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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 november 2013 - 30 april 2014
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 november 2013 - 30 april 2014
DSB Stadion B.V. (“DSB Stadion”)
10/382 F (Rechtbank Amsterdam)
3 juni 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 november 2013 - 21 maart 2014
DSB Participaties B.V. (“DSB Participaties”)
10/625 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 november 2013 - 30 april 2014
DSB Internetbedrijven B.V. (“DSB Internetbedrijven”)
10/626 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 november 2013 - 18 april 2014
DSB Vastgoed B.V. (“DSB Vastgoed”)
10/629 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 november 2013 - 30 april 2014
DSB Vastgoed Beleggingen B.V. (“DSB Vastgoed
Beleggingen”)
10/630 F (Rechtbank Amsterdam)
14 september 2010
mr. drs. J.L.M. Groenewegen
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mr. M.L.D. Akkaya (tot 1-10-2013)
mr. M.J.E. Geradts (per 1-10-2013)
1 november 2013 - 18 april 2014
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 november 2013 - 30 april 2014
DSB Spanbroekerweg B.V. (“DSB Spanbroekerweg”)
10/631 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 november 2013 - 21 februari 2014
DSB Vastgoed Exploitatie B.V. (“DSB Vastgoed Exploitatie”)
10/628 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 november 2013 - 30 april 2014
DSB Bankfilialen B.V. (“DSB Bankfilialen”)
10/633 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 november 2013 - 21 februari 2014
Rinsma State B.V. (“Rinsma State”)
10/632 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 november 2013 - 21 februari 2014
DSB Vastgoed Ontwikkeling B.V. (“DSB Vastgoed
Ontwikkeling”)
10/627 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 november 2013 – 21 maart 2014
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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 november 2013 - 30 april 2014
Veestapel Opmeer B.V. (“Veestapel Opmeer”)
10/624 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 november 2013 - 21 februari 2014
Clicks 4 Sales B.V. (“Clicks 4 Sales”)
10/935 F (Rechtbank Amsterdam)
31 december 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 november 2013 - 21 februari 2014
DS Sport B.V. (“DS Sport”)
11/498 F (Rechtbank Amsterdam)
23 augustus 2011
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 november 2013 - 21 februari 2014
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Opmerkingen vooraf
Dit is het negentiende 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 november 2013 tot en met 30 april 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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1. 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:

-

Clicks 4 Sales

-

DSB Spanbroekerweg

-

Rinsma State

-

DS Sport

-

Veestapel Opmeer

-

DSB Bankfilialen

-

DSB Vastgoed Ontwikkeling

-

DSB Stadion

-

DSB Vastgoed Beleggingen

-

DSB Internetbedrijven

-

Gema Advies Groep B.V.

-

Hypotheek-Protector B.V.

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. Deze besprekingen zijn thans nog gaande.
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2. 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

Sinds het vorige openbare verslag hebben zich geen vermeldenswaardige ontwikkelingen
voorgedaan ten aanzien van voornoemde vennootschappen. Het bestuur van de verzekeraars
oriënteert zich momenteel in nauwe samenspraak met Curatoren, curatoren DSB Bank (als
pandhouder) en toezichthouders op de toekomst van genoemde verzekeraars.

B. Intermediair- en internetbedrijven

DSB Participaties
DSB Participaties heeft uit het faillissement van DSB Internetbedrijven een uitkering
ontvangen van € 116.013,80. DSB Participaties heeft in totaal 3 crediteuren voor een totaal
van ca. € 3,9 mio. Na de vereffening van DSB Intermediairs B.V. buiten faillissement, zal een
uitdeling in het faillissement van DSB Participaties plaatsvinden.
Het saldo op de faillissementsrekening van DSB Participaties bedraagt per 30 april 2014 €
120.935,75.

Als bijlage 1 wordt aan dit verslag een tussentijds financieel verslag van DSB Participaties
gevoegd.

