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Gegevens onderneming : DSB Beheer B.V. (“DSB Beheer”) 
Faillissementsnummer  :  09/812 F (Rechtbank Amsterdam) 
Datum uitspraak  : 21 oktober 2009 
Curatoren   : mr. R.J. Schimmelpenninck en  
     mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya (tot 1-10-2013)  

mr. M.J.E. Geradts (per 1-10-2013) 
Verslagperiode    : 1 mei 2014 – 30 november 2014 
 
Gegevens onderneming : DS Art B.V. (“DS Art”) 
Faillissementsnummer  :  09/903 F (Rechtbank Amsterdam) 
Datum uitspraak  : 17 november 2009 
Curator    : mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya (tot 1-10-2013)  

mr. M.J.E. Geradts (per 1-10-2013) 
Verslagperiode   : 1 mei 2014 – 30 november 2014 
 
Gegevens onderneming : DSB Participaties B.V. (“DSB Participaties”) 
Faillissementsnummer  :  10/625 F (Rechtbank Amsterdam)  
Datum uitspraak  : 14 september 2010 
Curator    : mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya (tot 1-10-2013)  

mr. M.J.E. Geradts (per 1-10-2013) 
Verslagperiode   : 1 mei 2014 – 30 november 2014 
 
Gegevens onderneming : DSB Vastgoed B.V. (“DSB Vastgoed”) 
Faillissementsnummer  :  10/629 F (Rechtbank Amsterdam)  
Datum uitspraak  : 14 september 2010 
Curator    : mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya (tot 1-10-2013)  

mr. M.J.E. Geradts (per 1-10-2013) 
Verslagperiode   : 1 mei 2014 – 30 november 2014 
 
Gegevens onderneming : Scheringa Museum B.V. (“Scheringa Museum”) 
Faillissementsnummer  :  10/652 F (Rechtbank Amsterdam)  
Datum uitspraak  : 14 september 2010 
Curator    : mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya (tot 1-10-2013)  

mr. M.J.E. Geradts (per 1-10-2013) 
Verslagperiode   : 1 mei 2014 – 30 november 2014 
 
Gegevens onderneming : DSB Vastgoed Exploitatie B.V. (“DSB Vastgoed Exploitatie”) 
Faillissementsnummer  :  10/628 F (Rechtbank Amsterdam)  
Datum uitspraak  : 14 september 2010 
Curator    : mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya (tot 1-10-2013)  

mr. M.J.E. Geradts (per 1-10-2013) 
Verslagperiode   : 1 mei 2014 – 30 november 2014 
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Gegevens onderneming : DS Sport en Art Beheer B.V. (“DS Sport en Art Beheer”) 
Faillissementsnummer  :  10/623 F (Rechtbank Amsterdam)  
Datum uitspraak  : 14 september 2010 
Curator    : mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya (tot 1-10-2013)  

mr. M.J.E. Geradts (per 1-10-2013) 
Verslagperiode   : 1 mei 2014 – 30 november 2014 
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1. Opmerkingen vooraf 

 

Dit is het twintigste 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 mei tot en met 30 november 2014.  

 

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. Voor wat betreft de faillissementen van enkele andere 

dochtervennootschappen wordt eveneens verwezen naar de eerder gepubliceerde openbare 

faillissementsverslagen van deze vennootschappen. 

 

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 N.V. (“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)). 

 

Bij de uitvoering van hun werkzaamheden maken Curatoren gebruik van de (advies)diensten 

van CMS Derks Star Busmann, Houthoff Buruma en PriceWaterhouseCoopers Advisory N.V. 

(“PwC”). 
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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 zijn in een aantal faillissementen van gefailleerde 

vennootschappen van de DSB Groep uitdelingslijsten gedeponeerd en na het verbindend 

worden daarvan uitdelingen verricht aan de crediteuren. Voor deze faillissementen betreft dit 

dan ook het eindverslag omdat met het verbindend worden van de uitdelingslijsten de 

faillissementen zijn beëindigd. Het betreft de volgende faillissementen: 

 

- DSB Participaties 

- DSB Vastgoed 

- DSB Vastgoed Exploitatie. 

