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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 
Verslagperiode    : 1 november 2012 – 31 januari 2013  
 
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 
Verslagperiode   : 1 november 2012 – 31 januari 2013 
 
Gegevens onderneming : DSB Stadion B.V. (“DSB Stadion”) 
Faillissementsnummer  :  10/382 F (Rechtbank Amsterdam)  
Datum uitspraak  : 3 juni 2010 
Curator    : mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya 
Verslagperiode   : 1 november 2012 – 31 januari 2013 
 
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 
Verslagperiode   : 1 november 2012 – 31 januari 2013 
 
Gegevens onderneming : DSB Internetbedrijven B.V. (“DSB Internetbedrijven”) 
Faillissementsnummer  :  10/626 F (Rechtbank Amsterdam)  
Datum uitspraak  : 14 september 2010 
Curator    : mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya 
Verslagperiode   : 29 november 2012 – 31 januari 2013 
 
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 
Verslagperiode   : 29 november 2012 – 31 januari 2013 
 
Gegevens onderneming : DSB Vastgoed Beleggingen B.V. (“DSB Vastgoed  

Beleggingen”) 
Faillissementsnummer  :  10/630 F (Rechtbank Amsterdam) 
Datum uitspraak  : 14 september 2010 
Curator    : mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya 
Verslagperiode   : 29 november 2012 – 31 januari 2013 
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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 
Verslagperiode   : 1 november 2012 – 31 januari 2013 
 
Gegevens onderneming : DSB Spanbroekerweg B.V. (“DSB Spanbroekerweg”) 
Faillissementsnummer  :  10/631 F (Rechtbank Amsterdam)  
Datum uitspraak  : 14 september 2010 
Curator    : mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya 
Verslagperiode   : 29 november 2012 – 31 januari 2013 
 
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 
Verslagperiode   : 29 november 2012 – 31 januari 2013 
 
Gegevens onderneming : DSB Bankfilialen B.V. (“DSB Bankfilialen”) 
Faillissementsnummer  :  10/633 F (Rechtbank Amsterdam)  
Datum uitspraak  : 14 september 2010 
Curator    : mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya 
Verslagperiode   : 1 november 2012 – 31 januari 2013 
 
Gegevens onderneming : Rinsma State B.V. (“Rinsma State”) 
Faillissementsnummer  :  10/632 F (Rechtbank Amsterdam)    
Datum uitspraak  : 14 september 2010 
Curator    : mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya 
Verslagperiode   : 1 november 2012 – 31 januari 2013 
 
Gegevens onderneming : DSB Vastgoed Ontwikkeling B.V. (“DSB Vastgoed  

Ontwikkeling”) 
Faillissementsnummer  :  10/627 F (Rechtbank Amsterdam) 
Datum uitspraak  : 14 september 2010 
Curator    : mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya 
Verslagperiode   : 29 november 2012 – 31 januari 2013 
 
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 
Verslagperiode   : 1 november 2012 – 31 januari 2013 
 
 
 
 
 



   

3300112.1 
CMS/AMS/JLMG-EV/20900649/622013 (EC) 

4 

Gegevens onderneming : Veestapel Opmeer B.V. (“Veestapel Opmeer”)  
Faillissementsnummer  :  10/624 F (Rechtbank Amsterdam)  
Datum uitspraak  : 14 september 2010 
Curator    : mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya 
Verslagperiode   : 29 november 2012 – 31 januari 2013 
 
Gegevens onderneming : Clicks 4 Sales B.V. (“Clicks 4 Sales”)  
Faillissementsnummer  :  10/935 F (Rechtbank Amsterdam) 
Datum uitspraak  : 31 december 2010 
Curator    : mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya 
Verslagperiode   : 29 november 2012 – 31 januari 2013 
 
Gegevens onderneming : DS Sport B.V. (“DS Sport”)  
Faillissementsnummer  :  11/498 F (Rechtbank Amsterdam) 
Datum uitspraak  : 23 augustus 2011 
Curator    : mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya 
Verslagperiode   : 1 november 2012 – 31 januari 2013 
 
Gegevens onderneming : Plazacasa B.V. (“Plazacasa”)  
Faillissementsnummer  :  11/503F (Rechtbank Amsterdam) 
Datum uitspraak  : 30 augustus 2011 
Curator    : mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya 
Verslagperiode   : 1 november 2012 – 31 januari 2013 
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Opmerkingen vooraf 

 

Dit is het zestiende openbare verslag van de curatoren van DSB Beheer (“Curatoren”) en 

dient in samenhang met de eerdere openbare verslagen te worden gelezen. Het verslag 

bestrijkt de periode tot en met 31 januari 2013.  