DSB Intermediairs B.V. en dochtervennootschappen

In de faillissementen van Gema Advies Groep B.V. en haar dochtervennootschap HypotheekProtector B.V. heeft op 14 november 2013 de verificatievergadering plaatsgevonden. Deze
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twee faillissementen worden met toestemming van de rechter-commissaris geconsolideerd
afgewikkeld. Op 6 mei 2014 zijn de uitdelingslijsten verbindend verklaard en in de komende
periode zullen de uitdelingen geëffectueerd worden waarna de vereffening van DSB
Intermediairs B.V. (naar verwachting buiten faillissement) kan plaatsvinden. Curatoren streven
er naar deze vereffening in het tweede of derde kwartaal van 2014 te effectueren.

DSB Internetbedrijven en participaties

DSB Internetbedrijven

Op 7 april 2014 is de uitdelingslijst in het faillissement van DSB Internetbedrijven gedeponeerd
bij de griffie van de rechtbank Amsterdam. Op 18 april 2014 is het faillissement van DSB
Internetbedrijven geëindigd 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 Internetbedrijven gehecht.

Clicks4Sales

De vordering van Clicks4Sales op DSB Bank waarop nog een uitkering op te verwachten valt,
is gecedeerd aan DSB Beheer. Na deze cessie had Clicks4Sales geen actief meer en kon de
definitieve afwikkeling van het faillissement in gang worden gezet.

Op 10 februari 2014 is de uitdelingslijst in het faillissement van Clicks4Sales gedeponeerd bij
de griffie van de rechtbank Amsterdam. Op 21 februari 2014 is het faillissement van
Clicks4Sales geëindigd door het verbindend worden van deze uitdelingslijst. De crediteuren
hebben inmiddels de aan hen toekomende uitdeling ontvangen.

Als bijlage 3 wordt aan dit verslag de goedgekeurde uitdelingslijst alsmede het financieel
eindverslag van Clicks4Sales gehecht.
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C. Vastgoedactiviteiten

Algemeen

Na effectuering van het transport van het bedrijfspand te Hoorn in navolging van de veiling
door de hypotheekhouder (ABN AMRO Bank N.V.) op 21 oktober 2013, resteert nog slechts
een kantoorpand te Heerhugowaard dat eigendom is van DSB Bank. Dit pand is in het kader
van de afwikkeling van het faillissement van DSB Bank nog in gebruik. Een beslissing omtrent
een eventuele verkoop van het pand zal te zijner tijd door de curatoren van DSB Bank worden
genomen. Verdere ontwikkelingen met betrekking tot de tegeldemaking dit pand zullen
vermeld worden in de openbare verslagen van DSB Bank.

DSB Vastgoed

DSB Vastgoed heeft een uitkering ontvangen uit het faillissement van DSB Vastgoed
Ontwikkeling en zal nog een uitkering ontvangen uit het faillissement van DSB Vastgoed
Exploitatie. Nadat dit bedrag is ontvangen, zal eveneens een uitdeling mogelijk zijn in het
faillissement van DSB Vastgoed.

Als bijlage 4 wordt aan dit verslag een tussentijds financieel verslag van DSB Vastgoed
gevoegd.

DSB Vastgoed Ontwikkeling

Op 10 maart 2014 is de uitdelingslijst in het faillissement van DSB Vastgoed Ontwikkeling
gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam. Op 21 maart 2014 is het faillissement
van DSB Vastgoed Ontwikkeling geëindigd door het verbindend worden van deze
uitdelingslijst. De crediteuren hebben inmiddels de aan hen toekomende uitdeling ontvangen.

Als bijlage 5 wordt aan dit verslag de goedgekeurde uitdelingslijst alsmede het financieel
eindverslag van DSB Vastgoed Ontwikkeling 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
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onafgebouwde museumpand. Deze gesprekken zijn nog gaande. Er is nog geen concreet
uitzicht op een oplossing.