 

Tevens hebben Curatoren het overleg 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 

voortgezet.  

 

3. Activa  

 

 Deelnemingen        

 

A. Schadeverzekerings- en levensverzekeringsbedrijf   

 

DSB Ficoholding N.V., Waard Schade N.V. (v/h DSB Schade N.V.), Waard Leven N.V. (v/h 

DSB Leven N.V.), Hollands Welvaren Leven 

  

DSB Bank heeft als pandhouder van de aandelen Waard Leven B.V. ("Waard Leven") en 

Waard Schade B.V. ("Waard Schade") en als aandeelhouder van Tadas Verzekeringen B.V. 

("Tadas") deze entiteiten op 3 december 2014 onder een aantal voorwaarden – waaronder 

goedkeuring van de Nederlandsche Bank N.V. ("DNB") en toestemming van de rechter-
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commissaris – verkocht aan de Engelse beursgenoteerde assuradeur Chesnara plc 

("Chesnara"). De opbrengst voor DSB Bank zal in het totaal ongeveer € 70 miljoen bedragen. 

De levering van de aandelen en de betaling van de koopsom zal vanwege de vereiste 

goedkeuring van DNB naar verwachting niet voor begin van het tweede kwartaal van 2015 

plaatsvinden. Curatoren verwijzen in dit verband ook naar het 24
e
 tussentijdse openbaar 

verslag van de curatoren van DSB Bank van 5 december 2014.  

 

In het kader van de transactie met Chesnara zullen ook nog bestaande vorderingen van DSB 

Beheer op Waard Leven en Waard Schade ter zake van intragroup compensatie voor VpB 

afdrachten door deze vennootschappen worden voldaan. De boedel van DSB Beheer 

ontvangt naar verwachting uit dien hoofde nog een bedrag van ruim € 5 miljoen. 

 

B. Intermediair- en internetbedrijven  

 

DSB Participaties  

 

Op 22 september 2014 is de uitdelingslijst in het faillissement van DSB Participaties gede-

poneerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam. Op 3 oktober 2014 is het faillissement van 

DSB Participaties geëindigd door het verbindend worden van deze uitdelingslijst. De 

crediteuren hebben inmiddels de aan hen toekomende uitdeling ontvangen.  

 

Als bijlage 1 wordt aan dit verslag de goedgekeurde uitdelingslijst alsmede het financieel 

eindverslag van DSB Participaties gehecht. 

 

DSB Intermediairs B.V.  

  

DSB Intermediairs is op 4 september 2014 vereffend op de voet van art. 2:19 lid 4 BW en 

onmiddellijk daarna uitgeschreven uit het Handelsregister. DSB Bank (in faillissement) werd 

aangewezen tot bewaarder van boeken en bescheiden.  

 

DSB Intermediairs heeft voorafgaand aan de vereffening haar actief van (afgerond) € 4,3 

miljoen betaald op de schuld van € 17,7 miljoen aan haar enige schuldeiser DSB Beheer; de 

rest van de vordering was oninbaar en is door DSB Beheer kwijtgescholden, waarna de liqui-

datie van DSB Intermediairs buiten faillissement mogelijk werd. 
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C. Vastgoedactiviteiten      

 

Algemeen 

 

Het enige thans nog niet verkochte vastgoedobject betreft het onafgebouwde Scheringa 

Museum in Opmeer (zie daarover hierna). 

 

DSB Vastgoed  

 

Op 23 juni 2014 is de uitdelingslijst in het faillissement van DSB Vastgoed gedeponeerd bij de 

griffie van de rechtbank Amsterdam. Op 4 juli 2014 is het faillissement van DSB Vastgoed ge-

ëindigd door het verbindend worden van deze uitdelingslijst. De crediteuren hebben inmiddels 

de aan hen toekomende uitdeling ontvangen.  

 

Als bijlage 2 wordt aan dit verslag de goedgekeurde uitdelingslijst alsmede het financieel 

eindverslag van DSB Vastgoed gehecht. 

