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DSB Beheer B.V. (“DSB Beheer”)
09/812 F (Rechtbank Amsterdam)
21 oktober 2009
mr. R.J. Schimmelpenninck en
mr. drs. J.L.M. Groenewegen
mr. M.L.D. Akkaya (tot 1-10-2013)
mr. M.J.E. Geradts (per 1-10-2013)
1 december 2014 – 31 mei 2015

DS Art B.V. (“DS Art”)
09/903 F (Rechtbank Amsterdam)
17 november 2009
mr. drs. J.L.M. Groenewegen
mr. M.L.D. Akkaya (tot 1-10-2013)
mr. M.J.E. Geradts (per 1-10-2013)
1 december 2014 – 31 mei 2015

Scheringa Museum B.V. (“Scheringa Museum”)
10/652 F (Rechtbank Amsterdam)
14 september 2010
mr. drs. J.L.M. Groenewegen
mr. M.L.D. Akkaya (tot 1-10-2013)
mr. M.J.E. Geradts (per 1-10-2013)
1 december 2014 – 31 mei 2015

DS Sport en Art Beheer B.V. (“DS Sport en Art Beheer”)
10/623 F (Rechtbank Amsterdam)
14 september 2010
mr. drs. J.L.M. Groenewegen
mr. M.L.D. Akkaya (tot 1-10-2013)
mr. M.J.E. Geradts (per 1-10-2013)
1 december 2014 – 31 mei 2015
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1.

Opmerkingen vooraf

Dit is het eenentwintigste openbare verslag van de curatoren van DSB Beheer (“Curatoren”)
en dit verslag dient in samenhang met de eerdere openbare verslagen te worden gelezen. Het
verslag bestrijkt de periode van 1 december 2014 tot en met 31 mei 2015.

In dit verslag zijn eveneens opgenomen de verslagen ten aanzien van een aantal andere,
eveneens in staat van faillissement verkerende, dochtervennootschappen van DSB Beheer
behalve DSB Bank N.V. (“DSB Bank”). Voor wat betreft de faillissementen van deze dochtervennootschappen wordt eveneens verwezen naar de eerder gepubliceerde openbare
faillissementsverslagen van deze vennootschappen.

Het onderhavige verslag heeft nog slechts betrekking op vier overgebleven vennootschappen
van de DSB-Groep, wier faillissementen nog niet zijn afgewikkeld. De faillissementen van de
overige in de vorige openbare verslagen van Curatoren vermelde vennootschappen van de
DSB-Groep zijn inmiddels afgewikkeld en beëindigd.

De faillissementen van DSB Beheer en haar dochtervennootschappen zijn juridisch en
financieel complex. In dit gecombineerde faillissementsverslag geven Curatoren op vereenvoudigde wijze de huidige stand van zaken weer volgens de in Nederland geldende richtlijnen
voor faillissementsverslaglegging.

Curatoren benadrukken dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In
een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de
volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen
uitspraak worden gedaan.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend.
Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch
als afstand van enig recht.

Voor wat betreft de activiteiten van DSB Bank en de onder deze vennootschap vallende
vennootschappen van de DSB-Groep en de (financiële) status daarvan verwijzen Curatoren
naar de door de curatoren van DSB Bank gepubliceerde openbare faillissementsverslagen
(zie http://www.dsbbank.nl/crediteuren/nl/openbare-verslagen/dsb-bank-(openbare-verslagen).
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Bij de uitvoering van hun werkzaamheden maken Curatoren gebruik van de (advies)diensten
van CMS Derks Star Busmann en Houthoff Buruma.

2. Inleiding en samenvatting van de belangrijkste activiteiten

Voor zover in het onderstaande verslag geen melding wordt gemaakt van aangelegenheden
die in de vorige faillissementsverslagen werden vermeld, zijn deze aangelegenheden hetzij
afgewikkeld dan wel hebben zich ten opzichte van de in de vorige faillissementsverslagen
vermelde stand van zaken geen vermeldenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

In de onderhavige verslagperiode hebben curatoren van DSB Bank, als pandhouders van de
aandelen Waard Leven N.V. en Waard Schade N.V. ("de Verzekeraars"), deze aandelen
verkocht aan Chesnara plc ("Chesnara"). Bij gelegenheid daarvan hebben de Verzekeraars de
intercompany vordering van DSB Beheer voldaan

Het overleg van de curator van Scheringa Museum B.V. met de curatoren van Bouwbedrijf
Midreth B.V. (“Midreth”), Rabobank Woudenberg-Lunteren (“Rabobank”) en overige
betrokken partijen ten aanzien van de wijze van verkoop van het onafgebouwde Scheringa
Museum te Opmeer heeft niet tot overeenstemming geleid, zodat de curator na daartoe van
de rechter-commissaris verkregen machtiging inmiddels opdracht heeft gegeven om het museum te doen veilen.