 

In dit verslag zijn eveneens opgenomen de verslagen ten aanzien van een aantal andere, 

inmiddels eveneens in staat van faillissement verkerende, dochtervennootschappen van DSB 

Beheer (zie hierna onder punt 4 van dit openbaar verslag (“Activa”)). Voor wat betreft de 

faillissementen van enkele 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 (deze vennootschappen 

tezamen met DSB Beheer: de “DSB Groep”) en de (financiële) status daarvan verwijzen 

Curatoren naar de door de curatoren van DSB Bank gepubliceerde openbare faillissements-

verslagen. 

 

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

van Houthoff Buruma, CMS Derks Star Busmann 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 hebben Curatoren de verkoop van activa van DSB Beheer 

 en haar groepsmaatschappijen voortgezet.  

 

De veiling van de DSB kunstcollectie via Christie’s Amsterdam is voortgezet.  

 

Op 29 november 2012 hebben in acht faillissementen van tot de DSB Groep behorende 

vennootschappen pro forma verificatievergaderingen plaatsgevonden. De processen-verbaal 

van deze verificatievergaderingen zijn geplaatst op de website van CMS Derks Star Busmann.   

 

Op 10 januari 2013 heeft in het faillissement van DSB Beheer een schuldeiservergadering ex 

178 Fw plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering zijn alsnog drie vorderingen geverifieerd 

die na de verificatievergadering van 5 april 2012 zijn ingediend. Onder punt 7 hieronder volgt 

een nadere toelichting over de gebeurtenissen tijdens deze schuldeiservergadering.  

 

Op 10 januari 2013 heeft eveneens de verificatievergadering in het faillissement van DS Art 

plaatsgevonden. 

 

In aansluiting op het oorzakenonderzoek hebben Curatoren na daartoe van de rechter-

commissaris verkregen machtiging de heer Scheringa en mevrouw Scheringa-de Vries in hun 

hoedanigheid van voormalig bestuurder respectievelijk commissaris van DSB Beheer 

gedagvaard (zie hierna onder punt 6). 

 

3. Activa  

 

  Deelnemingen        
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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. 

  

De verzekeraars DSB Leven N.V., DSB Schade N.V. en Hollands Welvaren Leven N.V. zijn 

dochterondernemingen van DSB Ficoholding N.V. Genoemde ondernemingen zijn niet failliet.  

 

De verzekeraars hebben, per 1 januari 2013, hun statutaire naam gewijzigd in, respectievelijk, 

"Waard Leven N.V." en " Waard Schade N.V.". De statutaire naam van "Hollands Welvaren 

Leven" onderging geen wijziging. 

 

Het bestuur van de verzekeraars oriënteert zich momenteel in nauwe samenspraak met 

Curatoren, curatoren DSB Bank en toezichthouders op strategische opties voor de nabije 

toekomst. 

                                                                      

Bij Hollands Welvaren Leven N.V. (een dochtervennootschap van Waard Leven N.V.) is bij 

2.825 polissen een compensatie toegekend voor een bedrag van in totaal € 4,6 miljoen. 

 

DS Verzekeringen Holding N.V. (in liquidatie) zal op korte termijn (vermoedelijk binnen de 

komende verslagperiode) buiten faillissement worden vereffend. 

 

B. Intermediair- en internetbedrijven  

 

DSB Participaties  

 

Sinds het vorige openbare verslag hebben zich geen vermeldenswaardige ontwikkelingen 

voorgedaan in het faillissement van DSB Participaties. Als bijlage 1 wordt aan dit verslag een 

tussentijds financieel verslag van DSB Participaties gevoegd. 