 

Scheringa Museum  

 

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 met de Gemeente Opmeer overleg gevoerd. De 

Gemeente Opmeer heeft eind 2013 een plan gelanceerd om het onafgebouwde museum te 

verbouwen en daarin een zogeheten Integraal Kind Centrum (IKC) te doen exploiteren, 

waarmee in één gebouw allerlei school- en kindgerelateerde activiteiten zouden kunnen 

worden ondergebracht. Eind november 2014 heeft de Gemeente, nadat in haar opdracht een 

haalbaarheidsonderzoek was uitgevoerd, de curator bericht dat het plan financieel niet 

haalbaar is en derhalve niet kan worden gerealiseerd.  

 

Daarmee lijkt de laatste mogelijkheid om door middel van een onderhandse verkoop een 

oplossing voor het pand te vinden, te zijn vervlogen. De curator beraadt zich op de thans 

ontstane situatie.   

 

Als bijlage 3 wordt aan dit verslag een tussentijds financieel verslag van Scheringa Museum 

gehecht. 
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DSB Vastgoed Exploitatie 

 

Op 12 mei 2014 is de uitdelingslijst in het faillissement van DSB Vastgoed Exploitatie 

gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam. Op 23 mei 2014 is het faillissement 

van DSB Vastgoed Exploitatie geëindigd door het verbindend worden van deze uitdelingslijst. 

De crediteuren hebben inmiddels de aan hen toekomende uitdeling ontvangen.  

 

Als bijlage 4 wordt aan dit verslag de goedgekeurde uitdelingslijst alsmede het financieel 

eindverslag van DSB Vastgoed Exploitatie gehecht. 

 

D. 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 5 wordt aan dit verslag het tussentijds financieel verslag van DS Sport en Art 

Beheer gehecht. 

 

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 1 april 2015. 

 

Als bijlage 6 wordt aan dit verslag het tussentijds financieel verslag van DS Art gehecht.  
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4. Rechtmatigheid        

 

Curatoren voeren overleg met de heer en mevrouw Scheringa over een eventuele minnelijke 

regeling, waarmee het voortzetten van de thans aanhangige (renvooi)procedures zou kunnen 

worden voorkomen. 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. Hierna volgt een beknopt overzicht van deze renvooiprocedures alsmede de in de 

onderhavige verslagperiode afgeronde renvooiprocedures.  

  

Renvooiprocedures in het faillissement van DSB Beheer 

 

(i) D. Scheringa (pensioenvorderingen) 

De twee terzake aanhangige renvooiprocedures zijn in afwachting van de uitkomst van een 

mogelijke minnelijke regeling verwezen naar de rol van 1 april 2015.  

 

(ii) 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 1 april 2015.  

 

(iii) 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 1 april 2015.  

 

(iv) DSB Ficoholding N.V. (interim-dividend) 

Nadat DSB Ficoholding N.V. en de Curatoren een regeling terzake de betwiste vordering 

hebben getroffen, heeft DSB Ficoholding N.V. haar vordering bij akte wijziging eis verminderd 

tot een bedrag van EUR 7,9 miljoen. Bij vonnis van 4 juni 2014 heeft de rechtbank Amsterdam 

geoordeeld dat DSB Ficoholding voor dit bedrag erkend dient te worden als concurrente 

schuldeiser in het faillissement van DSB Beheer.  
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(v) DSB Ficoholding N.V. 

De omvang van de (regres)vordering van DSB Ficoholding N.V. hangt samen met de 

uitwinning van aan DSB Bank verstrekte zekerheden die nog niet is afgerond. In verband 

hiermee is deze procedure verwezen naar de parkeerrol van 1 april 2015. De afwikkeling van 

deze renvooiprocedure is gekoppeld aan de afronding van de hiervoor vermelde transactie 

met Chesnara met betrekking tot de verkoop van de verzekeraars. Indien deze transactie 

onder de thans met Chesnara afgesproken voorwaarden wordt afgerond, zal de 

(regres)vordering van DSB Ficoholding N.V. op DSB Beheer voor een bedrag van ca. EUR 42 

miljoen kunnen worden erkend en zullen Curatoren deze renvooiprocedure in overleg met 

DSB Ficoholding N.V. beëindigen.  

