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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 mei 2013 – 31 oktober 2013
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 mei 2013 – 31 oktober 2013
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 mei 2013 – 31 oktober 2013
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 mei 2013 – 31 oktober 2013
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 mei 2013 – 31 oktober 2013
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 mei 2013 – 31 oktober 2013
DSB Vastgoed Beleggingen B.V. (“DSB Vastgoed
Beleggingen”)
10/630 F (Rechtbank Amsterdam)
14 september 2010
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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 mei 2013 – 31 oktober 2013
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 mei 2013 – 31 oktober 2013
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 mei 2013 – 31 oktober 2013
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 mei 2013 – 31 oktober 2013
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 mei 2013 – 31 oktober 2013
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 mei 2013 – 31 oktober 2013
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 mei 2013 – 31 oktober 2013
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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 mei 2013 – 31 oktober 2013
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 mei 2013 – 31 oktober 2013
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 mei 2013 – 31 oktober 2013
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 mei 2013 – 31 oktober 2013
Plazacasa B.V. (“Plazacasa”)
11/503F (Rechtbank Amsterdam)
30 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 mei 2013 – 31 oktober 2013
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Opmerkingen vooraf

Dit is het achttiende 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 31 oktober 2013.

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

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.

2. Samenvatting van de belangrijkste activiteiten

In de onderhavige verslagperiode is de verkoop van de kunstcollectie voltooid en is een
bedrijfspand verkocht. Het nog resterende en te verkopen bedrijfspand te Hoorn is op 21
oktober 2013 door de hypotheekhouder in het openbaar geveild en zal in de loop van de
maand november aan de koper worden geleverd. Daarmee is de verkoop van de onroerend
goed portefeuille van DSB Beheer en haar niet-financiële dochters afgerond.

In diverse faillissementen is een aantal (renvooi)procedures aangevangen resp. voortgezet.

De liquidatie van de intermediairbedrijven is in de onderhavige verslagperiode voortgezet en
kan verwachting in het eerste kwartaal van 2014 worden afgerond.

Curatoren hebben eveneens voorbereidingen getroffen voor de verificatievergaderingen in de
faillissementen van een aantal andere gefailleerde DSB-vennootschappen, zijnde DSB
Bankfilialen, DS Sport, DS Sport en Art Beheer, Rinsma State, DSB Stadion. De
verificatievergaderingen in deze faillissementen zullen plaatsvinden op 28 november 2013
om 9.30 uur. De verificatievergadering in het faillissement van DSB Participaties zal “pro
forma” worden gehouden op 28 november 2013 om 9.25 uur. Curatoren hebben inmiddels
alle

crediteuren

in

voornoemde

faillissementen

in

kennis

gesteld

van

de

verificatievergaderingen. Voorafgaand aan de verificatievergaderingen worden separate
openbare verslagen (tevens verslagen ex art. 137a Fw) gepubliceerd.
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3. Activa

Deelnemingen

A. Schadeverzekerings- en levensverzekeringsbedrijf

DSB Ficoholding N.V., DSB Schade N.V., DSB Leven N.V., Hollands Welvaren Leven en DS
Verzekeringen Holding N.V.

DSB Ficoholding N.V. is een dochtermaatschappij van DSB Beheer en bezit als
(tussen)houdstermaatschappij de aandelen in de verzekeraars Waard Leven N.V., Waard
Schade N.V. en Hollands Welvaren Leven N.V. 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. In dit verband kan worden
gemeld dat de stille bewindvoering door DNB niet verlengd is.

DS Verzekeringen Holding N.V. is buiten faillissement vereffend. De enig aandeelhouder DSB
Beheer heeft een uitkering ontvangen ad € 160.054,38.

B. Intermediair- en internetbedrijven

DSB Participaties
In het faillissement van DSB Participaties wordt op 28 november 2013 een pro forma
verificatievergadering gehouden. De crediteuren van DSB Participaties zijn hiervan schriftelijk
op de hoogte gesteld.
DSB Participaties heeft in totaal 3 crediteuren voor een totaal van ca. € 3,9 mio.
Het saldo op de faillissementsrekening van DSB Participaties bedraagt thans € 4.921,95. De
verwachting is dat DSB Participaties nog een uitkering ontvangt uit het faillissement van DSB
Internetbedrijven. Na effectuering van deze uitkering kan de uitdeling in het faillissement van
DSB Participaties worden geëffectueerd.

