdat DSB Gerrit Zalm aanstelde als
medebestuurder. Dit geld is vanzelfsprekend belangrijk omdat ik hiermee mijn
kinderen en kleinkinderen op weg kon helpen met studiekosten.
Toen het fout ging met DSB alleen het geld (3000 euro) van de internetrekening
gehaald. Ik wist dat AD‟s pas op einde looptijd terugbetaald worden dus het had
geen zin om dit te proberen. Als ik het geld niet terugkrijg is het vervelend. Ik
heb echter een goed pensioen en kan verder leven. Ik ben vanzelfsprekend
kwaad over vuile spel van het ministerie van financiën, DNB en de grote banken
dat moest leiden tot het faillissement van deze bank. Nu blijkt dat de Postbank
minstens zoveel slechte producten heeft verkocht en daar is niet over gesproken.
Ik heb me aangesloten om via een gezamenlijke actie mijn geld terug te krijgen
met behulp van de best beschikbare juridische hulp. Ben bereid hiervoor te
betalen. Ik heb een rechtsbijstandsverzekering van Achmea.
Ik verwacht niet veel van de politiek omdat er nog teveel politieke vriendjes in
de bankenwereld werkzaam zijn. Als DSB depositos het proces tegen DNB wint
zullen de grote banken nog eens 100 miljoen euro op moeten hoesten. Samen
met de DNB wil men dit zeker voorkomen. Dus doorprocederen op kosten van
ons, de belastingbetalers en klanten van de grootbanken.
Ik heb alle vertrouwen in de huidige structuur van de vereniging, een vereniging
door en voor gedupeerden zonder graaiende buitenstaanders. Ik wil u en het
bestuur feliciteren met de tot nog toe behaalde resultaten en wens u veel succes
met het werk voor de vereniging.
Pseudo: De Jager2

23. Joris
In 2008 heb ik op 55 jarige leeftijd een achtergesteld deposito bij DSB afgesloten
van € 15.000 en dat zou over 10 jaar als het geld vrij zou komen een aanvulling
op mijn AOW zijn.
Toen ik mijn spaargeld aan DSB toevertrouwde was premier Balkenende lovend
over DSB en Gerrit Zalm trad toe tot het bestuur van de bank. Bovendien stond
op de website van DSB dat zij onder toezicht stond van de Nederlandse Bank.
In augustus/september 2009, dus nog voordat alle ellende pas echt begon, had
ik er geen goed gevoel over en heb ik zowel telefonisch als schriftelijk
geprobeerd om het achtergesteld deposito om te zetten in een gewoon deposito.
Maar DSB weigerde. De betreffende correspondentie kan ik overleggen.
Vervolgens gebruikt enige tijd later Wouter Bos de term "idioot" in de richting
van de DSB bank en roept Lakeman op tot het weghalen van de DSBspaargelden. Het vervolg is iedereen bekend en ik dreig mijn € 15.000 kwijt te
zijn. Als ik het geld definitief kwijt ben mis ik een aanvulling op mijn inkomen als
65 jarige. Met de toekomstige bezuinigen zal ik dat geld hard nodig hebben om
nog een beetje redelijk te kunnen leven.
Ik schaam me naar anderen toe dat ik bij deze zaak betrokken ben en durf er
met anderen niet over te praten. De buitenwacht heeft zijn oordeel al klaar door
te zeggen dat je dit had kunnen weten!
Ik heb mij direct aangesloten bij de vereniging DSB deposito‟s. Alleen begin je
niets, maar samen staan we sterk. Van de politiek verwacht ik dat zij een
oplossing voor de gedupeerden zoekt, want het wordt steeds duidelijker dat de
“gewone” man in dit spel niet kon vertouwen op instanties als de DNB.
Joris
24. Familie Dingemans
Hier een klein overzicht van ons leven. Wij zijn man en vrouw en 50 jaar
getrouwd, 3 kinderen en 8 kleinkinderen, We hebben heel ons huwelijk hard
gewerkt en vele kleintjes gespaard om later wat achter de hand te hebben om
eens een keer naar mijn broers in Australie te gaan en iets leuks te ondernemen
met ons 50 jarig huwelijksfeest. Maar helaas zit dat er nu niet in.
Wij spaarden al lang bij de DSB Bank en dat gaf ons een betrouwbare indruk en
zeker omdat de bank aangesloten was bij DNB. Wij zijn dan ook van mening dat
de onze achtergestelde depositos door slechte voorlichting van de DSB bank
gelijk worden gesteld aan gewone depositos. Nu zijn wij hevig gedupeerd met
het verlies van ons zuinig gespaarde geld en gaan onze plannen in rook op.
Onze enige hoop is nog en daar vertrouwen er op onze vereniging DSB Depositos
waar we ook lid van zijn.
Met vriendelijke groet,
Familie Dingemans

25. Kees Waardmans, Den Helder
L.S.
In 1977 heb ik een bedrijfje overgenomen in autoberging en transport. Omdat ik
weinig vooropleiding had genoten heb ik gaandeweg wat opleidingen gedaan. In
de 30 jaar waarin ik mijn eigen bedrijf heb gehad heb ik vol passie gewerkt en
heel veel onbetaalde uren gemaakt zoals eigenlijk iedere ondernemer hoort te
doen. In mijn achterhoofd zat altijd de gedachte: Ooit verkoop ik het bedrijf en
kan ik op vroege leeftijd stoppen met werken.
In 2007 werd ik benaderd door een collega bedrijf met expansiedrift en heb ik
het besluit genomen om te verkopen. De markt was op dat moment op het
hoogtepunt. Een wijs besluit maar wel op een wat vroege leeftijd (55 jaar).
Echter, wanneer ik zuinig met mijn geld zou doen en het verstandig wegzette
kon ik het zeker tot mijn A.O.W. leeftijd uitzingen dacht ik toen.
Ik heb overlegd met financieel adviseurs en zelfs met mensen van mijn eigen
bank en iedereen zei dat de achtergestelde deposito van D.S.B. in mijn geval
geen verkeerde optie was. Risicoloos met een heel aardig rentepercentage.
Derhalve heb ik drie deposito‟s genomen verdeeld in looptijd en bedragen. Totaal
€ 600.000,=. Helaas is dat misgelopen en moet ik vrezen weer te gaan
solliciteren maar ik denk niet dat er veel bedrijven zijn die op mij zitten te
wachten gezien mijn leeftijd. Dat feit en uiteraard het feit dat het geld in principe
als verloren dient te worden beschouwd is binnen mijn relatie een heikel punt. Er
ontstaan spanningen om het zo te zeggen.
Wij weten niet meer zo goed hoe we op een rustige manier 65 jaar kunnen
worden en maken ons zorgen over de toekomst. Ik hoop er daarom ook op dat
DSB depositos zoveel als mogelijk alle feiten over de ondergang van de DSB
bank boven tafel haalt om daarmee de politiek in te laten zien dat in het toezicht
van De Nederlandse Bank te kort is geschoten. Wanneer men een vergunning
afgeeft moet er ook op toegezien worden dat de regels nageleefd worden, is mijn
mening. Zo gaat het ook met een bouwvergunning. Tijdens en na de bouw
komen er mensen langs die kijken of je veilig werkt en de juiste materialen
gebruikt.
Tot zover mijn relaas.
Wanneer ik het geld niet terugkrijg zal ik een baan moeten zoeken wat ik
overigens niet erg zou vinden maar ik ben bang dat het een uitkering voor de
werkeloosheid gaat worden. En dat was nou eigenlijk niet de bedoeling. Ik ben er
trots op nog nooit mijn hand te hebben hoeven ophouden en afhankelijk te zijn
van een ander.