 

(vi) DSB Bank N.V. 

 De omvang van de vorderingen van DSB Bank N.V. hangt samen met de uitwinning van aan 

haar verstrekte zekerheden die nog niet is afgerond (zie ook hiervoor onder (v)). In verband 

hiermee is deze procedure verwezen naar de parkeerrol van 1 april 2015. De afwikkeling van 

deze renvooiprocedure is gekoppeld aan de afronding van de hiervoor vermelde transactie 

met Chesnara met betrekking tot de verkoop van de verzekeraars. Indien deze transactie 

onder de thans met Chesnara afgesproken voorwaarden wordt afgerond, zal de in deze 

renvooiprocedure relevante vordering van DSB Bank op DSB Beheer voor een bedrag van ca.  

EUR 8 miljoen kunnen worden erkend en zullen Curatoren deze renvooiprocedure in overleg 

met curatoren van DSB Bank beëindigen. 

 

6. Fiscaliteit        

 

 Er hebben zich afgelopen verslagperiode geen bijzondere ontwikkelingen voorgedaan.   

 

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 afronding van de 

transactie met Chesnara met betrekking tot de verzekeraars en de verkoop dan wel veiling 

van het onafgebouwde museum in Opmeer. Indien deze dossiers in het tweede kwartaal van 



   

4571522.1 
CMS/AMS/JLMG-EV/20900649 (EC) 
 

 

12 

2015 kunnen worden afgewikkeld, streven Curatoren er naar zo spoedig mogelijk daarna de 

slotuitdelingslijst te deponeren en tot uitdeling aan crediteuren over te gaan.  

 

  

 Urenbesteding 

In de periode van 1 mei tot en met 30 november 2014 hebben Curatoren en hun medewerkers 

in totaal 179 uren besteed aan de afwikkeling van het faillissement van DSB Beheer en van de 

in dit verslag behandelde overige gefailleerde DSB-vennootschappen, waarvan 166 uren voor 

CMS Derks Star Busmann en 13 uren voor Houthoff Buruma.  

 

PwC heeft met haar team in de periode van 1 mei tot en met 30 september 2014 in totaal 65 

uren besteed aan (fiscale) advisering van Curatoren.  

 

Financiële verantwoording en saldi faillissementsrekeningen  

Voor een beschrijving van de inkomsten (exclusief 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 7 aan dit verslag is gehecht. 

 

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 mei 2015 verschijnen. 

 

Dit verslag alsmede alle andere openbare verslagen in dit faillissement zullen worden gepubli-

ceerd 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).  
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Amsterdam, 8 december 2014, 

 

 

Mr. drs. J.L.M. Groenewegen    Mr. R.J. Schimmelpenninck  

curator      curator 

 

 

 

 

 

Overzicht Bijlagen:  

 

 
Bijlage 1 Goedgekeurde uitdelingslijst en financieel eindverslag in het faillissement van DSB Participaties  

Bijlage 2 Goedgekeurde uitdelingslijst en financieel eindverslag in het faillissement van DSB Vastgoed  

Bijlage 3 Tussentijds Financieel Overzicht Scheringa Museum (Inkomsten/Uitgaven na datum faillissement). 

Bijlage 4 Goedgekeurde uitdelingslijst en financieel eindverslag in het faillissement van DSB Vastgoed Exploitatie 

Bijlage 5 Tussentijds Financieel Overzicht in het faillissement DS Sport en Art Beheer(Inkomsten/Uitgaven na datum 

faillissement). 

Bijlage 6 Tussentijds Financieel Overzicht in het faillissement van DS Art (Inkomsten/Uitgaven na datum faillissement). 

Bijlage 7 Tussentijds Financieel Overzicht in het faillissement van DSB Beheer (Inkomsten/Uitgaven na datum 

faillissement). 
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Bijlage 3

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG OP KASBASIS d.d. 30-11-2014
in het faillissement van: Scheringa Museum B.V.