Als bijlage 6 wordt aan dit verslag een tussentijds financieel verslag van Scheringa Museum
gehecht.

DSB Spanbroekerweg

Op 10 februari 2014 is de uitdelingslijst in het faillissement van DSB Spanbroekerweg
gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam. Op 21 februari 2014 is het
faillissement van DSB Spanbroekerweg geëindigd door het verbindend worden van deze
uitdelingslijst. De crediteuren hebben inmiddels de aan hen toekomende uitdeling ontvangen.

Als bijlage 7 wordt aan dit verslag de goedgekeurde uitdelingslijst alsmede het financieel
eindverslag van DSB Spanbroekerweg gehecht.

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. Alle crediteuren zijn door de curator
hiervan op de hoogte gesteld. Na het verbindend worden hiervan, zullen de aan crediteuren
toekomende uitdeling en zo spoedig mogelijk worden geëffectueerd.

Als bijlage 8 wordt aan dit verslag het financieel eindverslag van DSB Vastgoed Exploitatie
gehecht.

DSB Bankfilialen

Op 10 februari 2014 is de uitdelingslijst in het faillissement van DSB Bankfilialen gedeponeerd
bij de griffie van de rechtbank Amsterdam. Op 21 februari 2014 is het faillissement van DSB
Bankfilialen geëindigd door het verbindend worden van deze uitdelingslijst. De crediteuren
hebben inmiddels de aan hen toekomende uitdeling ontvangen.

Als bijlage 9 wordt aan dit verslag de goedgekeurde uitdelingslijst alsmede het financieel
eindverslag van DSB Bankfilialen gehecht.
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Rinsma State

Op 10 februari 2014 is de uitdelingslijst in het faillissement van Rinsma State gedeponeerd bij
de griffie van de rechtbank Amsterdam. Op 21 februari 2014 is het faillissement van Rinsma
State geëindigd door het verbindend worden van deze uitdelingslijst. De crediteuren hebben
inmiddels de aan hen toekomende uitdeling ontvangen.

Als bijlage 10 wordt aan dit verslag de goedgekeurde uitdelingslijst alsmede het financieel
eindverslag van Rinsma State gehecht.

DSB Stadion

Met (de curatoren van) Midreth bestond een verschil van inzicht voor wat betreft de hoogte
van de vordering op DSB Stadion uit hoofde van de aannemingsovereenkomst tussen DSB
Stadion en Midreth. Terzake deze vordering is vóór het faillissement van DSB Stadion door
Midreth een arbitrageprocedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw aanhangig gemaakt.
In deze procedure vorderde Midreth primair een bedrag van € 10.328.704,- en subsidiair een
bedrag van € 6.290.630,80. Op de verificatievergadering is de door Midreth ter verificatie
ingediende vordering van Midreth van ca. € 10,3 miljoen. door de curator van DSB Stadion
betwist.

De curator van DSB Stadion, de curatoren van Midreth en Rabobank (als pandhouder)
hebben sindsdien overleg gevoerd over de vaststelling van de omvang van deze vordering
teneinde een kostbare en langdurige renvooiprocedure te vermijden. Dit minnelijk overleg
heeft met toestemming van de rechter-commissarissen in de faillissementen van DSB Stadion
en Midreth, geleid tot een erkenning van deze vordering door de curator van DSB Stadion
voor een bedrag van € 5,5 miljoen. De arbitrageprocedure is in het kader van deze schikking
inmiddels door partijen geroyeerd. Daarmee werd de definitieve afwikkeling in het faillissement
van DSB Stadion mogelijk.

Op 10 maart 2014 is de uitdelingslijst in het faillissement van DSB Stadion gedeponeerd bij de
griffie van de rechtbank Amsterdam. Op 21 maart 2014 is het faillissement van DSB Stadion
geëindigd door het verbindend worden van deze uitdelingslijst. De crediteuren hebben
inmiddels de aan hen toekomende uitdeling ontvangen.
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Als bijlage 11 wordt aan dit verslag de goedgekeurde uitdelingslijst alsmede het financieel
eindverslag van DSB Stadion gehecht.