26. M. Ruigrok, Gouda
Hierbij mijn testimonium over de DSB Bank. Allereerst wil ik zeggen dat ik naar
alle waarschijnlijkheid maar een “kleine” slachtoffer ben. Ik heb € 7.000 in een
achtergesteld deposito gestoken, en wat ik begrepen heb zijn er slachtoffers van
€ 100.000+. Niet te min heeft het wel degelijk een bijzondere grote invloed op
mij gehad dat DSB failliet ging. Want die € 7000 is voor mij een berg geld, zeker
als je bedenkt dat ik bijna het minimum loon verdien. Ik heb hier jaren lang voor
gewerkt. Dat het een zware klap voor me is geweest blijkt wel uit het volgende.
Ik ben namelijk iemand die in zijn leven nauwelijks risico heeft genomen. Een
huis kopen heb ik nooit zien zitten, laat staan om aan een gezin te beginnen.
Dan is het wel heel zuur als ik dan voor het eerst een risico neem (achtergesteld
deposito) dat het zo fataal afloopt. Zeker bij mensen zoals ik die voorzichtig zijn
denken dan: nooit geen risico meer nemen. En misschien komt nu wel het
belangrijkste: je wordt er ook onzeker van. Geen hond had verwacht dat het mis
zou gaan met de DSB bank, ik dus ook niet. Nu dat het wel mis is gegaan
betekent het dat ik van meer dingen uit ga dat het mis kan gaan. Denk maar
eens aan mijn bedrijf waar ik nu 21 jaar werk. Nooit bang voor geweest dat het
mis zou kunnen gaan, maar door de DSB affaire weet ik dat niets zeker is. En zo
kan ik nog wel een tijdje doorgaan, wat dacht je van mijn gezondheid? Kortom:
na de DSB affaire is niets meer zeker voor me.
Mogelijk zal een lezer zich af gaan vragen waarom ik dan toch het risico van een
achtergesteld deposito heb genomen. Nou, wat ik al eerder aan gaf is dat geen
hond verwachte dat het met DSB mis zou gaan, ik dus ook niet. Behalve die
Pieter Lakeman. Die zag dat DSB geen verdienmodel had. Ik had vertrouwen in
de DSB omdat ik al jaren tot zeer grote tevredenheid klant bij ze was. Ik heb
meerdere producten gehad bij de DSB, maar op het moment van faillissement
had ik alleen een achtergest. dep. Vertrouwen had ik ook in Gerrit Zalm, evenals
de Nederlandse Bank met Nout Wellink. Die mensen zou ik wel kapot willen
schieten, werkelijk, ik ga over mijn nek daarvan. Zeker zo‟n Nederlandse bank
die er toch is om de burgers te beschermen. En kijk eens wat ze gedaan hebben.
KRO‟s reporter heeft daarover een prachtige reportage gemaakt. En ook onze
grote held “Dirk Scheringa” valt natuurlijk zat te verwijten. De enige die er snel
achter kwam dat DSB geen fundament had was Frank de Grave. Die heeft De
Nederlandse bank daar regelmatig over ingelicht, helaas zonder resultaat. In
ieder geval was Frank zo verstandig om tijdig het zinkende schip te verlaten.
Toen het mis dreigde te gaan heb ik zeer regelmatig e-mail gestuurd naar zowel
de DSB als DNB. Ook gebeld met DSB. En door DSB ben ik zelfs een keer terug
gebeld dat ik me absoluut geen zorgen hoede te maken. Een week voor het
faillissement had ik er totaal geen vertrouwen meer in.
Als laatste wil ik vermelden dat deze brief rechtstreeks aan de politiek of media
gegeven mag worden. Zelfs mijn naam mag doorgegeven worden! Vriendelijke
groet, M. Ruigrok, Gouda

27. Wilbertus van der Wielen, kunstenaar
Ongeveer 15 jaar geleden ontving ik uit de erfenis van mijn ouders een bedrag
dat het begin vormde voor een pensioenreservering. Voordien had ik mij geen
gedachten gevormd over de mogelijkheid daartoe. Dat hield verband met mijn
voornaamste bezigheid, het kunstenaarsschap, dat financieel niet genoeg
opleverde om een substantieel bedrag op zij te leggen. Tot ongeveer 10 jaar
geleden lukte het mij mondjesmaat het gereserveerde bedrag wat aan te vullen.
Mijn inkomsten uit verkoop liepen op een gegeven moment ernstig terug en ik
besloot in deeltijd als postbode (bij nu TNT POST) te gaan werken. Vanaf dat
moment werkte ik 7 dagen in de week: 3 dagen bij de post en 4 dagen als
kunstenaar. Financieel ging het vanaf dat moment beter en lukte het mij jaarlijks
extra geld in te leggen. In 2007 was het gereserveerde bedrag gegroeid tot €
40.000,- en besloot ik het geld voor langere tijd vast te zetten om wat meer
rente te kunnen vangen. Een echt lange termijn, ik had 5 – 10 jaar in gedachten,
zat er bij mijn bank (RABO) niet in. Wel een jaar. Hetgeen geschiedde.
Ondertussen was mijn positie bij de TNT niet meer verzekerd, maar hoopte ik in
ieder geval tot mijn 62ste jaar te kunnen werken. Mijn opgebouwde pensioen zou
dan naar voren gehaald worden en in drie jaar uitgekeerd worden ter hoogte van
een AOW uitkering.
Een grove berekening leerde mij dat ik vanaf dat moment tot mijn eigenlijke
AOW leeftijd jaarlijks ongeveer €10.000,- extra nodig zou hebben om als
kunstenaar werkzaam te kunnen blijven. Na mijn pensionering zou ik vervolgens
nog eens € 50.000,- nodig hebben om nog 10 jaar door te kunnen werken als
kunstschilder.
In de pers verschenen ondertussen berichten dat een stijgende inflatie van wel
4% tot de mogelijkheden ging behoren. Berichten ook over en terugtredende
overheid en eisen tot meer eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het
pensioen. Dit gevoegd bij de onvermijdelijke jaarlijkse afdracht aan de belasting
in schijf 3, deed mij besluiten op zoek te gaan naar de hoogste rente in
combinatie met het voor langere termijn vastzetten van een bedrag dat ik tot
mijn pensionering niet nodig zou hebben.
Voormalig minister Zalm deed zijn intrede bij de DSB Bank. Het ging goed met
AZ, de sponsering van schaatsers enz. Toch maar eens op de site van de DSB
Bank kijken. Ideaal, 10 jaar vast en een rente van 7 %. De uitkomst.
Ik werk en woon in Amsterdam. Wat betreft huisvesting en huur voor een atelier
niet de goedkoopste stad. Wanneer mocht blijken dat ik mijn geld definitief kwijt
ben, zou dit betekenen dat ik mijn atelier direct op moet geven en dus niet meer
werkzaam kan zijn in de kunsten. Een kleine ramp. Want daarmee verlies ik ook
eventuele inkomsten en zakelijke en sociale contacten etc. Het zou betekenen
dat ik vanaf mijn 62 ste jaar moet leven van alleen een AOW uitkering en mijzelf
de meeste reismogelijkheden moet ontzeggen. Geen prettig vooruitzicht. Als ik
daar aan denk wordt het mij zwaar te moede. Krantenwijkje?