Faillissementsnummer 10/652 F (Rb. Amsterdam) 
Datum uitspraak 14 september 2010
Rechter-commissaris mr. M.J.E. Geradts
Curator
betrekking hebbend op verslag nrs. 13

A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal BTW

1. aangetroffen middelen
bank 4.134,00€              4.134,00€              -€                          

2. opbrengsten verkopen

3. debiteuren

4. overige baten

Ontvangen boedelbijdrage 
ABN/DB 4.698,53€              4.698,53€              
Rente 30,53€                   30,53€                   
Retour nutskosten 85,51€                   85,51€                   -€                          
Overige baten 486,00€                 486,00€                 

5. totaal 9.434,57€              -€                      9.434,57€              -€                         

B.

REEDS BETAALDE 
VERSCHOTTEN / 
BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal  BTW 

Instandhoudingskosten 6.253,38€              6.253,38€              998,44€                    
Bankkosten 0,14€                     0,14€                     

6. totaal 6.253,52€              -€                      6.253,52€              998,44€                   

C. THANS NOG BESCHIKBAAR

totaal A -€                       -€                       9.434,57€              
totaal B -€                       -€                       6.253,52€              

7. Beschikbare middelen -€                       -€                       3.181,05€              

mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
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goedkeuring lijst
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Uitdelingslijst

len behoeve van de uitdeling in heÉ faillissemenl van DSB Vaslgoed Exploîtatie B.V. {F.'t0/6281

Curalor: Mr. J.L.M. Groenewegen
Rechter-commissaris: l!lr. M.J.E. Geradls
Datum ulfspraak 14 seplember20l0

Beschikbaar boedelaclief (A)
Totale concurrenle schuldenlast (B]
Uildel i nqspercentas e (A/B )
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1 Karner van Koophandet Noordwesl-Holland
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€ 59.283.211,99
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FINANCIEEL EINDVERSLAG

het fa¡lllssement van:
faillisee mentsnummer

ultspraak

DATUM:
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mr. M.J.E, Geradts
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BIJLAGE 5
TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG OP KASBASIS d.d. 30-11-2014
in het faillissement van: DS Sport & Art Beheer B.V.

Faillissementsnummer 09/812 F 
Datum uitspraak 14 september 2010
Rechter-commissaris mr. M.J.E. Geradts
Curatoren
betrekking hebbend op verslag nrs. 14

A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal BTW

1. aangetroffen middelen
kas -€                      -€                      -€                         
bank -€                      -€                      -€                         
giro -€                      -€                         

2. opbrengsten verkopen
opbrengsten verkopen -€                      
kosten ivm verkoop -€                      -€                         

3. debiteuren
prae-faillissement debiteuren -€                      -€                         
boedeldebiteuren -€                      -€                         

4. overige baten
Slotuitdeling DS Sport B.V. 3.563.557,94€       3.563.557,94€       -€                         
Slotuitdeling Veestapel Opmeer 
B.V. 11.117,09€            11.117,09€            
rente -€                      -€                         
overige baten -€                      

5. totaal 3.574.675,03€       -€                     3.574.675,03€      -€                        

B.

REEDS BETAALDE 
VERSCHOTTEN / 
BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal  BTW 

salaris curator -€                      -€                         
personeelskosten -€                      
salaris PWC -€                      -€                         
salaris woordvoerder -€                      -€                         
salaris adviseur -€                      -€                         
Huisvestingskosten (betaald 
met boedelkrediet) -€                      -€                         
kosten ICT -€                      -€                         
bankkosten -€                      -€                         
fiscus -€                      

6. totaal -€                      -€                     -€                     -€                        

C. THANS NOG BESCHIKBAAR

totaal A -€                      -€                      3.574.675,03€       
totaal B -€                      -€                      -€                      

7. Beschikbare middelen -€                      -€                     3.574.675,03€      

mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
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Bijlage 6

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG d.d. 30-11-2014
in het faillissement van: DS Art B.V.