 

DSB Intermediairs B.V. en dochtervennootschappen 

  

De in de voorgaande verslagperiode geïnitieerde vereffeningsprocedure van diverse 

dochtervennootschappen van DSB Intermediairs B.V. is in de onderhavige verslagperiode 

afgerond. Meer specifiek is de wettelijke verzetstermijn in het kader van de 

vereffeningsprocedure verlopen zonder enige aantekening van verzet door een crediteur. 
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Als gevolg hiervan zijn de volgende vennootschappen uitgeschreven bij de Kamer van 

Koophandel en hebben deze thans opgehouden te bestaan: Van Rijswijk Groep B.V., DGA 

Assuradeuren B.V., Keurkrediet Nederland B.V., Nifa Financieringen B.V., DGAC Financial 

Services B.V., Hollandse Krediet & Verzekeringscentrale B.V., DGA Financieel Adviseurs 

Zeeland B.V., Leenwereld B.V. en Leencentrum Nederland B.V. De boeken en bescheiden 

van deze vennootschappen zullen door DSB Bank worden bewaard.  

 

Krediet Groep Nederland B.V. verkeert nog in staat van vereffening in verband met ingediende 

claims. Het is thans onduidelijk wanneer deze vereffeningsprocedure kan worden afgerond. 

 

DSB Internetbedrijven en participaties    

 

DSB Internetbedrijven  

 

In het faillissement van DSB Internetbedrijven is op 29 november 2012 een pro forma 

verificatievergadering gehouden. Een kopie van het proces-verbaal van de verificatie-

vergadering is geplaatst op de website van CMS Derks Star Busmann. Verder hebben zich 

sinds het vorige openbare verslag geen vermeldenswaardige ontwikkelingen voorgedaan in dit 

faillissement. 

 

Als bijlage 2 wordt aan dit verslag het tussentijds financieel verslag van DSB Internetbedrijven 

gevoegd. 

 

Plazacasa 

 

Het faillissement van Plazacasa zal op termijn bij de rechtbank worden voorgedragen met het 

verzoek om bij gebrek aan baten te worden opgeheven. Aan de crediteuren zal geen uitkering 

kunnen worden gedaan. 

 

Als bijlage 3 wordt aan dit verslag het tussentijds financieel verslag van Plazacasa gevoegd. 

 

Clicks 4 Sales 

 

In het faillissement van Clicks 4 Sales is op 29 november 2012 een pro forma 

verificatievergadering gehouden. Een kopie van het proces-verbaal van de verificatie-
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vergadering is geplaatst op de website van CMS Derks Star Busmann. Verder hebben zich 

sinds het vorige openbare verslag geen vermeldenswaardige ontwikkelingen voorgedaan in dit 

faillissement. 

 

Als bijlage 4 wordt aan dit verslag een tussentijds financieel verslag van Clicks 4 Sales 

gevoegd. 

 

C. Vastgoedactiviteiten      

 

Algemeen 

 

De verkoop van het vastgoed vindt nog steeds plaats conform het daartoe opgestelde en in de 

vorige verslagen eerder beschreven verkoopprotocol. Thans resteert nog een drietal 

kantoorpanden dat nog verkocht moet worden. Het betreft een kantoorpand in Heerhugowaard 

dat eigendom is van DSB Bank en twee kantoorpanden die eigendom zijn van DSB 

Bankfilialen.  

 

DSB Vastgoed  

 

In het faillissement van DSB Vastgoed is op 29 november 2012 een pro forma 

verificatievergadering gehouden. Een kopie van het proces-verbaal van de verificatie-

vergadering is geplaatst op de website van CMS Derks Star Busmann. Verder hebben zich 

sinds het vorige openbare verslag geen vermeldenswaardige ontwikkelingen voorgedaan in dit 

faillissement. 

 

Als bijlage 5 wordt aan dit verslag het tussentijds financieel verslag van DSB Vastgoed 

gevoegd. 

 

DSB Vastgoed Ontwikkeling 

 

In het faillissement van DSB Vastgoed Ontwikkeling is op 29 november 2012 een pro forma 

verificatievergadering gehouden. Een kopie van het proces-verbaal van de verificatie-

vergadering is geplaatst op de website van CMS Derks Star Busmann. Verder hebben zich 

sinds het vorige openbare verslag geen vermeldenswaardige ontwikkelingen voorgedaan in dit 

faillissement. 
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Als bijlage 6 wordt aan dit verslag het 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. De curator zal gedurende de 

komende verslagperiode met de belanghebbenden verder overleg voeren over een 

alternatieve wijze van verkoop van het niet afgebouwde Scheringa Museum, waaronder 

mogelijk ook een openbare veiling. Deutsche Bank Nederland N.V. (“Deutsche Bank”) heeft 

in verband met het door (curatoren van) Bouwbedrijf Midreth B.V. (“Midreth”) gepretendeerde 

recht van retentie op het museum afstand gedaan van haar hypothecaire inschrijving en deze 

geroyeerd. Deutsche Bank heeft om die reden geen belang meer bij de verkoop van het 

museum. 

