
Box l: lnte¡ne evaluatie DNB met betrekking tot DSB bank

Eind augustus wordt in de inteme e+nailwisselingen bij DNB steeds vaker gesproken over welke maategelen t€
trcffør richting DSB en hoe te motiveren dat DNB eerda geen maatregelør heeft getrofÞn, terwijl de problemen
bij DSB al langere tijd bekend waren en de eventuele aansprakelijl'heid van DNB- Dit leidt tot een inleme
evaluatie van DNB van wat goed en slechl is gegaan met betekking tot DSB Bank. De belangijkste punten
hiervan zijn kort samengevat.

De kwetsbaa¡heden voor DNB van het DSB/dossier wo¡den ín een ínteme email van 26 aug- 2009 door DNB
zelf als volgt verwoord:

o Mome¡rt van inerijpen. Veel zaken bij DSB spelen tenminsie al twee jaâr, waarom is niet eerder ingegrepen?
o llaodelen in het verleden. DNB heefr vaak ged¡eigd mot maatregelør maar nooit doorgepakt.
¡ Deskundieheidstoels van bestuur en DCA. Er kunnen vraagtekens gezet worden bii de deskundígheid van

bestuur en DGA. Bij de DGA speelt ook desinteresse. Er kunne¡r daa¡om vraagtekens gezet worden bij de
verlening van de bankvergunning. Als de deskundigheidstoets van Huurders nu tot andere uitkomsten
Ieidt, moet er sprake zijn van een wijzíging van relevan¡e fei¡en ofomståndigheden.

. De positie van de DGA en het feit dat toch een bankvergunning ís verleend.
e lnteme financierinesstromen. De leningen tussen DSB Bank en Beheer hebben geen g¡ote aandacht

gekregen van DNB, terwijl ze wel grote risico's met zich meebrengen.
. @!g3!!fl DNB heefr weinig aandacht gegeven aan de verzekeraars en de invloed op de financiële

positie.
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DSB niet heeft uitgevoerd, omdat voorrang werd gegeven aan een andere activiteit. Eind augusrus 2009
waagt DNB zjch afofnietjuist voorang gcgeyen had moeten worden aan DSB-
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¡ B.gsiness model. llet gekozen business model is sterk afhankelijk van producten die thans moeilijk ¡¡fzetbau
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at DNB al langere tüd rveet dat AFM mel nega$eve bevindingen zou
B heefl echter nog geen maatregelen getroffen.
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