Van de politiek verwacht ik niets. Mijn hoop is gevestigd op onze vereniging, op
het voortreffelijke werk van het bestuur, op de uitgezette koers en de
rechtsgang. En mocht het allemaal op niets uitlopen, dan is dat met de gedachte
dat er in ieder geval een club mensen is geweest die er alles aan gedaan heeft
het tij te keren.
Met vriendelijke groet,
Wilbertus van der Wielen

28. Anja & Rob, ons verhaal omtrent DSB
Wij hebben met z'n tweeën mijn vrouw en ik door hard te werken ons dingen te
ontzeggen in 35 jaar €190.000 euro opzij kunnen zetten voor ons Pensioen.
Of misschien iets eerder stoppen met werken! Wij hebben de leeftijd van 56 en
61 jaar. Uiteindelijk zijn we door veel omzwervingen bij de DSB-bank terecht
gekomen. Ik heb voor dat we bij de DSB terecht kwamen bij de kamer van
koophandel diverse jaarverslagen opgevraagd en kon daar geen
onrechtmatigheden in ontdekken, sterker het was een bank in opmars. Tevens
stond daarin dat deze onder toezicht stond van de DNB en de AFM dus ging niet
over een nacht ijs. Dit geld was uiteraard zeer belangrijk voor ons, als je daar 35
jaar over doet om zo'n bedrag bij elkaar te sparen dan is dat niet effe! We
hadden juist voor achtergesteld gekozen voor een periode van 10 jaar €70.000
en €120.000 uitkeringen zouden plaats vinden in februari en augustus als
aanvulling op ons pensioen. Op het moment dat het dreigde mis te gaan met de
DSB konden wij niets anders doen dan bidden. Ons geld stond immers vast voor
10 jaar!
Als wij ons geld niet terug krijgen dan moeten wij de rest van ons leven sappelen
en kunnen wij ons geen leuke dingen meer veroorloven en zijn wij voortdurend
aan het rekenen hoe wij met ons geld moeten uitkomen. Na dit debakel ben ik
volledig ingestort (depressief) en heb mij onder behandeling van een psychiater
moeten stellen (ben nog steeds onder behandeling en heb daarvoor ook
medicatie). Wij hebben ons aangesloten nadat we het zeer positieve vehaal van
Gerard van Vliet destijds woordvoerder van DSBdepositos was, hadden gelezen.
Waarin hij verwoordde dat DGSérs hun geld terug zouden krijgen uiteraard met
de hulp van Jan Willen van Andel e.a. omdat dit onder europees recht wel gedekt
was. Van de politiek verwacht ik helemaal niks, ik heb mij nog nooit zo bedrogen
gevoeld nadat Bos en Wellink op televisie vertelden dat ze er alles aan hadden
gedaan om de DSB te redden terwijl een kind kon zien dat ze stonden te liegen!

Ik heb vrijwel mijn leven lang op de PvdA gestemd maar zal dat de rest voor
mijn leven dat niet meer doen! Het zijn allemaal banenjagers en gaan puur voor

hun eigen belang! Ik kots ze allemaal uit! Ik ben bang dat die commissie
Scheltema ingesteld door Bos zelf ook niet tot het bot zal gaan. De tijd zal het
leren. Hoop dat het recht zal zegevieren en dat elke recht geaarde spaarder van
de DSB zijn of haar geld terug zal krijgen.
Hartelijke groet,
Anja & Rob
29. Jeroen van Asten.
Ik heb als tiener veel krantenwijken en folders gelopen en dat geld opzij gezet
voor een appeltje voor de dorst ook heb ik veel weekendbaantjes en vakantie
werk gedaan en dit geld niet tot nauwelijks uitgegeven aan luxe. Ging weinig
stappen in uitgaansgelegenheden en kocht geen merkkleding. Zelfs niet aan een
brommer of scooter toen ik 16 was geworden. Ik spaarde liever mijn
zuurverdiende geld en fietste 12 km. naar mijn VMBO school. Spaarde liever voor
een eigen woning. Ook toen ik 18 ben geworden kocht ik niet meteen een auto
pas op mijn 24e toen ik deze nodig had voor mijn vaste baan als Dieet kok in een
verpleegtehuis 100 km van mijn ouderlijke huis.
Ik heb meer dan 15 jaar belegt en in al die jaren alleen verloren, onder andere
bij de Postbank die destijds met misleidende reclame mij overtuigde om te gaan
beleggen in Internet en technologiefondsen. Ik ben toen circa 30.000 gulden
verloren. Dit heb ik nooit terug verdiend. Ook met het vastgoedfonds bij de
Postbank heb ik veel geld verloren. Ik heb toen het vertrouwen in de Postbank
opgezegd en ben naar de Rabobank gegaan. Daar heb ik 2 jaar belegt en ook
daar verloren. Ik heb het beleggen in aandelen /obligaties etc. achter me gelaten
en mezelf gezworen om dit nooit meer te doen!
De overheid verwacht dat je minimaal volgens mij 4,5% rente behaald op je
spaargeld (terwijl dit nooit wordt geïndexeerd?!!) en wat je bijna nergens krijgt.
Aangezien de DSB een actie met 7,5% rente op een achtergesteld deposito gaf
dacht ik wanneer gaat er nu een Nederlandse bank failliet? Ik kan dat in mijn 32
jarige leeftijd niet heugen! Ook doordat Dhr. Zalm bij de DSB bank zat en dat ze
in sport en andere zaken goed en gezond naar buiten kwamen.
Ik wilde er graag het graag gebruiken voor een startkapitaal voor mijn eerste
woning. Als appeltje voor de dorst en op 11 juni 2010 gaan mijn vriendin
trouwen en daar was het geld (€21.000,00 euro ) oa. Voor bedoeld.
Geloof niet dat ik als dieetkok in een verpleeghuis nu zo veel verdien want met
€1400,00 euro in de maand houdt het wel op (incl. weekenden werken!!).

Totdat een mooie droom een nachtmerrie werd. Letterlijk en figuurlijk. Ik
vergeet nooit de uitspraak van Dhr. Lakeman in ontbijt TV. Dat hij alle spaarders
opriep om geld bij de DSB weg te halen ZODAT IEDEREEN ER BETER VAN ZOU
WORDEN. Waarschijnlijk weet hij niet welke spaarvormen er zijn of uit
egoistisch gedrag om zijn eigen stichting profijt uit te halen. Wat waren dat
onzekere dagen/weken dat de bank wel of niet zou omvallen. Een HOROR!!
Maar door uitspraken van Dhr. Lakeman is er een bankrun ontstaan en doordat
Wouter Bos geen steun wilde geven. Volgens mij moest de DSB gewoon een
voorbeeld zijn voor de andere banken dat deze op de hoede zijn. Net als in
Amerika dat de Brothers Bank? ook moest bloeden en een voorbeeld moest zijn
voor de andere banken. Ik vergeet nooit het beeld dat een interviewer Wouter
Bos om een reactie vroeg terwijl hij net uit een gebouw kwam lopen en Wouter
Bos glimlachend daar op antwoorden. Maar zichzelf snel herstelde door een
serieus gezicht op te zetten. Vanaf dat moment had ik al door dat hij de DSB
helemaal niet wilde helpen. Ik heb de PVDA daar over gemaild maar daar nooit
een tevreden antwoord op gekregen. De PVDA kan niet rekenen op mijn stem
tijdens de verkiezingen!!!
De bruiloft van 11 juni kan gelukkig door steun van anderen door gaan. Huis
wordt moeilijk. Maar door steun van familie waar ik gelukkig wel op kan rekenen
kunnen we toch nog wonen.
Doordat de overheid en de NB geen steun wilden verlenen voel ik me in de kou
gezet. Ik heb er veel wakker van gelegen. Veel energie ingestopt door alle media
berichten te volgen en de forums te lezen. Hier wordt je allemaal niet vrolijk van
wat mij veel zorgen mee heeft gebracht. Ook wordt je door familie, vrienden en
collega‟s als dom aangekeken. Waardoor je minderwaardig voelt .
Wat betreft de bruiloft en de woning heeft zich dit heel wat kopzorgen bezorgt.
Sommige mensen die dit allemaal veroorzaakt hebben weten niet welke jaren
lange gevolgen dit voor andere mensen kan hebben. Ik ben er erg deprimeert
van. Ik heb zelfs vernomen dat er zelfmoorden zijn gepleegd. Je zou dit maar op
je geweten hebben!
Ik hoop dat het recht gaat zege vieren. Doordat andere mensen uitspraken
hebben gedaan wat enorme gevolgen heeft voor sommige andere mensen die
gewoon eerlijk een zuurverdiende geld op een spaarrekening hebben gezet.
Ik begrijp dat ik van te voren wist wat de gevolgen zouden zijn. Maar doordat er
grove fouten oa. door de politiek zijn gemaakt vind ik dat er zeker de helft
vergoed mag worden aan alle individuele gedupeerden. En dat de achtergestelde
depostio rekening houders volledig of gedeeltelijk onder het deposito
garantiestelsel moeten komen te vallen.