DSB Vastgoed Beleggingen

DSB Vastgoed Beleggingen was eigenaar van een woning aan de Spanbroekerweg 114 te
Spanbroek. Deze woning is op 1 juli 2010 verkocht voor een bedrag van € 742.302,73. Uit het
Kadaster bleek dat er nog sprake was een eerste hypotheekrecht ten gunste van DSB Bank.
Nu de gesecureerde vordering meerdere malen tussen vennootschappen van de DSB Groep
is overgedragen, was de vraag of de hypothecaire inschrijving (tot een maximaal bedrag van €
720.000 ten behoeve van DSB Bank) nog rechtskracht had. De notaris heeft de opbrengst
sinds de verkoop van de woning in depot gehouden. Na toestemming van de

rechter-

commissaris zijn de curatoren van DSB Bank en de curator van DSB Vastgoed Beleggingen
overeengekomen de opbrengst (vermeerderd met de bijgeschreven rente) in gelijke delen te
verdelen. Daarmee werd de definitieve afwikkeling in het faillissement van DSB Vastgoed
Beleggingen mogelijk.

Op 7 april 2014 is de uitdelingslijst in het faillissement van DSB Vastgoed Beleggingen
gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam. Op 18 april 2014 is het faillissement
van DSB Vastgoed Beleggingen geëindigd door het verbindend worden van deze
uitdelingslijst. De crediteuren hebben inmiddels de aan hen toekomende uitdeling ontvangen.

Als bijlage 12 wordt aan dit verslag de goedgekeurde uitdelingslijst alsmede het financieel
eindverslag van DSB Vastgoed Beleggingen gehecht.

D. Kunst, museumexploitatie en sport

DS Sport en Art Beheer

DS Sport en Art Beheer is een tussenholding en houdt de aandelen in Veestapel Opmeer, DS
Art en DS Sport. DS Sport en Art Beheer heeft uitkeringen ontvangen uit het faillissement van
DS Sport en Veestapel Opmeer. Het faillissement van DS Sport en Art Beheer kan echter pas
worden afgewikkeld op het moment dat het faillissement van DS Art is beëindigd, omdat uit dit
laatste faillissement nog een uitkering aan de boedel van DS Art moet plaatsvinden.
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Als bijlage 13 wordt aan dit verslag het tussentijds financieel verslag van DS Sport en Art
Beheer gehecht.

DS Sport

Op 10 februari 2014 is de uitdelingslijst in het faillissement van DS Sport gedeponeerd bij de
griffie van de rechtbank Amsterdam. Op 21 februari 2014 is het faillissement van DS Sport
geëindigd door het verbindend worden van deze uitdelingslijst. De crediteuren hebben
inmiddels de aan hen toekomende uitdeling ontvangen.

Als bijlage 14 wordt aan dit verslag de goedgekeurde uitdelingslijst alsmede het financieel
eindverslag van DS Sport 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 zijn in het faillissement van
DS Art thans drie renvooiprocedures aanhangig.

(i)

ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO Bank")

Nadat ABN AMRO Bank de uitwinning van haar zekerheden had voltooid, is haar
restantvordering (ter zake waarvan een renvooiprocedure aanhangig was) erkend voor een
bedrag van € 3.928.777,02. Bij vonnis van 5 maart 2014 heeft de rechtbank Amsterdam
geoordeeld dat ABN AMRO Bank voor voornoemd bedrag erkend dient te worden als
concurrente schuldeiser in het faillissement van DS Art.