 

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

gevoegd. 

 

DSB Spanbroekerweg  

 

In het faillissement van DSB Spanbroekerweg is op 29 november 2012 een pro forma 

verificatievergadering gehouden. Een kopie van het proces-verbaal van de verificatie-

vergadering is geplaatst op de website van CMS Derks Star Busmann. Verder hebben zich 

sinds het vorige openbare verslag geen vermeldenswaardige ontwikkelingen voorgedaan in dit 

faillissement. 

Als bijlage 8 wordt aan dit verslag een tussentijds financieel verslag van DSB 

Spanbroekerweg gevoegd. 

DSB Vastgoed Exploitatie 

 

In het faillissement van DSB Vastgoed Exploitatie is op 29 november 2012 een pro forma 

verificatievergadering gehouden. Een kopie van het proces-verbaal van de verificatie-

vergadering is geplaatst op de website van CMS Derks Star Busmann. Verder hebben zich 

sinds het vorige openbare verslag geen vermeldenswaardige ontwikkelingen voorgedaan in dit 

faillissement. 
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Als bijlage 9 wordt aan dit verslag een tussentijds financieel verslag van DSB Vastgoed 

Exploitatie gevoegd. 

 

DSB Bankfilialen 

 

Het in eigendom aan DSB Bankfilialen toebehorende en aan ABN AMRO Bank N.V. 

verhypothekeerde pand in Rotterdam is op 1 augustus 2012 aan de koper geleverd.  

 

DSB Bankfilialen heeft thans nog twee panden in eigendom. Het betreft panden in Eefde en 

Hoorn.  

 

Mede gelet op de geringe interesse heeft KBC Bank Nederland N.V. besloten het aan haar 

verhypothekeerde pand in Eefde middels een openbare verkoop te gelde te maken.  

 

Het pand te Hoorn zal tot 1 juni 2013 in gebruik blijven bij DSB Bank en zal dan worden 

ontruimd. Met behulp van de door de curator ingeschakelde makelaar wordt getracht het pand 

zo spoedig mogelijk daarna te verkopen. 

 

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

gevoegd. 

 

Rinsma State 

 

Sinds het vorige openbare verslag hebben zich geen vermeldenswaardige ontwikkelingen 

voorgedaan in het faillissement van Rinsma State. Als bijlage 11 wordt aan dit verslag een 

tussentijds financieel verslag van Rinsma State gevoegd. 

 

DSB Stadion 

 

De curator van DSB Stadion voert thans verder overleg met de curatoren van Midreth over de 

omvang van de vordering van Midreth op DSB Stadion, vooruitlopend op de naar verwachting 

in de loop van 2013 te plannen verificatievergadering. Daarbij dient eerst een oplossing te zijn 

gevonden voor het Scheringa Museum, omdat de opbrengst daarvan beslissend is voor de 

omvang van de restantvordering van Midreth. Met Deutsche Bank is overeenstemming bereikt 

over de wijze van verificatie van haar restantvordering op DSB Stadion. 
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Als bijlage 12 wordt aan dit verslag een tussentijds financieel verslag van DSB Stadion

 gevoegd. 

 

DSB Vastgoed Beleggingen 

 

In het faillissement van DSB Vastgoed Beleggingen is op 29 november 2012 een pro forma 

verificatievergadering gehouden. Een kopie van het proces-verbaal van de verificatie-

vergadering is geplaatst op de website van CMS Derks Star Busmann. Verder hebben zich 

sinds het vorige openbare verslag geen vermeldenswaardige ontwikkelingen voorgedaan in dit 

faillissement. 

 

Als bijlage 13 wordt aan dit verslag een tussentijds financieel verslag van DSB Vastgoed 

Beleggingen gevoegd. 

 

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. DS Sport en Art Beheer heeft 

geen actief dat door de curator te gelde kan worden gemaakt. 

 

DS Sport 

 

Sinds het vorige openbare verslag hebben zich geen vermeldenswaardige ontwikkelingen 

voorgedaan in het faillissement van DS Sport. Als bijlage 14 wordt aan dit verslag een 

tussentijds financieel verslag van DS Sport gevoegd.  