30. Testimonium van een heel gewone kleine spaarder.
Na het overlijden van mijn echtgenote werd ik geconfronteerd met een
achteruitgang van mijn inkomen. Bovendien kreeg ik te maken met de betaling
van begrafeniskosten en successierechten, waarvoor ik mijn 3 kinderen niet op
wou laten draaien. Tevens was in datzelfde jaar de vaste termijn van mijn
hypotheek bij de Rabobank afgelopen en moest ik voor verlenging zorgen. Daar
ik voor de volgende termijn ruim 1.5% meer rente zou moeten betalen, en daar
ik graag wat extra geld wilde opnemen kon dat alleen tegen een nog hogere
variabele rente. Ik zou daardoor in financiële moeilijkheden zijn geraakt.
Om dit te voorkomen ben ik tenslotte terecht gekomen bij de Royal Bank of
Scotland, die mij zonder verdere problemen een hypotheek wilde vestrekken
tegen vrijwel dezelfde rente als wat ik gewend was bij de Rabobank. Tevens
waren zij ook bereid mij € 60.000 meer te verstrekken tegen dezelfde vaste
rente gedurende de termijn van 10 jaar. Daardoor had ik voldoende geld om de
begrafeniskosten en successierechten te betalen en kon ik tevens een
verbouwing bekostigen in mijn woning (In totaal ongeveer €30.000). Ik had
hogere kosten verwacht. Maar wat moest ik doen met het overblijvende geld? De
renteopbrengsten bij andere banken was toen al zodanig dat dit lager was dan
de rente die ik voor de overwaarde van de hypothecaire lening moest betalen.
Toen zag ik de aanbiedingen van Deposito's bij de DSB bank, waar ik al jaren
een spaarrekening had lopen. De bank kwam bij mij over als zeer betrouwbaar,
zeker toen oud minister Zalm ook nog in het bestuur kwam. Ik heb toen besloten
om een deel van mijn beschikbare geld in een termijndeposito bij DSB onder te
brengen, en een deel in een achtergestelde termijndeposito, beide voor een
bedrag van €10.000. Toen ik besefte dat het mis ging bij de DSB was er geen
mogelijkheid om het geld terug te halen tenzij ik zou komen te overlijden. Ik
heb mij toen zo spoedig mogelijk aangesloten bij de vereniging DSBdepositos.
Als ik het geld niet terug krijg zal dat (een beperkte) invloed hebben op mijn
leven als gepensioneerde weduwnaar.
m.v.g. een optimistische gepensioneerde weduwnaar Y.J.G.
31. N.P. van Poortvliet
2 jaar geleden hebben wij ons huis verkocht, omdat bij ons in de buurt
appartementen werden geboud. En wij daar graag wilden wonen. En hebben er
een gehuurd, omdat de huur zo hoog is (860 euro) wilden wij een hoge rente,
het heeft ons zoveel vertrouwen gegeven omdat Gerrit Zalm bij DSB werkte en
hij altijd een goede minister is geweest. Ik heb niets gedaan omdat het voor
jaren vaststond. Mochten wij ons geld niet terug krijgen zullen wij op termijn
weer moeten verhuizen naar een goedkopere woning. Toen het fout ging lopen
met DSB en de bank omviel hebben wij slapenloze nachten gehad, na 51 jaar
hard werken is ons geld in een klap weg! Wij hebben ons aangesloten bij
DSBdepositos omdat we nog hoop hebben ons geld terug te krijgen. In de
politiek heb ik helaas weinig vertrouwen.
Mijne hartelijke groeten, N.P. van Poortvliet

32. De heer en mevrouw de Boer.
Ach, ons levensverhaal is ongeveer standaard denk ik. Verliefd, verloofd en
getrouwd. Huren: samen op één kamer, huren: we krijgen een flat toegewezen,
kopen een eengezinswoning, allemaal in de grote stad. Tegelijkertijd studie tot
MBO, HBO, VO en WO in 10 jaar tijd.Werken, fulltime, parttime, en geboorte
kind. Alles gebeurde in ongeveer 8 jaar tijd.
Verhuizing naar ander deel van het land . Noord Holland …We kopen een hond.
Noord Holland, eerst huur, later koop van woning. 25 Jaar lang dezelfde woning.
Verhuizing, maar andere woning wordt niet verkocht, dus wordt er gestoffeerd
verhuurd….
Huurders “verzorgen de tuin” alles is onkruid…en ze halen het er dus uit bomen
gaan om, zonder dat wij het weten. Ons wordt niks gevraagd…maar ze moeten
wél want ze huren! Niet dus. Halen tapijt uit huis maken kranen stuk en willen
nieuwe verwarmingselement…en thermostaat. Ze schopten gaten in de deur en
dansen op -vaste- tafel, waardoor die afgebroken was. Grote gaten in de
ophanging aan de keukenkastjes. Dat waren de huurders….na 3 jaar gingen zij
eruit. (We hebben nog een berekening gemaakt. Als ze ons alles zouden moeten
vergoeden wat ze stuk gemaakt hebben dan zouden ze een rekening hebben
moeten krijgen van € 30.000). We hebben hen laten gaan. Het huis werd
verkocht tegen een véél lagere prijs, overigens ook door de crisis. ( -/- €
30.000). Toch haalden we nog een spaarpotje uit het huis, € 70.000 (nou ja we
woonden er 25 jaar) wat we bestemden voor een nieuwe (laatste) camper. Of als
een gedeeltelijke aflossing van het bestaande huis. Het laatste moet je zien als
een spaarpotje, een soort ouwedagsvoorziening. Het geld was dus best wel
belangrijk voor ons, we hadden eigenlijk onze “getrouwde” jaren hiervoor
“gespaard”. Wij wilden onze vrijheid hiermee kopen…
We hadden nét vorig jaar besloten dit jaar in de “vut” te gaan. Allebei. Eind Juni
2010 We zouden van een nieuwe camper gaan genieten, we konden dan wat
langer wegblijven. De oude is wél aan vervanging toe. begint hier en daar te
roesten al is het nog niet dóór. De kussens zijn door de zon verbleekt en door
gebruik versleten. Zouden dus vervangen moeten worden. Motorisch zijn we niet
zeker meer….De prijs om te repareren is te hoog. (Waardeverlies € 7.500).
Wij zetten het op de DSB…daar kregen we de meeste rente en het was een
vertrouwde bank, dáchten wij. We hebben daar ook wel eens een lening gehad.
En kenden het bedrijf dus. We kozen dus voor “achtergesteld”. De bank was
vertrouwd tóch? Die viel heus niet om! Ja, dát dachten we, totdat Lakeman die
oproep deed. We hadden het niet meteen door, maar het werd snel duidelijk. We
konden niet aan ons geld komen. Het stond voor 5 jaar vast. We hadden nog 2
jaar te gaan. We hebben het wél nagevraagd, maar nee, we konden het niet
opnemen.

