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Dirk Scheringa mag topbestuurders van De Nederlandsche Bank (DNB)
onder ede horen over de rol van de centrale bank bij de ondergang van
DSB Bank. De rechtbank in Den Haag heeft een verzoek daarvoor door
Scheringa goedgekeurd.
De oprichter en oud-topman van DSB Bank stelt dat DNB en het ministerie van
Financiën medeverantwoordelijk zijn voor het omvallen van de bank in 2009
omdat zij geheime informatie zouden hebben gelekt over een aanvraag voor
noodkrediet. DNB liet weten de uitspraak te bestuderen. Scheringa was niet
onmiddellijk bereikbaar voor commentaar.
Volgens De Telegraaf gaat het om vijf topfunctionarissen van DNB die Scheringa
mag horen. Het verzoek om ook topfunctionarissen van het ministerie van
Financiën, waaronder oud-minister Wouter Bos, te mogen horen, zou zijn
afgewezen.
DNB en het ministerie van Financiën hebben gesteld dat het faillissement van
DSB Bank al grondig is onderzocht en dat een getuigenverhoor niet nodig is.
Scheringa heeft zich samen met een aantal investeerders verenigd in DSB Claim
om de schade van de ondergang van de bank te verhalen op DNB en het
ministerie van Financiën. Het zou gaan om een bedrag van 830 miljoen euro.
Bron: ANP
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Dirk Scheringa wil top DNB en
Minfin verhoren over faillissement
DSB Bank
Voormalige topmannen van De Nederlandse Bank (DNB)
en het Ministerie van Financiën, zoals Nout Wellink en
Wouter Bos, moeten volgens Dirk Scheringa uiteindelijk
onder ede worden verhoord over de omstandigheden
rondom het faillissement van de DSB Bank. 
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Extra vergoeding voor spaarders DSB
en Icesave
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Circa 18.000 spaarders die vroeger een spaarrekening
hadden bij de omgevallen banken DSB en Icesave krijgen
nog een extra vergoeding, omdat het depositogarantiestelsel
ze eerder te weinig heeft uitbetaald. 
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Extra geld garantiestelsel voor
spaarders DSB
Tienduizenden mensen die vroeger een spaarrekening
hadden bij DSB Bank krijgen mogelijk nog een extra
vergoeding via het depositogarantiestelsel. 
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Scheringa betaalt 1 miljoen aan
curatoren DSB
Voormalig DSB-topman Dirk Scheringa betaalt 1 miljoen
euro aan de boedel van de in 2009 omgevallen bank. 
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'Scheringa hoort niet thuis op de
beurs'
Dirk Scheringa hoort vanwege een tekort aan ethisch besef
niet thuis op de Amsterdamse effectenbeurs. Dat stelt
voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfs
Informatie (SOBI). 
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