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

3756448.1
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DSB Intermediairs B.V. en dochtervennootschappen

In de faillissementen van Gema Advies Groep B.V. en haar dochter Hypotheek-Protector B.V.
vindt op 14 november 2013 een verificatievergadering plaats. Deze twee faillissementen
worden met toestemming van de rechter-commissaris verder geconsolideerd afgewikkeld.
Krediet-protector B.V. werd op 18 september 2013 door de Kamer van Koophandel ontbonden
en uitgeschreven uit het Handelsregister. Lease-protector B.V. zal in de komende
verslagperiode worden geliquideerd.

De vereffening van alle overige voormalige dochtervennootschappen van DSB Intermediairs,
inclusief Krediet Groep Nederland en Hendriks & Partner, is afgerond. Al deze
vennootschappen werden uitgeschreven uit het Handelsregister.

Pas na de liquidatie van de hiervoor bedoelde vennootschappen kan de vereffening van DSB
Intermediairs (naar verwachting eveneens buiten faillissement) plaatsvinden. Curatoren
streven er naar deze vereffening in het tweede kwartaal van 2014 te effectueren.

DSB Internetbedrijven en participaties

DSB Internetbedrijven en Clicks4Sales

Sinds het vorige openbare verslag hebben zich geen vermeldenswaardige ontwikkelingen
voorgedaan in de faillissementen van DSB Internetbedrijven en Clicks4Sales. Als bijlage 2 en
4 worden aan dit verslag tussentijdse financiële verslagen van deze vennootschappen
gevoegd.

Plazacasa

Aangezien niet te verwachten valt dat in dit faillissement nog enig actief te gelde kan worden
gemaakt en gezien het feit dat er geen boedelactief is om alle faillissementskosten te kunnen
voldoen, zal de curator van Plazacasa het onderhavige faillissement voordragen voor
opheffing wegens de toestand van de boedel ex art. 16 Fw. Voor wat betreft het faillissement
van Plazacasa is het onderhavige openbaar verslag dan ook het eindverslag.

Als bijlage 3 wordt aan dit verslag een financieel eindverslag van Plazacasa gevoegd.
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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) 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.

DSB Vastgoed

Sinds het vorige openbare verslag hebben zich geen vermeldenswaardige ontwikkelingen
voorgedaan in het faillissementen van DSB Vastgoed. Als bijlage 5 wordt aan dit verslag een
tussentijds financieel verslag van DSB Vastgoed gevoegd.

DSB Vastgoed Ontwikkeling

Sinds het vorige openbare verslag hebben verder geen vermeldenswaardige ontwikkelingen
voorgedaan in het faillissementen van DSB Vastgoed Ontwikkeling. Als bijlage 6 wordt aan dit
verslag een tussentijds financieel verslag van DSB Vastgoed Ontwikkeling gevoegd.

Scheringa Museum

Sinds het vorige openbare verslag hebben zich geen vermeldenswaardige ontwikkelingen
voorgedaan in het faillissement van Scheringa Museum. Mede tegen de achtergrond van de
op 28 november 2013 geplande verificatievergadering in het faillissement van DSB Stadion
B.V. heeft de curator de curatoren van Bouwbedrijf Midreth B.V. (“Midreth”) en Rabo
Woudenberg laten weten dat zij als direct belanghebbenden op korte termijn met een voorstel
voor onderhandse verkoop van niet afgebouwde museum in Opmeer moeten komen, bij
gebreke waarvan de curator voornemens is het pand in het openbaar te laten veilen.

Gelet op het zeer geringe boedelactief heeft in dit faillissement nog geen verificatievergadering
plaatsgevonden. De totale crediteurenlast wordt geschat op ca. € 36 mio. en bestaat uit
vorderingen van handelscrediteuren die ingeschakeld waren bij de bouw van het Scheringa
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Museum en rekening courant vorderingen van DSB groepsmaatschappijen. Midreth
pretendeert eveneens een vordering op Scheringa Museum te hebben van ca. € 10,3 mio. De
curator van Scheringa Museum betwist deze vordering en is in overleg met de curatoren van
Midreth over een minnelijke oplossing.