Curatoren hebben tenslotte verdere administratieve voorbereidingen getroffen teneinde na
afwikkeling van de thans nog resterende dossiers zo spoedig mogelijk te kunnen overgaan tot
deponering van de slotuitdelingslijst in het faillissement van DSB Beheer en de slotuitdeling
aan crediteuren.
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3. Activa

Deelnemingen

A. Schadeverzekerings- en levensverzekeringsbedrijf

DSB Ficoholding N.V. (“DSB Fico”), Waard Schade N.V. (v/h DSB Schade N.V.) (“Waard
Schade”), Waard Leven N.V. (v/h DSB Leven N.V.) (“Waard Leven”), Hollands Welvaren Leven N.V. (“HWL”)

De in het vorige openbare verslag vermelde transactie met Chesnara is op 19 mei 2015
afgerond. In het kader van deze transactie zijn de vorderingen van DSB Beheer op Waard
Schade en Waard Leven uit hoofde van de onderlinge VpB afspraak tussen DSB Beheer en
(onder meer) Waard Schade en Waard Leven afgewikkeld. De boedel van DSB Beheer heeft
als gevolg hiervan een bedrag van in totaal EUR 6.766.665,= ontvangen.

B. Vastgoedactiviteiten

Scheringa Museum

Het enige thans nog niet verkochte vastgoedobject betreft het onafgebouwde Scheringa
Museum in Opmeer.

De curator van Scheringa Museum, de curatoren van Midreth en Rabobank hebben in de
onderhavige verslagperiode nadere gesprekken gevoerd over de wijze van verkoop van het
onafgebouwde museumpand en terzake verder overleg met de Gemeente Opmeer gevoerd.

Nadat de Gemeente Opmeer eind november 2014 de curator had bericht dat het plan om een
zogeheten Integraal Kind Centrum (IKC) in het museum te gaan vestigen niet haalbaar bleek,
is met de Gemeente Opmeer verder overleg gevoerd over een andere vorm van aankoop van
het museum. Hoewel de gesprekken hierover in een vergevorderd stadium verkeerden en een
oplossing binnen handbereik leek, heeft de Gemeente Opmeer eind april 2015 Rabobank en
de curator totaal onverwacht bericht dat zij toch niet (meer) tot aankoop van het museum
bereid was.
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Nadien heeft de curator aan Rabobank voorgesteld om het museum zelf te kopen (inkoop
door een aan Rabobank gelieerde vennootschap), waarmee de definitieve afwikkeling van het
faillissement van Scheringa Museum mogelijk werd. De curator heeft Rabobank daartoe een
termijn gesteld om dit voorstel te aanvaarden, in welk kader de curator Rabobank en curatoren
van Midreth tevens heeft bericht dat bij afwijzing van het voorstel een veiling van het museum
onafwendbaar zou worden.

Rabobank heeft in het geheel niet gereageerd binnen de door de curator gestelde termijn,
waarna de curator de rechter-commissaris heeft verzocht hem te machtigen het museum op
de voet van art. 60 lid 2 Faillissementswet op te eisen bij curatoren van Midreth (in verband
met het door de boedel van Midreth uitgeoefende retentierecht op het museum) en te (doen)
verkopen door middel van een vrijwillige openbare veiling.

Nadat de rechter-commissaris de gevraagde machtiging had verleend, heeft deze opeising op
3 juni 2015 plaatsgevonden en heeft de curator vervolgens opdracht tot veiling gegeven. De
curator streeft er naar de veiling kort na het zomerreces te doen plaatsvinden.

De vraag of in dit faillissement te zijner tijd een verificatievergadering noodzakelijk is, hangt af
van de netto-opbrengst van de veiling van het museum.

Als bijlage 1 wordt aan dit verslag een tussentijds financieel verslag van Scheringa Museum
gehecht.