Faillissementsnummer 09/903 F (Rb. Amsterdam)
Datum uitspraak 17 november 2009
Rechter-commissaris mr. M.J.E. Geradts
Curator mr. drs. J.L.M. Groenewegen
betrekking hebbend op verslag nr. 17

A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal BTW

1. aangetroffen middelen
Kas 7.997,39€              7.997,39€                              
Bank 37.800,00€            37.800,00€                            

2. opbrengsten verkopen
Opbrengsten verkopen 7.900,00€              7.900,00€                              1.261,34€               
Opbrengst veiling roerende zaken via 
Troostwijk 39.642,80€            -€                      39.642,80€                            6.329,52€               

3. debiteuren
Ontvangen debiteuren 465,86€                 -€                      465,86€                                 46,59€                    

4. overige baten
Boedelbijdrage ABN AMRO/Deutsche Bank 1.509.167,43€       1.509.167,43€                       -€                        
Retour aanbetaling kunstaankoop 184.900,47€          184.900,47€                          -€                        
Vergoeding personeelskosten Rinsma State 105.611,91€          105.611,91€                          16.862,41€              
Rente 1.749,33€              1.749,33€                              
Boedelbijdrage verkoop kunstwerk 50.000,00€            50.000,00€                            
Boedelbijdrage verkoop kunstcollectie 58.826,50€            58.826,50€                            
Boedelbijdrage verkoop inventaris 277,28€                 277,28€                                 
Ontvangen volgrecht i.v.m. verkoop 
kunstcollectie 12.500,00€            12.500,00€                            
Verkoop Archief museumcollectie 6.000,00€              6.000,00€                              1.041,32€               
Retour gezonden zaken 576,25€                 576,25€                                 32,61€                    
Cessie vordering DSB Beveiliging aan DSB 
Bank 2.175,54€              2.175,54€                              
Slotuideling Veestapel Opmeer 1.231,73€              1.231,73€                              
Slotuitdeling Rinsma State 231,66€                 231,66€                                 
Overige baten (1.) 38.932,92€            38.932,92€                            1.278,02€               

5. totaal 2.065.987,07€       -€                      2.065.987,07€                       26.851,81€              

B.
REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / 
BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal  BTW 

Salaris curator 603.401,53€          603.401,53€                          
Betaling boedelvordering UWV 37.708,89€            37.708,89€                            
Exploitatie museum (2.) 715.148,86€          -€                      715.148,86€                          2.925,65€               
Bankkosten 564,42€                 564,42€                                 -€                        
Rechtbankkosten 260,00€                 260,00€                                 
Doorstort opbrengst verkoop inventaris naar 
Deutsche Bank 44.601,48€            44.601,48€                            
Volgrecht n.a.v. verkoop werk Lucian Freud 12.500,00€            12.500,00€                            
Doorstort ontvangen boedelkrediet ABN 
AMRO/Deutsche Bank inz. nieuwbouw 
Scheringa Museum 224.015,49€          224.015,49€                          

-€                                      
6. totaal 1.638.200,67€       -€                      1.638.200,67€                       2.925,65€               

C. THANS NOG BESCHIKBAAR

totaal A -€                      -€                      2.065.987,07€                       
totaal B -€                      -€                      1.638.200,67€                       

7. Beschikbare middelen -€                      427.786,40€                          



(1.) Overige baten: (2.) Exploitatie museum:
Afrekening museumkaartbezoeken 22.580,08€            Autolease 54.455,65€              
Afrekening PIN betalingen 159,08€                 Wegenbelasting 876,69€                  
Subsidie inz educatieproject 332,70€                 Loonkosten personeel 317.752,21€            
Retour depot EU domeinen 9.050,80€              Loonheffing 261.988,20€            
Retour depot TNT 1.795,00€              Personeelsverzekering 28.553,20€              
Retour collegegeld 135,40€                 Huisvestingskosten 25.748,17€              
Retour buitenlandse BTW 2009 (UK) 2.787,41€              Verzekeringen 679,15€                  
Retour nutskosten 519,79€                 Portokosten 434,89€                  
Ingewisselde buitenlandse valuta 1.500,06€              ICT 4.813,26€               
Overige 72,60€                  Telefoonkosten 7.997,65€               

38.932,92€            Museumkosten 11.849,79€              

715.148,86€            
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Bijlage 7

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG OP KASBASIS d.d. 30-11-2014
in het faillissement van: DSB Beheer B.V.