 

DS Art 

 

In de onderhavige verslagperiode is het veilingtraject via Christie’s Amsterdam voortgezet. De 

gehouden veilingen hebben tot nu toe voor Deutsche Bank als pandhouder een bedrag van 

ruim EUR 4,5 miljoen opgeleverd. In de periode februari tot en met mei 2013 zullen nog 

veilingen in Londen en New York plaatsvinden, waarbij nog een aantal kostbare werken onder 

de hamer zal komen. De verwachting is dat het veilingtraject voor de zomer van 2013 zal zijn 
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afgerond, waarna de definitieve omvang van de vordering van Deutsche Bank kan worden 

vastgesteld. 

 

In het faillissement van DS Art is op 10 januari 2013 om 11.00 uur een verificatievergadering 

gehouden. Tijdens deze vergadering werd voor € 22.856,50 aan preferente vorderingen en 

voor € 57.396.154,19 aan concurrente vorderingen erkend.   

 

Een zevental vorderingen werd op de verificatievergadering betwist. De vorderingen van ABN 

AMRO Bank N.V. en Deutsche Bank werden betwist, omdat de uitwinning van hun 

zekerheden nog niet voltooid is en de uiteindelijke hoogte van deze vorderingen daarom nog 

niet is vast te stellen. Zodra de zekerheden zijn uitgewonnen, kan de uiteindelijke omvang van 

de vorderingen worden vastgesteld. 

 

Voorts werden vier vorderingen van de Gemeente Opmeer betwist. Het gaat daarbij om twee 

potentiële vorderingen voortvloeiend uit planschade-overeenkomsten en twee beweerdelijk 

verbeurde boetes. 

 

De door mevrouw B. Scheringa-De Vries ingediende vordering terzake van pensioen van € 

1.000.000,- is betwist, omdat de grondslag en hoogte van deze vordering onvoldoende 

werden aangetoond.  

 

Een kopie van het proces-verbaal van de verificatievergadering is geplaatst op de website van 

CMS Derks Star Busmann. 

 

Renvooiprocedures 

De renvooiprocedures tegen ABN AMRO Bank N.V., Deutsche Bank en de Gemeente 

Opmeer zijn door de rechter-commissaris verwezen naar de rolzitting van 2 oktober 2013.  

 

De renvooiprocedure tegen mevrouw Scheringa-De Vries werd verwezen naar de rol van 6 

februari 2013. Dit is tevens de roldatum waarop (de renvooiprocedures met betrekking tot) de 

pensioen- en overige vorderingen van de heer en mevrouw Scheringa in de faillissementen 

van DSB Bank en DSB Beheer (zie hiervoor tevens hierna onder punt 7) zullen aanvangen.  

 

Als bijlage 15 wordt aan dit verslag een tussentijds financieel verslag van DS Art gevoegd. 

Veestapel Opmeer 
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In het faillissement van Veestapel Opmeer is op 29 november 2012 een pro forma 

verificatievergadering gehouden. Een kopie van het proces- verbaal van de verificatie-

vergadering is geplaatst op de website van CMS Derks Star Busmann. Verder hebben zich 

sinds het vorige openbare verslag geen vermeldenswaardige ontwikkelingen voorgedaan in dit 

faillissement. 

 

Als bijlage 16 wordt aan dit verslag een tussentijds financieel verslag van Veestapel Opmeer 

gevoegd. 

 

4. Debiteuren         

 

Teneinde de verdere afwikkeling van het faillissement van Clicks 4 Sales mogelijk te maken, is 

een nog openstaande restantvordering van Clicks 4 Sales op (de boedel van) DSB Bank met 

toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan (de boedel van) DSB Beheer. Op deze 

vordering heeft een uitkering van € 27.197,61 plaatsgevonden.  

 

5. Bank / Zekerheden        

 

Curatoren voeren nog steeds regelmatig overleg met de banken met betrekking tot het 

uitwinnen van de zekerheden.  

 

6. Rechtmatigheid        

 

In aansluiting op het oorzakenonderzoek hebben Curatoren de heer Scheringa in juli 2012 

aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur als bedoeld 

in art. 2:248 BW resp. onbehoorlijke taakvervulling in de zin van art. 2:9 BW.  

 

De heer Scheringa heeft aansprakelijkheid betwist, waarna Curatoren van de rechter-

commissaris machtiging hebben gekregen om de heer Scheringa te dagvaarden. De 

dagvaarding is op 16 januari 2013 uitgebracht. Curatoren vorderen in deze procedure (onder 

meer) een voorschot van € 20 miljoen op het (te verwachten) tekort in de boedel van DSB 

Beheer.  