Emotioneel ben ik (die dit schrijft) héél boos op Wellink. Niet eens boos op
Wouter Bos die danste ook naar de pijpen van Wellink, werd door hem
geadviseerd tóch? En ook niet eens op Dirk Scheringa. Voor ons is Wellink de
boeman. Wij hebben het gevoel stevig te pakken te zijn genomen. Om dus nog
enige kans op teruggave te hebben, hebben wij onze RB-verzekering DAS
ingeschakeld en hebben wij ons aangesloten bij DSBdeposito‟s op aanraden en
advies van de DAS RB-verzekering. Die betaalde ons lidmaatschap. En ja.
DSBdeposito‟s heeft de krachten gebundeld.
Bovendien vinden wij dat Wellink aangepakt moet worden, minder macht moet
krijgen en meer gecontroleerd moet worden!
De heer en mevrouw de Boer.

33. Peter Schaft, Vught
Bij de DSB Bank bracht ik een deel van ons spaargeld, verdiend met hard werken
in mijn eigen bedrijf. € 75.000 als achtergestelde lening. Ik heb geen pensioen,
maar wel geld opzij gezet voor ons pensioen in eigen beheer. Daar is dit bedrag
een onderdeel van. Daarbij waren dit onze overwegingen: DSB Bank gaf een wat
hogere rente. De enige bezwaren waren de lange looptijd van 10 jaar en het
risico van faillissement. Het bezwaar van de 10 jaar was voor ons groter dan een
eventueel faillissement. Maar omdat het bedrag een onderdeel van het geheel
betrof deden we het toch. En een faillissement: DSB pochte met dat ze een echte
Nederlandse degelijke bank waren. Dat ze onder controle stonden van de
financiële instanties waaronder alle Nederlandse banken staan, waaronder de
Nederlandse Bank. En dan stond er aan het hoofd onze welbekende, zeer
betrouwbare (dachten wij toen nog!) heer Zalm. En kundig en integer ook nog
(dachten wij!). En hoeveel banken waren er in Nederland failliet gegaan? En
stond de Nederlandse Bank daarvoor nou juist niet garant? Kortom, dat failliet
gaan dat ging niet gebeuren……..
Wij voelen ons door deze gebeurtenis zwaar genomen, door verschillende
partijen en personen: de DSB Bank, de heer Scheringa, de heer Zalm, vooral de
voorzitter van de Nederlandse Bank en de klaarblijkelijke onkunde, durf en
doortastendheid van de Nederlandse Bank zelf en ook door de regering, die niets
gedaan en gedurfd heeft om dit schandaal te voorkomen en/of de bank te
redden. En dat terwijl alle andere banken in Nederland gered waren, behalve
degenen die het zelf niet nodig hadden. Vreselijk verhaal. Slecht voor de politiek,
slecht voor alle banken, slecht voor personen, slecht voor ons. Geen enkel
vertrouwen meer in geen van allen.
Van niemand verwachten wij echt iets om onze situatie te veranderen. Nooit
meer van “bankmensen” en ook niet van de politiek. De eersten zijn alleen maar
bezig met hun eigen verdiensten zo hoog mogelijk te laten zijn ten koste van
alles en iedereen. De tweeden zijn veel te veel met zich zelf bezig en veel minder

met de landsbelangen. Zij zullen de organisatie van de Nederlandse Bank
kennelijk niet veranderen. En ook niet te hulp schieten als het hun niet uit komt.
Het enige dat we echt nog hopen is dat DSBdepositos, en dus vooral de
advocaten, een zeer kundig en hard juridisch gevecht aan kan en zal gaan met
alle van belang zijnde partijen, die nu gefaald hebben. Keihard, omdat het
anders helaas met deze slechte mensen zeker niet zal kunnen lukken. Het gaat
alleen maar om geld, voor ons gevoel hoeft er niets meer te gebeuren, want dat
zal bij geen van hen lukken.
Vught, 29 april 2010

34. Kort verhaal uit Alkmaar
Het geld is gespaard met overwerkt en onthoudingen van nodige aankoop van
producten. Het geld is apart gezet voor extra inkomen voor studies van de
kinderen en voor eventueel werkloosheid of oud-dag voorzieningen. Ik had
vertrouwen in de DSB Bank omdat het een regionale bank was met steun vanuit
de gemeente alkmaar met kappabel bestuurders en toezicht van de Nederlandse
bank. Mijn geld is nog zeer belangrijk voor mij, het wordt elke dag gemist en kan
er nog steeds niet van slapen. Ik ben nog zeer emotioneel eronder doordat
gemiste extra inkomen kan ik de studie kosten van mijn kinderen niet aanvullen
en moet ik de auto verkopen.
Ik voel me bedrogen, misleid en voor het leven beschadigd met als gevolg geen
vertouwen meer in instanties en overheidsapparaat. De vereniging Dsbdepositos
voelt vertrouwd aan en ik heb het gevoel dat er goed werk wordt verricht. Het is
mijn laatste hoop. Ik verwacht niet echt iets van de politiek. Ze zijn ons al lang
vergeten. Als de politiek niet beter van wordt doet men of z‟n neus bloedt.
M. Piket
35. Het DSB debacle. Hoe kwamen wij hierbij betrokken?
In 1987 leerde ik mij huidige vrouw kennen, ik was toen reeds enige tijd bij mijn
ex vrouw vertrokken. De scheiding nam nog al wat tijd in beslag (zelfstandige in
bedrijf met broers). De scheiding was rond in 1989. Op dat moment bezat ik nog
de kleding die ik had, een horloge en de enkele sieraden die ik droeg, een oude
auto en nog ongeveer Hfl 2.200,oo contant.
Ik verdiende in het bedrijf Hfl 5.000,oo bruto per maand en moest nu betalen:
Alimentatie Hfl 1.250,oo 2x kinderbijdrage Hfl 600,oo en hypotheek Hfl 963,oo
(alles per maand). Uit de scheiding had ik meegenomen een belastingschuld van
ongeveer Hfl 12.000,oo en nog een af te lossen lening van ongeveer Hfl
8.000,oo. Het woord blut was op dat moment zeer zeker van toepassing. Samen