(ii)

Deutsche Bank Nederland N.V. ("Deutsche Bank")

Nadat Deutsche Bank de uitwinning van haar zekerheden had voltooid, is haar
restantvordering (ter zake waarvan een renvooiprocedure aanhangig was) erkend voor een
bedrag van € 37.766.897,01. Bij vonnis van 8 januari 2014 heeft de rechtbank Amsterdam
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geoordeeld dat Deutsche Bank voor voornoemd bedrag erkend dient te worden als
concurrente schuldeiser in het faillissement van DS Art.

(iii)

Mevrouw B. Scheringa-De Vries

Deze renvooiprocedure is verwezen naar de rol van 1 oktober 2014.

Als bijlage 15 wordt aan dit verslag het tussentijds financieel verslag van DS Art gehecht.

Veestapel Opmeer

Op 10 februari 2014 is de uitdelingslijst in het faillissement van Veestapel Opmeer
gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam. Op 21 februari 2014 is het
faillissement van Veestapel Opmeer geëindigd door het verbindend worden van deze
uitdelingslijst. De crediteuren hebben inmiddels de aan hen toekomende uitdeling ontvangen.

Als bijlage 16 wordt aan dit verslag de goedgekeurde uitdelingslijst alsmede het financieel
eindverslag van Veestapel Opmeer gehecht.

3. 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.

4. Crediteuren

Algemeen
Volgend op de verificatievergadering van 5 april 2012 en de schuldeisersvergadering van 10
januari 2013 zijn thans nog in totaal 7 renvooiprocedures in het faillissement van DSB Beheer
aanhangig. Hierna volgt een beknopt overzicht van deze renvooiprocedures alsmede de in de
onderhavige verslagperiode afgeronde renvooiprocedures.
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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 oktober 2014.

(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 oktober 2014.

(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 oktober 2014.

(iv)

DSB Ficoholding N.V. (interim-dividend)

Bij brief van 2 februari 2012 heeft DSB Ficoholding N.V. bij Curatoren een vordering ter
verificatie ingediend van € 11,3 miljoen. Het betrof het (al dan niet rechtsgeldig) aan DSB
Beheer in 2009 uitgekeerd interim-dividend van DSB Ficoholding N.V.

Deze vordering is door de Curatoren van DSB Beheer betwist in afwachting van de uitkomst
van nog te verrichten (dossier)onderzoek naar de achtergronden van deze interimdividenduitkering. De vordering betreft een eenmalige uitkering van € 4,5 miljoen. die op 26
maart 2009 door DSB Ficoholding aan DSB Beheer is gedaan en een viertal uitkeringen in de
periode van 19 februari tot en met 29 mei 2009 van elk € 1,7 miljoen.
Na bestudering van de dossiers hebben Curatoren en DSB Ficoholding – mede ter vermijding
van een langdurige en kostbare renvooiprocedure – na daartoe van de rechter-commissaris
verkregen goedkeuring een minnelijke regeling getroffen. Uit hoofde van deze regeling wordt
de vordering van DSB Ficoholding uit hoofde van de dividenduitkering van € 4,5 miljoen, door
Curatoren erkend wordt en 50% van de vordering ter zake de vier andere dividenduitkeringen
van elk € 1,7 miljoen erkend. De totale vordering van DSB Ficoholding op DSB Beheer wordt
daarmee voor een bedrag van € 7,9 miljoen erkend. DSB Ficoholding heeft in de nog
aanhangige renvooiprocedure de rechtbank inmiddels verzocht om tot dit bedrag te worden
toegelaten als concurrent schuldeiser in het faillissement van DSB Beheer. Naar verwachting
zal de rechtbank op korte termijn vonnis wijzen en het verzoek van DSB Ficoholding
toewijzen, waarmee deze renvooiprocedure zal zijn beëindigd.
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(v)

KBC Bank Nederland N.V. ("KBC Bank")

Nadat KBC Bank de uitwinning van haar zekerheden had voltooid, is haar restantvordering (ter
zake waarvan een renvooiprocedure aanhangig was) erkend voor een bedrag van
€ 15.154.878,99. Bij vonnis van 8 januari 2014 heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld dat
KBC Bank voor voornoemd bedrag erkend dient te worden als concurrente schuldeiser in het
faillissement van DSB Beheer.