 

In aansluiting op het oorzakenonderzoek hebben Curatoren voorts de (voormalige) 

commissarissen van DSB Beheer, mevr. B. Scheringa-De Vries en de heer R.G.H.A.M. 

Neelissen, aansprakelijk gesteld wegens schending van de verplichtingen ex art. 2:259 jo. 2:9 
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BW. Beiden hebben deze aansprakelijkheid betwist. Curatoren hebben mevr. B. Scheringa-De 

Vries vervolgens gedagvaard. Met de heer Neelissen hebben Curatoren een minnelijke 

regeling getroffen in het kader waarvan geen erkenning van aansprakelijkheid heeft 

plaatsgevonden. De minnelijke regeling is inmiddels ook geëffectueerd. 

 

7. Crediteuren           

  

 Schuldeisersvergadering ex 178 Fw in het faillissement van DSB Beheer  

  Op 16 oktober 2012 heeft de rechter-commissaris bepaald dat een vergadering van 

schuldeisers op basis van artikel 178 Fw diende plaats te vinden in het faillissement van DSB 

Beheer op donderdag 10 januari 2013 om 10.00. Alle crediteuren van DSB Beheer zijn hiervan 

schriftelijk op de hoogte gesteld. 

 

 Op de agenda stond het alsnog verifiëren van de pas na de op 5 april 2012 gehouden 

verificatievergadering bij Curatoren ingediende vorderingen van de heer D. Scheringa en 

mevrouw Scheringa-De Vries.  

 

 Vorderingen van de heer Scheringa 

 De heer Scheringa diende op de verificatievergadering van 5 april 2012 een vordering in ter 

zake van een pensioenclaim op DSB Beheer van € 528.863,-. De vordering werd door 

Curatoren wegens onvoldoende onderbouwing betwist. Nadien heeft de heer Scheringa zijn 

vordering verhoogd tot een bedrag van € 8.830.904,-. Curatoren hebben deze vordering 

betwist en de rechter-commissaris heeft partijen verwezen naar de renvooiprocedure, die op 6 

februari 2013 zal starten. Een vergelijkbare vordering is door de heer Scheringa ook ingediend 

in het faillissement van DSB Bank en in dat faillissement eveneens betwist. 

 

 De eerder betwiste vordering van € 528.863 was op 5 april 2012 door de rechter-commissaris 

al verwezen naar de rol van 3 april 2013. Deze procedure zal worden geroyeerd.  

 

 Daarnaast heeft de heer Scheringa na de verificatievergadering van 5 april 2012 een 

vordering van € 750.000,- ingediend ter vergoeding van door hem gemaakte en te maken 

kosten van (rechts)bijstand. Curatoren hebben deze vordering betwist en de rechter-

commissaris heeft partijen verwezen naar de renvooiprocedure, die eveneens op 6 februari 

2013 zal starten. 

 

  



   

3300112.1 
CMS/AMS/JLMG-EV/20900649/622013 (EC) 

17 

 Vordering van mevrouw Scheringa-De Vries 

  

 Mevrouw Scheringa-De Vries heeft na de verificatievergadering van 5 april 2012 een 

pensioenclaim van € 1.000.000,- ingediend in het faillissement van DSB Beheer. Deze 

vordering is eveneens ingediend in de faillissementen van DSB Bank en DS Art (zie hiervoor 

punt 3  onder 'DS Art'). 

 

 Curatoren hebben deze vordering op de schuldeiservergadering van 10 januari 2013 betwist 

en de rechter-commissaris heeft partijen verwezen naar de renvooiprocedure, die op 6 

februari 2013 zal starten. Ook de curatoren van DSB Bank en de curator van DS Art hebben 

deze vordering betwist en ook die faillissementen zijn partijen eveneens verwezen naar de rol 

van 6 februari 2013 voor de renvooiprocedure. 

  

  Overige renvooiprocedures in het faillissement van DSB Beheer  

 Thans is (met inbegrip van de op 10 januari 2013 betwiste vorderingen) nog sprake van 10 

aanhangige renvooiprocedures van 8 schuldeisers in het faillissement van DSB Beheer die 

betrekking hebben op door Curatoren betwiste vorderingen ter hoogte van ca. in totaal € 193 

miljoen. Met betrekking tot deze procedures merken Curatoren nog het navolgende op: 

 

 Deutsche Bank 

 Curatoren hebben inmiddels overeenstemming bereikt met Deutsche Bank over de omvang 

van haar vordering. Op korte termijn zal de terzake aanhangige renvooiprocedure kunnen 

worden beëindigd. 