met mijn vrouw hebben we al deze ellende overwonnen en trouw tot de laatste
keer (na 12 jaar) onze verplichting van Hfl. 2.813,oo per maand voldaan.
Bij de scheiding was wel overeengekomen dat het huis van mij zou blijven
omdat ik dat altijd bleef betalen. Mijn ex vrouw betaalde geen huur. Toen
eindelijk dat huis leeg kwam hebben wij dat verkocht en van deze verkoop bleef
een aanzienlijk bedrag over. Hiervan hebben wij onze huidige hypotheek kunnen
verlagen, zodat we nu een zeer dragelijke hypotheek hebben. Het restant van
het geld hebben wij op een bank rekening gestort van waaruit we ook in
aandelen konden beleggen. In 2008 zat die aandelen markt mij niet lekker het
ging te vaak en te snel op en neer. Wij besloten om de aandelen te verkopen en
het verlies (viel mee) te nemen. Maar wat ga je doen met dat geld. Eind 2007
had ik ook nog mijn transportbedrijf(je) verkocht en ook hier bleef een aardige
som over zodat er ook hiervoor iets gevonden moest worden.
Na enig speuren op internet kwamen we terecht bij deposito's en de meest
aantrekkelijke daarvan was toch echt de DSB met toen een rente voor 10 jaar
van 7,5 %. Aangezien het geld bedoeld is voor mijn (ons) pensioen, wilden we
het voor langere tijd vastzetten. Wie en wat was de DSB bank, bankvergunning
sinds 2005, onder controle van DNB, Gerrit Zalm binnen gehaald, Scheringa
timmerde volop aan de weg. Kortom het straalde één en al vertrouwen uit. Dus
hebben wij de stap gewaagd eerst € 50.000,oo en nog gezocht naar een
alternatief maar niets goeds gevonden en toen nogmaals € 100.000,oo naar
DSB. Dus twee AD's totaal € 150.000,oo
Hoe belangrijk is dit geld voor ons? Krijgen we het niet terug, zullen we toch nog
wel te eten hebben maar de gedroomde pensioenering wordt het dan niet.
Langer doorwerken en hopen nog iets op te bouwen voor de oude dag. Ik word
in september 56 jaar, dus wat bouw je nog op? Hierbij is wel duidelijk dat e.e.a.
zwaar drukt op ons leven. De verwijten die je jezelf maakt, altijd op zoek naar
waar je het fout hebt gedaan, had je nog iets kunnen redden. Altijd maar vragen
en zelfverwijt.
Het geld terug halen van de rekening was niet mogelijk dat staat volgens DSB in
de voorwaarden, het enige wat je kunt doen is wachten op het faillissement, en
dat kwam dan ook nog snel.
Op zoek naar lotgenoten, en/of advocaten, kwamen we terecht bij
DSBdeposito's. Het ontdekken van het feit dat je niet de enige bent die zo is
gedupeerd (er zijn ergere gevallen) geeft enige troost. Er zijn meer mensen wier
pensioen gelden zijn verdwenen en dat is in en in triest dat dat kan gebeuren in
een land als Nederland. Daarbij komt dat voor de vriendjes van Bos zeer royaal
de knip is getrokken, maar omdat Scheringa niet in het clubje past, viel DSB (en
wij allen) erbuiten.

Een pasklaar antwoord van de politiek zou zijn dat ze zich hard maken voor een
eerlijk rapport Scheltema en het niet zoals nu al gebeurd laten opschonen door
de schuldigen zelf.
Dat Bos zo snel zijn biezen pakte in Den Haag kan ik niet los zien van deze
ellende.
Jan en Gerdine Jongste – IJmere

36. Ko en Rie Veermans
1ste; Nadat Ko bij Fokker op de dijk kwam te staan, 1983 (ook een rottijd) kon
hij solliciteren wat hij wilde, maar overal was hij te oud, te veel of te weinig
opleiding, maar hij kwam niet aan de bak. Een groot, wel mooi, pand stond
gekraakt en al te verkrotten. Wij hebben het aangedurfd om het, met behulp van
onze ouders, vrij op naam te kopen. Dit was een eis van de bank om mee te
doen, en vrij van krakers. Dat is ons gelukt. Bouwplan, samen met architect, en
het pand opgesplitst in 2 winkelunits, 2 1-kamerappartementen en een grote
woning.
1 Winkel zelf als slijterij gerund, totdat de artsen het voor mij onverantwoordelijk
vonden om door te gaan, De woning zelf afgebouwd en bewoond met ons gezin.
De andere winkel en appartementen verhuurd, Eigenlijk gedurende al die jaren.
Na ruim 4 jaar te koop hebben gestaan, verkocht, voor een goede prijs. Hierdoor
een kleine financiële buffer. Intussen was Ko ook niet meer in staat, door artrose
beide handen, om werkend aan de kost te komen, en een goede Nederlandse
instelling is dan “Als je er zelf niet meer voor kan zorgen, laat, als je het hebt , je
geld wat voor je doen”.
In ons geval is dat met het deposito, een extraatje van €300,- per maand. De
DSB gaf ons die gelegenheid. En die zgn. hoge rente valt ook wel mee. Zeker als
je hoort wat een bedrijf momentheel aan rente moet neertellen om alleen maar
door te kunnen draaien.
Het echte misgaan van de DSB, hebben wij wel opgemerkt, maar Wouter Bos gaf
op een vraag van een journaal journalist (NOS) het volgende antwoord De DSB
is een goede, solide solvabele Nederlandse bank, en in niets te vergelijken met
Icesave ! Hierdoor net te lang in twijfel gebleven. En binnen een week lag de
boel plat, en nog een week later is het faillissement een feit.
Wel hebben wij gehoord, maar ja gehoord, dat er mensen zijn die de kans wel
gekregen hebben, maar daar waren 4 werkdagen voor nodig, en die hadden wij
toen al niet meer. Wij hebben eerst contact gehad met SRK, omdat we daar al
een poosje bij aangesloten zijn. SRK heeft ons naar DSBDepositos verwezen en
meteen gezegd dat de contributie bij hun geclaimd kon worden. Dat was al op 6

december 2009. Ook omdat SRK er van uit gaat dat DSBdepositos de grootste
kans maakt om het geld weer terug te halen
Zoals u kunt zien, is dit geld wel belangrijk voor ons, we hebben er hard voor
gewerkt! Nu voel je je toch erg bedonderd, en ja , nogmaals de rente in
perspectief. Onze kinderen hebben , zolang zij thuis woonden diverse
spaarvormen gehad. Zij konden bij het “nest verlaten”een leuke som meenemen.
De gemiddelde rente die zij daarop ontvangen hebben , lag op 8 à 8,5 % met
een uitschieter van 13,5 %, gewoon bij de Postbank. Dat is veel, en nu valt men
bij de pers over 7 % rente. Het kan verkeren.
Ko en Rie Veermans