Faillissementsnummer 09/812 F (Rb. Amsterdam)
Datum uitspraak 21 oktober 2009
Rechter-commissaris mr. M.J.E. Geradts

Curatoren
betrekking hebbend op verslag nr. 20

A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal BTW

1. aangetroffen middelen
bank 302.715,93€           302.715,93€           -€                          

2. opbrengsten verkopen

3. debiteuren

4. overige baten
Boedelkrediet 4.345.696,30€        4.345.696,30€        
Boedelbijdrage verkoop 
vliegtuig 25.000,00€             25.000,00€             
Aflossing intercompany lening 
door verkoop internetbedrijven 999.999,00€           999.999,00€           -€                          
Aflossing intercompany 
Intermediairbedrijven 2.995.720,30€        2.995.720,30€        -€                          
Vergoeding salaris curator door 
groepsmaatschappijen 2.125.999,35€        2.125.999,35€        
Ontvangst conform 
vaststellingsovereenkomst met 
fiscus 23.800.484,00€      23.800.484,00€      
Bijzondere schikkingsbaten 500.000,00€           500.000,00€           
Ontvangst notaris iz. 
Planschade 57.000,00€             57.000,00€             
Retour depot EU domeinen 4.815,00€               4.815,00€               -€                          
Retour depot JetNetherlands 56.012,17€             56.012,17€             
Rente 136.030,00€           136.030,00€           -€                          
Vergoeding proceskosten 5.062,69€               5.062,69€               
Uitkering DSB Bank op 
aangekochte vordering 81.592,83€             48.230,59€             129.823,42€           
Ontvangst iz. Liquidatie DS 
Verzekeringen Holding 160.054,38€           160.054,38€           
Slotuideling DSB Bankfilialen 1.114.883,90€        130,37€                  1.115.014,27€        
Slotuitdeling DSB Stadion 564.472,35€           564.472,35€           
Slotuitdeling DSB 
Internetbedrijven 442.839,05€           442.839,05€           
Slotuitdeling DSB Vastgoed 
Exploitatie 62.672,98€             62.672,98€             
Slotuitdeling DSB Vastgoed 3.850.057,15€        3.850.057,15€        
Slotuitdeling DSB Participaties 120.336,75€           120.336,75€           
Liquidatieuitkering DSB 
Intermediairs 4.316.663,09€        4.316.663,09€        
Teruggave dividendbelasting 
2008 12.144,00€             12.144,00€             
Overige baten 7.413,84€               7.413,84€               

5. totaal 37.737.935,09€      8.398.090,93€        46.136.026,02€      -€                          

B.

REEDS BETAALDE 
VERSCHOTTEN / 
BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal  BTW 

1e uitdeling aan schuldeisers 
(8,5%) 13.355.777,79€      877.946,05€           14.233.723,84€      
Aankoop vorderingen op DSB 
Bank 642.127,01€           642.127,01€           
Salaris curatoren 5.074.803,57€        125.309,46€           5.200.113,03€        830.270,15€             
Personeelskosten 672.201,83€           672.201,83€           
Kosten taxatie Cessna 1.653,80€               1.653,80€               
Kosten PWC 2.876.152,36€        47.072,63€             2.923.224,99€        466.733,40€             
Kosten adviseurs 463.975,75€           21.620,76€             485.596,51€           77.532,22€               
Aflossing boedelkrediet 4.345.696,30€        4.345.696,30€        
Rente boedelkrediet 86.239,57€             86.239,57€             
Overige kosten 42.814,28€             1.891,84€               44.706,12€             

Operationele kosten 
dochtervennootschappen 15.442,88€             6.070,46€               21.513,34€             
Bankkosten 1.045,65€               1.045,65€               

6. totaal 27.577.930,79€      1.079.911,20€        28.657.841,99€      1.374.535,77€          

C. THANS NOG BESCHIKBAAR

totaal A 46.136.026,02€      
totaal B 28.657.841,99€      

7. Beschikbare middelen 17.478.184,03€      

mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
mr. R.J. Schimmelpenninck


