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Betreft: Wettelijke maatregelen tegen bancaire activiteiten Dirk Scheringa

Bi l thoven,  9 september 201L

Zeer geachte heer De Jager,

De voormal ige pres ident-d i recteur  en grootaandeelhouder  van de gefa i l leerde DSB Bank NV,
de heer Dirk Scheringa, heeft op 8 september 20tt meegedeeld dat hi j  per 3 oktober
aanstaande een n ieuw f inancieel  bedr í j f  onder  de naam DS Factor ing (DSF) gaat  s tar ten.

Het  bedr i j f  zoekt  k lanten b i j  het  midden-  en k le inbedr i j f  d ie  b i j  hun e igen bank moei l i jk
krediet kunnen kri jgen. Het bedri j f  van Scheringa wil  de debiteurenportefeui l les van deze
klanten f inancieren en volgens sommige ber ichten ook incasseren.

De heer Scheringa heeft geen toestemming nodig van De Nederlandse Bank voor het starten
van deze act iv i te i t .  Hier  is  kennel i jk  een gat  in  de wet  aanwezig.  Het  kan immers n iet  de
bedoeling zi jn geweest om voor het door DNB uit  te oefenen toezicht een uitzondering te
maken voor één specif ieke bancaire activi teit ,  de factoring.

Het  moet  o. i .  a ls  onaanvaardbaar  worden beschouwd dat  de heer  Scher inga,  onder  wiens
le id ing vele t ienduizenden k lanten van DSB Bank ernst ig  en onrechtmat ig  z i jn  benadeeld,  van
di t  gat  in  de wet  gebru ik  maakt .

SOBI vreest  dat  het  bedr i j f  van de heer  Scher inga n iet  a l leen k lanten zal  aantrekken d ie
moei l i jk  krediet  van hun huisbankier  kunnen kr i jgen maar ook k lanten d ie met  behulp van
factor ing hun fa i l l issement  vooru i t  wi l len schuiven.Zo'n economisch proces le id t  in  het
algemeen niet tot mínder fai l l issementen maar voornameli jk tot grotere fai l l issementen met
meer schade voor  het  bedr i j fs leven in  het  a lgemeen zoals  b leek u i t  in  1985 gepubl iceerde
studie (Fai l l ie t  op kredie|  de ro l  van de banken in  Neder land,  door  Paul ine van de Ven en
Pieter Lakeman ISBN 9022845699).
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SOBI vreest dat de nieuwe activiteiten van de heer Scheringa tot ernstige benadeling van
toeleveranciers uit het midden- en kleinbedrijf zal leiden.

SOBI verwijst in dit verband naar misstanden die zich jaren geleden rond een ander
factoringbedrijf, NMB-Heller hebben afgespeeld. Nadat die misstanden zichtbaar werden is
door aandeelhouders, waaronder ING groep, terecht ingegrepen en werden de betreffende
activiteiten geliq uideerd.
Tot de misstanden die voor de hand l iggen behoren onder meer, maar niet l imitatief
bedoeld, het in eigendom verkrijgen van de debiteurenportefeuille waardoor
verhaalsmogelijkheden van leveranciers bij latere faillissementen ernstig verminderen.

Het is om voorgaande redenen dat SOBI u verzoekt het ertoe te leiden dat op de kortst
mogelijke termijn het lek in de bestaande wetgeving zodanig wordt gerepareerd dat ook
factoringactiviteiten als bedoeld door DS Factoring, onder het toezicht van DNB gaan vallen.

Hoogachtend,

Pieter Lakeman,
Voorzitter SOBI