Als bijlage 7 wordt aan dit verslag een tussentijds financieel verslag van Scheringa Museum
gevoegd.

DSB Spanbroekerweg en DSB Vastgoed Exploitatie

Sinds het vorige openbare verslag hebben zich geen vermeldenswaardige ontwikkelingen
voorgedaan in de faillissementen van DSB Spanbroekerweg en DSB Vastgoed Exploitatie. Als
bijlage 8 en 9 worden aan dit verslag tussentijdse financiële verslagen van deze
vennootschappen gevoegd.

DSB Bankfilialen

DSB Bankfilialen heeft thans nog een kantoorpand in eigendom. Het betreft het pand in Hoorn.
Dit pand is door de hypotheekhouder ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO Bank”) op 21
oktober 2013 in het openbaar verkocht en het zal op korte termijn aan de veilingkoper worden
geleverd.

Het kantoorpand in Eefde is door de hypotheekhouder KBC Bank Nederland N.V. in het
openbaar verkocht en de levering heeft inmiddels plaatsgevonden. Hiermee zijn alle aan KBC
Bank Nederland N.V. verhypothekeerde panden verkocht.

Als bijlage 10 wordt aan dit verslag een tussentijds financieel verslag van DSB Bankfilialen
gevoegd.

Rinsma State

Op 28 november 2013 zal in het faillissement van Rinsma State een verificatievergadering
plaatsvinden.

De totale crediteurenlast in dit faillissement bedraagt ca. € 12,8 mio. Het saldo op de
faillissementsrekening bedraagt thans € 96.626,74. Als bijlage 11 wordt aan dit verslag het
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tussentijds financieel verslag van Rinsma State gevoegd.

DSB Stadion

Op 28 november 2013 zal in het faillissement van Rinsma State een verificatievergadering
plaatsvinden.

De totale voorlopig erkende crediteurenlast in dit faillissement bedraagt ca. € 122,8 mio. Het
saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 2,7 mio. Als bijlage 12 wordt aan dit
verslag het tussentijds financieel verslag van DSB Stadion gevoegd.

Reeds voor datum faillissement had Midreth terzake de door haar op DSB Stadion
gepretendeerde vordering een procedure bij de Raad van Arbitrage aanhangig gemaakt. De
primaire vordering strekt tot betaling door DSB Stadion van een bedrag ad ca. € 10,3 mio. De
procedure is door het faillissement van DSB Stadion ex art. 29 Fw geschorst.

De vordering van Midreth wordt door de curator van DSB Stadion (vooralsnog) betwist. De
curator van DSB Stadion is thans in overleg met de curatoren van Midreth over een minnelijke
oplossing waarmee het voeren van een renvooiprocedure zou kunnen worden voorkomen.

DSB Vastgoed Beleggingen

Sinds het vorige openbaar verslag hebben zich geen vermeldenswaardige ontwikkelingen
voorgedaan in het faillissement van DSB Vastgoed Beleggingen. Als bijlage 13 wordt aan dit
verslag het tussentijds financieel verslag van DSB Vastgoed Beleggingen gevoegd.

D. Kunst, museumexploitatie en sport

DS Sport en Art Beheer

Op 28 november 2013 zal in het faillissement van DS Sport en Art Beheer een
verificatievergadering plaatsvinden.

DS Sport en Art Beheer B.V. is een tussenholding en houdt de aandelen in Veestapel
Opmeer, DS Art en DS Sport en heeft thans geen boedelactief. Het belangrijkste actief is de
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vordering van € 92 mio. in het faillissement van DS Sport, waarop een uitkering kan worden
gedaan (zie hierna).

DS Sport

Op 28 november 2013 zal in het faillissement van DS Sport een verificatievergadering
plaatsvinden.

DS Sport B.V. hield alle aandelen in AZ N.V. Deze aandelen zijn in 2010 verkocht. Het actief
in DS Sport B.V. bedraagt ca. 3,6 mio. In dit faillissement is er sprake van vier crediteuren;
DSB Bank N.V. (ca. € 1,0 mio.), DSB Stadion B.V. (ca. € 10,5 mio.), ABN AMRO Bank N.V.
(nog vast te stellen) en DS Sport en Art Beheer B.V. (ca. € 92 mio.).

Als bijlage 14 wordt aan dit verslag een tussentijds financieel verslag van DS Sport gevoegd.