37. Mijn naam is Ramon Schram
Samen met mijn vrouw waren we al geruime tijd trouwe spaarders bij de DSB.
We waren jaren geleden begonnen met internet sparen omdat DSB meestal een
betere rente gaf dan de rest van de markt. Uiteraard hadden we gecheckt of het
een betrouwbare manier van sparen was, het was toch nieuw om via internet
aan een bank die je niet persoonlijk bezoekt je geld toe te vertrouwen.
Maar overal vandaan kwamen goede berichten en ook De Nederlandse Bank
(lees DNB) gaf gewoon alle garanties zoals bij mijn eigen banken de ING en
Rabobank. De stap gewaagd, bleek alles dik in orde en alles werkte zoals het
hoorde te gaan. We waren tevreden!
Nu werd er op maand termijn deposito's hogere rentes gegeven en dus besloten
we, na onderzoek of ook dit veilig was, een gedeelte van ons spaargeld voor
langere tijd vast te zetten. Ook hier weer, alles verliep uitstekend en DNB
garandeerde de deposito's.
Toen overleed in 2005 mijn vrouw. Ik besloot voor mezelf dat het geld wat ik van
mijn vrouw erfde, niet aan mij maar aan de kinderen toebehoorde. Het geld zou
vast wel van pas komen bij de studie van mijn kinderen (bij haar overlijden 3 en
5 jaren jong) of bij het behalen van hun rijbewijs etc.
Uiteraard was het geld gezien hun jonge leeftijd nog lang niet nodig en dus kon
het wat langer weggezet worden. Tussentijds opnemen behoefde niet aangezien
ik het geheel niet als mijn geld zag. Maar ik wilde wel een leuk rendement als dat
kon en op een veilige manier. Aandelen leek mij dus geen oplossing, veel te
riskant!
Toen bood de DSB een nieuw deposito aan. (Jawel! LEES deposito! Net als
SPAAR of TERMIJN DEPOSITO en NIETS van woorden als belegger of gelduitlener
of zo! ). Een deposito met maar liefst 7% rente wanneer je je geld vijf jaar vast
zou zetten. Mijn ervaringen met de DSB waren eind 2007-begin 2008 uitstekend
en mijn gevoel van vertrouwen in de Nederlandse banken was extreem groot.
Wanneer had je nou ooit een Nederlandse bank failliet zien gaan? Niet in mijn
leven en ook niet in die van mijn ouders! Ik geloofde ook niet dat dit ooit zou

gaan gebeuren. Alles werd bij ons tenslotte gecontroleerd door DNB en dat werk
deden ze uitstekend gezien ons goede en betrouwbare banken stelsel, misschien
wel het stabielste in de wereld. Mijn inleg bedrag was op januari 2008 € 5000,ofwel ongeveer de helft van mijn totale spaarvermogen destijds!
Het kon nog erger! Mijn schoonouders wilde mij ook het geld van de begrafenis
kosten schenken. (ik had deze betaald). Zij deden dit voor hun dochter en voor
ons. Op deze manier konden ze tenminste iets aanvangen met hun gevoelens.
Maar ja, mijn gevoelens waren dat dit geld niet aan mij toebehoorde. En ook ik
wilde graag de begrafenis betaald hebben als “laatste” daad om wat goeds te
doen voor mijn overleden vrouw en moeder van onze kinderen.
Ik vroeg hun dus dat geld ook vast te zetten voor de kinderen, en overtuigde ze
van hoe geweldig dit kon bij de DSB tegen een mooie rente en met de
zekerheden van een Nederlandse bank.
Ze waren wantrouwig, niet bekend met internet en gingen puur op mijn
aandringen over tot het openen van zo'n deposito. Voor hun was het geld
tenslotte al van mij en ik mocht er over beslissen, hoewel ik dat gedeeltelijk
anders zag. Kortom ze storten begin 2008 dus € 7500,- in hun deposito.
Eind 2008 veranderde er opeens veel, er was duidelijk crisis en later ging
ICESAVE failliet. Op dat moment ging ik sterk twijfelen of ik wel goed gedaan
had met dat vast zetten van het geld. Of DNB wel zo betrouwbaar was met hun
controle van de banken. Maar ja een weg terug was er niet meer. Daar hadden
ze bij de DSB wel voor gezorgd!
Nu is dus een zeer groot gedeelte van het spaargeld verdwenen. Spaargeld wat
voor de kinderen zou zijn.... Zo zie ik dat.... )-: De brieven met de claims van
mij en mijn schoonouders en in het kort deze persoonlijke verhalen als uitleg zijn
al in oktober 2009 ontvangen door de curator. Maar het antwoord blijft negatief.
Ik kan alleen maar hopen dat een rechtzaak nog recht doet! Waarom zouden
mensen die risico's hebben genomen met hoge schulden maken (of lees
hypotheek) hun schuld kwijt raken, terwijl ik als nette spaarder die juist zijn geld
netjes opzij zette op een naar mijn idee veilige plek (een Nederlandse bank) zijn
geld kwijt raak. En waarom kan dhr. Scheringa lekker in iets mindere maar nog
steeds behoorlijke luxe verder leven, terwijl hij juist diegene was die willens en
wetens het geld van velen aftroggelde en in, luxe, persoonlijke hobby's,
museums stak en vermoedelijk ook nog elders het geld wegsluisde. Dat zou geen
rechtmatig handelen zijn. Althans niet in mijn ogen!

38. Het DSB lotgenotenverhaal van een brave Nederlander.
Hallo beste mensen,
Ik ben Hans van Willigenburg, een alleenstaande, altijd hard werkende man in
loondienst van 50 jaar en vader van een verstandelijk beperkte zoon. Ik ben
altijd kritisch met geld omgegaan en heb braaf mijn rekeningen (dus schulden)
betaald. Mijn hele leven heb ik tot nu toe hard gewerkt en heb veel tegenslagen
overwonnen. Op mijn 31ste jaar zwaar psychiatrisch geweest en 4 jaar onder
behandeling geweest. Totaal 9 jaar volledig afgekeurd geweest.
Ik leef voor mijn verstandelijk beperkte zoon van 23 jaar. Sinds mijn 40ste jaar
weer arbeidsgeschikt en werk al weer 10 jaar. Zit helaas thans (vanwege teveel
werken) in een burn-out. Maar altijd rustig met geld omgegaan. Ik ben redelijk
goed opgeleid en hield altijd wel wat centjes over. Eerder had ik bij DSB een AD
van 5 jaar. Alles liep op rolletjes en werd prima betaald door DSB. Dat deed ik
nog een keer in 2008 en stortte 40.000,00 op een AD. Het was bedoeld als
aanvulling op mijn oudedagsvoorziening en zou misschien eerder kunnen
stoppen met werken. Helaas…….mijn droom valt in duigen.
Ik heb hier opnieuw psychisch veel last van, maar dat schijnt niemand te deren.
Ik ben zo diep teleurgesteld in de hele DSB-affaire dat ik het vertrouwen in de
financiële wereld volledig kwijt ben. Waarom nemen de “deskundigen” in de
financiële wereld rondom DSB hun verantwoordelijkheden NIET, juist als ze zo
hard nodig zijn? Welke (vriendjes)spelletjes zijn er allemaal gespeeld?
Ik hoop dat het recht moge zegevieren en de onderste steen boven komt! De
ECHTE waarheid dient boven tafel te komen, alsmede onze zuurverdiende
centen. Uiteraard heb ik ALLE andere lopende rekeningen en beleggingen bij
andere banken onmiddellijk opgezegd. Tegenwoordig heb ik mijn geld heel dicht
in de buurt n.l. in mijn achterzak. Jammer dat het onverantwoord is om in
Nederland je geld bij een bank te stallen. Dan maar geen rendement. Voor de
bank niet en voor mij niet. Ik zal nooit meer zaken doen met een bank!
Vriendelijke groet, Hans van Willigenburg