C. Kunst, museumexploitatie en sport

DS Sport en Art Beheer

Sinds het vorige openbare verslag hebben zich geen vermeldenswaardige ontwikkelingen
voorgedaan in het faillissement van DS Sport en Art Beheer. De afwikkeling van dit
faillissement wacht op een uitdeling uit het faillissement van DS Art.

Als bijlage 2 wordt aan dit verslag het tussentijds financieel verslag van DS Sport en Art
Beheer gehecht.
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DS Art

Sinds het vorige openbare verslag hebben zich geen vermeldenswaardige ontwikkelingen
voorgedaan in het faillissement van DS Art. De afwikkeling van dit faillissement wacht op de
uitkomst van het overleg omtrent de betwiste vordering van mevrouw B. Scheringa-de Vries.

Renvooiprocedures in het faillissement van DS Art

Volgend op de op 10 januari 2013 gehouden verificatievergadering is in het faillissement van
DS Art thans nog één renvooiprocedure aanhangig. In deze renvooiprocedure verzoekt
mevrouw B. Scheringa-De Vries toegelaten te worden voor een door haar gepretendeerde
pensioenvordering, welke door Curatoren wordt betwist. Deze renvooiprocedure is verwezen
naar de rol van 7 oktober 2015.

Als bijlage 3 wordt aan dit verslag het tussentijds financieel verslag van DS Art gehecht.

4. Rechtmatigheid

Het overleg van Curatoren met de heer en mevrouw Scheringa over een eventuele minnelijke
regeling, waarmee het voortzetten van de thans aanhangige (renvooi)procedures zou kunnen
worden voorkomen, is nog niet afgerond. Omtrent de vooruitgang van het overleg en de
mogelijke uitkomst daarvan kunnen Curatoren geen mededelingen doen.

5. Crediteuren

Algemeen
Volgend op de verificatievergadering van 5 april 2012 en de schuldeisersvergadering van 10
januari 2013 zijn thans nog in totaal 6 renvooiprocedures in het faillissement van DSB Beheer
aanhangig.

Renvooiprocedures in het faillissement van DSB Beheer

(i) en (ii) D. Scheringa (pensioenvorderingen)
De twee terzake aanhangige renvooiprocedures zijn in afwachting van de uitkomst van een
mogelijke minnelijke regeling verwezen naar de rol van 7 oktober 2015.
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(iii)

D. Scheringa (vergoeding kosten van juridische bijstand)

De terzake aanhangige renvooiprocedure is in afwachting van de uitkomst van een mogelijke
minnelijke regeling verwezen naar de rol van 7 oktober 2015.

(iv)

B. Scheringa-de Vries (pensioenvordering)

De terzake aanhangige renvooiprocedure is in afwachting van de uitkomst van een mogelijke
minnelijke regeling verwezen naar de rol van 7 oktober 2015.

(v)

DSB Fico

De omvang van de (regres)vordering van DSB Fico is na afronding van de hiervoor vermelde
transactie met Chesnara door Curatoren in overleg met de directie van DSB Fico vastgesteld
op een bedrag van EUR 39.837.708. DSB Fico zal in de aanhangige renvooiprocedure haar
vordering tot dit bedrag verlagen, waarna Curatoren zich hieraan zullen refereren en de
rechtbank het verzoek tot verificatie van de vordering voor dit bedrag zal kunnen toewijzen.
Daarmee komt deze renvooiprocedure op korte termijn tot een einde.

(vi)

DSB Bank

De omvang van de (regres)vordering van DSB Bank is na afronding van de hiervoor vermelde
transactie met Chesnara door Curatoren in overleg met de curatoren van DSB Bank
vastgesteld op een bedrag van EUR 10.162.292. DSB Bank zal in de aanhangige renvooiprocedure haar vordering tot dit bedrag verlagen, waarna Curatoren zich hieraan zullen refereren
en de rechtbank het verzoek tot verificatie van de vordering tot dit bedrag zal kunnen
toewijzen. Daarmee komt deze renvooiprocedure op korte termijn tot een einde.