DS Art

De verkoop door Deutsche Bank van de aan haar verpande kunstcollectie is kort voor de
zomer van 2013 afgerond. Daarmee is al het actief in het faillissement van DS Art te gelde
gemaakt.

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 en Deutsche Bank

Partijen hebben zich op de rolzitting van 2 oktober 2013 gesteld. De vordering van ABN
AMRO Bank wordt vooralsnog door de curator betwist, omdat de uitwinning van haar
zekerheden nog niet voltooid is. Het laatste aan ABN AMRO Bank verhypothekeerde pand (in
Hoorn) wordt op korte termijn geleverd. Zodra de levering heeft plaatsgevonden kan de
restantvordering worden vastgesteld.

(ii)

Deutsche Bank

Partijen hebben zich op de rolzitting van 2 oktober 2013 gesteld. Alle kunstwerken zijn
inmiddels verkocht en Deutsche Bank heeft een specificatie van haar restantvordering
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opgegeven. De curator van DS Art verifieert thans deze restantvordering, waarna bij
overeenstemming de renvooiprocedure kan worden beëindigd.

(iii)

Gemeente Opmeer

De Gemeente Opmeer heeft de vier vorderingen op DS Art begin oktober 2013 ingetrokken.
De renvooiprocedures zullen geen doorgang vinden.

(iv)

Mevrouw B. Scheringa-De Vries

Mede in afwachting van een mogelijke minnelijke regeling is deze procedure verwezen naar
de rol van 13 november 2013.

Veestapel Opmeer
Sinds het vorige openbare verslag hebben zich geen vermeldenswaardige ontwikkelingen
voorgedaan in het faillissement van Veestapel Opmeer. Als bijlage 16 wordt aan dit verslag
een tussentijds financieel verslag van Veestapel Opmeer gevoegd.

4. Bank / Zekerheden

Curatoren voeren nog steeds regelmatig overleg met de banken met betrekking tot het
uitwinnen van de zekerheden.

5. 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 nog een mededelingen doen.

6. Crediteuren

Algemeen
Volgend op de verificatievergadering van 5 april 2012 en de schuldeisersvergadering van 10
januari 2013 zijn thans in totaal elf renvooiprocedures in het faillissement van DSB Beheer
aanhangig. Hierna volgt een beknopt overzicht van de renvooiprocedures.

3756448.1
CMS/AMS/JLMG-EV/20900649/EC

14

Renvooiprocedures in het faillissement van DSB Beheer

(i)

D. Scheringa (pensioenvorderingen)

De terzake aanhangige renvooiprocedures zijn in afwachting van de uitkomst van een
mogelijke minnelijke regeling verwezen naar de rol van 13 november 2013.

(ii)

D. Scheringa (vergoeding kosten van juridische bijstand)

De terzake aanhangige renvooiprocedure zijn in afwachting van de uitkomst van een
mogelijke minnelijke regeling verwezen naar de rol van 13 november 2013.

(iii)

B. Scheringa-de Vries (pensioenvordering)

De terzake aanhangige renvooiprocedure zijn in afwachting van de uitkomst van een
mogelijke minnelijke regeling verwezen naar de rol van 13 november 2013.

(iv)

Deutsche Bank

Zie verslag 17.

(v)

DSB Ficoholding N.V. (interim-dividend)

Curatoren voeren nog overleg met de directie van DSB Ficoholding en curatoren van DSB
Bank. Om voornoemde reden is de procedure op verzoek van partijen naar de rol van 2 april
2014 worden verwezen.

(vi)

KBC Bank Nederland N.V.

KBC Bank Nederland N.V. heeft een specificatie van haar restantvordering opgegeven.
Curatoren zijn deze aan het verifiëren en hebben enkele vragen gesteld. Zodra de
restantvordering is vastgesteld kan de renvooiprocedure worden beëindigd.

(vii)

ABN AMRO Bank N.V.

De omvang van de vordering van ABN AMRO Bank N.V. hangt samen met de levering van het
pand in Hoorn. In verband hiermee is deze procedure verwezen naar de parkeerrol van 2 april
2014.

(viii)

DSB Ficoholding N.V.