39. Hans de Boer
Ik ben iemand die levenslang altijd wat gespaard heeft om wat geld voor
noodgevallen achter de hand te hebben EN wat extra‟s te kunnen doen van de
rente. Dus eerst zuinig leven en daarna “dubbel” genieten. Naast wat sparen,
wat (helaas woeker)polissen en soms wat beleggen had/heb ik een goed leven
en kan redelijk onafhankelijk van anderen leven met (nu) wat pensioen. Door
enorm verlies op woekerpolissen, en verlies door mijn (geringe) aandelen te
houden ipv tijdig te verkopen, probeer ik weer wat reserve op te bouwen en
tegen redelijk rente (deposito‟s ) weg te zetten bij kleine (o.a. Turkse) banken.
Door bij DSB geld in achterstallige deposito‟s te storten met hoge rente, kon ik
(was de bedoeling) elk jaar van de rente ca € 1300 – 1400 p.j. 2x eenvoudig bv
2 weken op vakantie naar Spanje, Turkije zonder mijn kleine andere spaargeld
aan te spreken of dit te moeten reserveren van mijn (tamelijke geringe)
vervroegde vrijwillige flex pensioen.
Door mijn werk (o.a. schuldhulpverlening) enz kende ik DSB, de goede en
slechte kanten. Ik had mij ook aangemeld als een van de eerste “bank”klanten
en had vertrouwen in hun (zo leek het) solvabiliteit. Fortis enz had later
staatsteun nodig en DSB leek zijn eigen broek op te kunnen houden. Ook de
geringe rente op betaalrekeningen, gratis pinpas i.p.v. kosten bij andere banken,
waardeerde ik. Verder had ik altijd prettige werk en info contacten met DSB.
Geld is belangrijk, maar zorg dat ik nooit meer uitgeef dan ik heb en nooit op 1
paard wet en dus altijd een positief saldo achter de hand heb, dus dan maar wat
zuiniger leven, wat minder luxe, kleinere auto (maar die brengt je ook overal!)
en eten kan je feitelijk net zo duur/goedkoop maken als je wilt. Het effect van
“geld weg”, jammer, dan maar wat minder luxe en wat zuiniger aan. Slapeloze
nachten helpt niets. Ben nogal nuchter, onherroepelijke feiten, het verleden,
kun je niet meer terugdraaien of veranderen. Dus ‟uithuilen” en “opnieuw”
beginnen.
Heb mij aangesloten bij AD vereniging, omdat op zich duidelijk is, dat je
achteraan in de rij staat en je geld dus kwijt kan zijn. Anderzijds, de AFM, Ned
Bank wist blijkbaar, dat DSB er ipv goed er heel SLECHT voor stond en had dan
zeker (tijdig) moeten laten merken, dat een achtergesteld deposito bij DSB niet
de schoonheidsprijs verdiende cq men dit niet aanraadde. Hier heeft men m.i.
een steek laten vallen en DAARDOOR acht ik hun cq de regering mede
verantwoordelijk voor het verlies. Bovendien, als toch de curatoren geld
ontvangen van hypotheeknemers enz enz en er dus tot op zekere hoogte “winst”
is, dit cq een deel hiervan zeker in 1e instantie toekomt aan spaarders die belegd
hebben in A Dep.
Van de politiek verwacht ik steun en niet dat men veelal zuinige spaarders als
profiteurs beschouwt en dus loyaliteit om alles in het werk te stellen deze
mensen met A Dep (deels) te compenseren.

40. Ton van Gessel (63)
(eerder gepubliceerd in het Noord Hollands Dagblad)
Eerst Icesave en toen DSB: Ton van Gessel (63) verloor twee keer zijn vermogen
en vecht nu voor zijn geld. „Verlamd was ik.‟
„Bij de Rabo kreeg je iets van 2,5 procent op je spaargeld en bij de ING net zo.
Maar minister Bos wil dat ik 4 procent rendement maak, de heffing op vermogen.
Er zijn buitenlandse banken waar je gemakkelijk een hoog rendement kunt
halen, zei staatssecretaris Jan Kees de Jager. Toen Icesave op de markt kwam,
belde ik met De Nederlandsche Bank (DNB) en die zei: geen probleem, daar kun
je veilig je geld neerzetten. Ik was van plan drie maanden de hoge rente mee te
pikken, het geld was bedoeld voor een verbouwing. Ik heb een probleem met
mijn heup en wilde een uitbouw, zodat ik ook beneden kan slapen.‟
„Vlak voor het faillissement eind vorig jaar boekte ik 261.000 euro terug op mijn
tegenrekening, en dat lukte. Kijk, hier zie je de brief van de klantenservice van
Icesave met de bevestiging. Maar daarna pakte Icesave dat geld gewoon weer
terug. Ik zie het gewoon als een vorm van diefstal.‟
„Later hebben ik en andere gedupeerden met Bos een onderhoud gehad in de
Kamer. Ik zei: u moet een deal doen met IJsland en ons dat geld voorschieten.
Het gaat maar om 40 miljoen euro van spaarders met meer dan een ton. Nadat
DSB was gevallen heeft ABN Amro er weer drie miljard bij gekregen! Bos
beloofde ons te helpen, maar er is niets gebeurd. We hebben ook nog eens
gesproken met een topambtenaar van Bos. Ook die zou helpen, maar ook dat
verdween, hup in de doofpot. Dat valt me zó tegen.‟
„Bij DSB had ik al twaalf jaar een achtergestelde deposito met 7 procent rente.
Dat ging altijd goed, altijd netjes betaald. Als ik had geweten dat DNB wist dat
het niet deugde bij DSB, had ik mijn geld weggehaald. Bos riep ook dat er met
DSB niets mis was, dat je er rustig je geld moest laten staan.‟
„Na het Icesave-drama heb ik al eind 2008 een brief gestuurd naar Gerrit Zalm
en Dirk Scheringa dat ik mijn deposito terugwilde. Ik bood ze aan de rente over
de afgelopen twee jaar terug te betalen plus 10 procent korting op de hoofdsom.
Toen ze weigerden dacht ik: dat is raar, dat bedrijf heeft problemen. Toen die
boete van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) kwam, kreeg ik het warm. In
oktober hoorde ik de oproep tot een bank run van Pieter Lakeman en dacht ik:
daar gaan we. Op de ochtend van het faillissement zat ik verlamd voor de tv. Je
kunt niets! Je kunt wel tegen een muur lopen, maar dan heb je alleen een gat in
je kop.‟

„Net als Scheringa ben ik een volksjongen. Net als hij kan ik van een dubbeltje
een kwartje maken. Ik was agent voor een bedrijf dat Fender-gitaren verkocht in
de Benelux. Dat was behoorlijk succesvol. Een paar jaar geleden werden we
uitgekocht en stopte ik met werken.‟
„Als zo‟n onderneming als DSB groeit en te groot wordt, dan moet je goeie
mensen inhuren. Scheringa heeft stoute dingen gedaan. Onder leiding van Zalm
denk je dat er wordt bijgestuurd. Al die VVD‟ers hebben die bank aanzien
gegeven. Mensen kregen vertrouwen in DSB.‟
„Ik ben nu aangesloten bij de Vereniging DSB Deposito‟s, een belangenclub die
advocaat Willem Jan Van Andel heeft ingehuurd. Hij zegt dat de achtergestelde
deposito‟s wel onder het garantiestelsel vallen. Contracten met DSB werden tot
2006 meegetekend door DNB, na 2006 niet meer. Waarom is niet duidelijk. DNB
had nooit zomaar DSB een bankvergunning moeten geven. De toezichthouder
had eerder moeten waarschuwen.‟
„Alles bij elkaar ben ik 6,5 ton kwijt. Ik vecht voor mijn geld. Hoop doet leven,
maar ik ben al een jaar en vier maanden aan het hopen. Je moet aan goeie
dingen denken: ik woon hier mooi en ben gezond.‟
„Banken heb ik blind vertrouwd. Ik vertrouw er niet één meer, nooit meer.‟

41. Richard Melde