6. Fiscaliteit / Verbreking fiscale eenheid VpB en OB / Overdracht aandelen in DSB Fico

Er hebben zich afgelopen verslagperiode geen bijzondere ontwikkelingen voorgedaan. Na
afwikkeling van de transactie met Chesnara zullen de thans nog door DSB Beheer gehouden
aandelen in DSB Fico worden overgedragen aan een nog op initiatief van curatoren van DSB
Bank op te richten stichting. Als gevolg hiervan zal DSB Fico (en als gevolg daarvan ook haar
100% dochtervennootschap DSB Bank) worden ontvoegd uit de thans nog bestaande fiscale
eenheid voor de vennootschapsbelasting DSB Beheer cs. Ook zal DSB Fico (en als gevolg
daarvan ook DSB Bank) na de overdracht van de aandelen DSB Fico niet langer deel uitmaken van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting DSB Beheer cs.
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Door de overdracht van de aandelen DSB Fico wordt het mogelijk de afwikkeling van het
faillissement van DSB Beheer los te koppelen van de afwikkeling van het faillissement van
DSB Bank, waarmee naar verwachting nog geruime tijd zal zijn gemoeid. Curatoren streven er
naar voor ultimo 2015 de aandelen in DSB Fico over te dragen aan de nog op te richten
stichting.

7.

Overig

Vooruitzichten voor crediteuren en termijn afwikkeling faillissement

Curatoren kunnen nog geen definitieve duidelijkheid geven over de termijn voor afwikkeling
van de thans nog lopende faillissementen van de DSB-Groep waarover in dit verslag wordt
gerapporteerd. Deze termijn is in belangrijke mate afhankelijk van de effectuering van de
veiling van het Scheringa Museum, de afronding van het hiervoor genoemde overleg met de
heer en mevrouw Scheringa en het tijdstip van de overdracht van de aandelen in DSB Fico
aan de nog op te richten stichting.

Pas na afronding van deze dossiers kunnen Curatoren tot definitieve afwikkeling van de thans
nog lopende vier faillissementen overgaan. Curatoren streven er naar dit nog voor het einde
van het kalenderjaar 2015 te doen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zullen deze
faillissement naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016 kunnen worden afgewikkeld.

Urenbesteding
In de periode van 30 november 2014 tot en met 31 mei 2015 hebben Curatoren en hun
medewerkers in totaal 161 uren besteed aan de afwikkeling van het faillissement van DSB
Beheer en van de in dit verslag behandelde overige gefailleerde DSB-vennootschappen,
waarvan 148 uren voor CMS Derks Star Busmann en 13 uren voor Houthoff Buruma.

Financiële verantwoording en saldi faillissementsrekeningen
Voor een beschrijving van de inkomsten (inclusief de gerealiseerde rente op bij DSB Bank
aangehouden saldi van de diverse gefailleerde DSB-entiteiten) en uitgaven wordt verwezen
naar het tussentijds financieel verslag (kasstroomoverzicht) in het faillissement van DSB
Beheer dat als bijlage 4 aan dit verslag is gehecht.
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In deze verantwoording is de door de rechtbank nog vast te stellen vergoeding voor de door
Curatoren verrichte werkzaamheden, voor zover nog niet betaald, nog niet verwerkt.

8. Informatievoorziening en publicatie openbare verslagen.

Curatoren verwijzen ook naar de gepubliceerde faillissementsverslagen van de curatoren van
DSB Bank.

Het eerstvolgende openbaar verslag van Curatoren van DSB Beheer zal naar verwachting
begin eind november 2015 verschijnen.

Dit verslag alsmede alle andere openbare verslagen in dit faillissement zullen worden gepubliceerd op de websites van CMS Derks Star Busmann (www.cms-dsb.com) en Houthoff
Buruma (www.houthoff.com) alsmede op de website van DSB Bank (www.dsbbank.nl).

Amsterdam, 16 juni 2015

Mr. drs. J.L.M. Groenewegen

Mr. R.J. Schimmelpenninck

curator

curator

Overzicht Bijlagen:

Bijlage 1

Tussentijds Financieel Overzicht Scheringa Museum (Inkomsten/Uitgaven na datum faillissement).

Bijlage 2

Tussentijds Financieel Overzicht in het faillissement DS Sport en Art Beheer (Inkomsten/Uitgaven na datum
faillissement).

Bijlage 3

Tussentijds Financieel Overzicht in het faillissement van DS Art (Inkomsten/Uitgaven na datum faillissement).

Bijlage 4

Tussentijds Financieel Overzicht in het faillissement van DSB Beheer (Inkomsten/Uitgaven na datum
faillissement).
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