De omvang van de (regres)vordering van DSB Ficoholding N.V. hangt samen met de
uitwinning van zekerheden die nog niet is afgerond. In verband hiermee is deze procedure
verwezen naar de parkeerrol van 2 april 2014.
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(ix)

DSB Leven N.V.

De vordering van DSB Leven N.V. is door verrekening teniet gegaan. Deze renvooiprocedure
is teniet gegaan en het gereserveerde bedrag is in de boedel van DSB Beheer
terechtgekomen.

(x)

DSB Bank N.V.

De omvang van de vorderingen van DSB Bank N.V. hangt samen met de uitwinning van
zekerheden die nog niet is afgerond. In verband hiermee is deze procedure verwezen naar de
parkeerrol van 2 april 2014.

7. Fiscaliteit

Er hebben zich afgelopen verslagperiode geen bijzondere ontwikkelingen voorgedaan.

8. Overig

Vooruitzichten voor crediteuren en termijn afwikkeling faillissement
Curatoren streven er naar in het kwartaal van 2014 in de navolgende faillissementen tot
uitdelingen aan crediteuren over te gaan in de navolgende faillissementen gaan:

-

Clicks4Sales

-

Veestapel Opmeer

-

DS Art

-

DS Sport

-

DSB Bankfilialen

-

DSB Stadion

-

DSB Spanbroekerweg

Naar aanleiding van bovenstaande uitdelingen zal het actief in de sub-holdings DSB Vastgoed
Ontwikkeling, DSB Vastgoed Exploitatie, DS Sport en Art Beheer en DSB Internetbedrijven
toenemen waarna ook in deze faillissementen uitdelingen kunnen plaatsvinden. Tot slot zal
ook een uitdeling plaats kunnen vinden in de faillissementen van de tussen-holdings DSB
Participaties en DSB Vastgoed en zal de liquidatie van DSB Intermediairsbedrijven (buiten
faillissement) nog tot een toename van het actief in het faillissement van DSB Beheer leiden,
zodat ook daar een vervolguitkering mogelijk zal zijn.
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Urenbesteding
In de periode van 1 mei 2013 tot en met eind oktober 2013 hebben Curatoren en hun
medewerkers in totaal 278,10 uren besteed aan de afwikkeling van het faillissement van DSB
Beheer en van de in dit verslag behandelde overige gefailleerde DSB-vennootschappen,
waarvan 222,30 uren voor CMS Derks Star Busmann en 55,80 uren voor Houthoff Buruma.

PwC heeft met haar team in dezelfde periode in totaal 183 uren besteed aan (fiscale)
advisering van Curatoren.

Financiële verantwoording en saldi faillisementsrekeningen
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 gevoegd.

In deze verantwoording de door de rechtbank nog vast te stellen vergoeding voor de door
Curatoren verrichte werkzaamheden, voor zover nog niet betaald, nog niet verwerkt.

9. 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 april 2013 verschijnen.

In de faillissementen van DS Sport, DS Sport en Art Beheer, DSB Bankfilialen, DSB Stadion,
Rinsma State en DSB Participaties zal tijdig voor de verificatievergadering een openbaar
verslag (tevens verslag ex art. 137a Fw) worden gepubliceerd.

3756448.1
CMS/AMS/JLMG-EV/20900649/EC

17

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, 4 november 2013,

Mr. drs. J.L.M. Groenewegen

Mr. R.J. Schimmelpenninck

curator

curator

Overzicht Bijlagen:

Bijlage 1

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

Bijlage 2

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

Bijlage 3

Financieel Eindverslag Plazacasa (Inkomsten/Uitgaven na datum faillissement).

Bijlage 4

Tussentijds Financieel Overzicht Clicks 4 Sales (Inkomsten/Uitgaven na datum faillissement).

Bijlage 5

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

Bijlage 6

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

Bijlage 7

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

Bijlage 8

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

Bijlage 9

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

Bijlage 10

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

Bijlage 11

Tussentijds Financieel Overzicht Rinsma State (Inkomsten/Uitgaven na datum faillissement).

Bijlage 12

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

Bijlage 13

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

Bijlage 14

Tussentijds Financieel Overzicht DS Sport (Inkomsten/Uitgaven na datum faillissement).

Bijlage 15

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

Bijlage 16

Tussentijds Financieel Overzicht Veestapel Opmeer (Inkomsten/Uitgaven na datum faillissement).

Bijlage 17

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