(vi)

ABN AMRO Bank

Nadat ABN AMRO Bank de uitwinning van haar zekerheden had voltooid, is haar
restantvordering (ter zake waarvan een renvooiprocedure aanhangig was) erkend voor een
bedrag van € 3.928.777,02. Bij vonnis van 5 maart 2014 heeft de rechtbank Amsterdam
geoordeeld dat ABN AMRO Bank voor voornoemd bedrag erkend dient te worden als
concurrente schuldeiser in het faillissement van DSB Beheer.

(vii)

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 oktober 2014.

(viii)

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 (vii). In verband
hiermee is deze procedure verwezen naar de parkeerrol van 1 oktober 2014.

5. Fiscaliteit

Er hebben zich afgelopen verslagperiode geen bijzondere ontwikkelingen voorgedaan.

6. Overig

Vooruitzichten voor crediteuren en termijn afwikkeling faillissement
Curatoren streven er naar in het tweede en derde kwartaal van 2014 tot uitdelingen over te
gaan in de faillissementen van DSB Participaties en DSB Vastgoed en in dezelfde periode
DSB Intermediairs te vereffenen.
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Urenbesteding
In de periode van 1 november 2013 tot en met 30 april 2014 hebben Curatoren en hun
medewerkers in totaal 186 uren besteed aan de afwikkeling van het faillissement van DSB
Beheer en van de in dit verslag behandelde overige gefailleerde DSB-vennootschappen,
waarvan 173 uren voor CMS Derks Star Busmann en 13 uren voor Houthoff Buruma.

PwC heeft met haar team in dezelfde periode in totaal 127,5 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 17 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.

7. 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
eind oktober 2014 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, 14 mei 2014,

Mr. drs. J.L.M. Groenewegen

Mr. R.J. Schimmelpenninck

curator

curator
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Overzicht Bijlagen:

Bijlage 1

Tussentijds Financieel Overzicht DSB Participaties (Inkomsten/Uitgaven na datum faillissement).

Bijlage 2

Goedgekeurde uitdelingslijst en financieel eindverslag in het faillissement van DSB Internetbedrijven.

Bijlage 3

Goedgekeurde uitdelingslijst en financieel eindverslag in het faillissement van DSB Clicks 4 Sales.

Bijlage 4

Tussentijds Financieel Overzicht DSB Vastgoed (Inkomsten/Uitgaven na datum faillissement).

Bijlage 5

Goedgekeurde uitdelingslijst en financieel eindverslag in het faillissement van DSB Vastgoed Ontwikkeling

Bijlage 6

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

Bijlage 7

Goedgekeurde uitdelingslijst en financieel eindverslag in het faillissement van DSB Spanbroekerweg

Bijlage 8

Concept Uitdelingslijst en tussentijds financieel overzicht in het faillissement van DSB Vastgoed Exploitatie

Bijlage 9

Goedgekeurde uitdelingslijst en financieel eindverslag in het faillissement van DSB Bankfilialen

Bijlage 10

Goedgekeurde uitdelingslijst en financieel eindverslag in het faillissement van Rinsma State

Bijlage 11

Goedgekeurde uitdelingslijst en financieel eindverslag in het faillissement van DSB Stadion

Bijlage 12

Goedgekeurde uitdelingslijst en financieel eindverslag in het faillissement van DSB Vastgoed Beleggingen.

Bijlage 13

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

Bijlage 14

Goedgekeurde uitdelingslijst en financieel eindverslag in het faillissement van DS Sport.

Bijlage 15

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

Bijlage 16

Goedgekeurde uitdelingslijst en financieel eindverslag in het faillissement van Veestapel Opmeer

Bijlage 17

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