 

 KBC Bank Nederland N.V., ABN AMRO Bank N.V., DSB Ficoholding N.V., DSB Leven N.V. en 

DSB Bank N.V. 

  Ten aanzien van de door Curatoren betwiste vorderingen van deze crediteuren werd de 

eerstdienende dag bepaald op 3 april 2013 in afwachting van verdere afronding van de 

uitwinning van zekerheden respectievelijk de uitkomst van het noodzakelijke onderzoek naar 

de grondslag(en) van de vorderingen.  
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8. Fiscaliteit        

 

 Er hebben zich afgelopen verslagperiode geen bijzondere ontwikkelingen voorgedaan.  

 

9. Overig          

 

Vooruitzichten voor crediteuren en termijn afwikkeling faillissement 

Curatoren kunnen thans geen uitspraak doen over de termijn van afwikkeling van het 

faillissement van DSB Beheer en groepsmaatschappijen. Met de afronding van het 

veilingtraject van de kunstcollectie, de verkoop van het museum in aanbouw in Opmeer, de 

afwikkeling van de renvooiprocedures en het voeren van eventuele aansprakelijkheids-

procedures zal naar verwachting nog geruime tijd zijn gemoeid. 

  

 Urenbesteding 

In de periode van 1 november 2012 tot en met 31 januari 2013 hebben Curatoren en hun 

medewerkers in totaal 590 uren besteed aan de afwikkeling van het faillissement van DSB 

Beheer en van de in dit verslag behandelde overige gefailleerde DSB-vennootschappen, 

waarvan 63 uren voor Houthoff Buruma en 527 uren voor CMS Derks Star Busmann.  

 

PwC heeft met haar team in dezelfde periode in totaal 100 uren besteed aan (fiscale) 

advisering van Curatoren.  

 

In totaal moeten Curatoren per 31 januari 2013 nog een vergoeding ontvangen voor 3.151 

uren. De met deze werkzaamheden gemoeide bedragen zijn derhalve niet verwerkt in het 

kasstroomoverzicht (het als bijlage 17 aangehechte tussentijds financieel verslag in het 

faillissement van DSB Beheer). 

 

Financiële verantwoording en saldi faillisementsrekeningen  

Voor een beschrijving van de inkomsten en uitgaven wordt verwezen naar het tussentijds 

financieel verslag in het faillissement van DSB Beheer dat als bijlage 17 aan dit verslag is 

gevoegd. Ten aanzien van de overige gefailleerde DSB entiteiten verwijzen Curatoren naar de 

overige bij dit verslag gevoegde tussentijdse financiële verslagen. 

 

Vanaf de aanvang van het faillissement van DSB Beheer hebben Curatoren (en hun mede-

werkers en adviseurs) de door hun bestede tijd per sub-dossier separaat geadministreerd. De 

door de boedel van DSB Beheer aan de boedels van een aantal andere DSB-
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vennootschappen voorgeschoten afwikkelingskosten zijn na daartoe van de rechter-

commissaris verkregen toestemming aan DSB Beheer vergoed (voorzover het beschikbare 

actief dat toeliet). 

 

Saldi faillissementsrekeningen en rente 

Aangezien de Kas Bank Curatoren heeft bericht dat met ingang van 1 augustus 2012 geen 

rente meer zal worden vergoed over saldi van bij haar aangehouden faillissementsrekeningen, 

hebben Curatoren naar alternatieven gezocht om een zo hoog mogelijke rente-opbrengst over 

de substantiële saldi in de diverse boedels te realiseren. De rente die tot op heden in het 

faillissement van DSB Beheer tot 31 januari 2013 is gerealiseerd bedraagt € 43.424,26.  

 

10. Informatievoorziening en publicatie openbare verslagen. 

 

Curatoren verwijzen ook naar de gepubliceerde faillissementsverslagen van de curatoren van 

DSB Bank. Het reguliere volgende openbare verslag van Curatoren zal, behoudens bijzondere 

ontwikkelingen die tot een eerdere of latere publicatie noodzaken, naar verwachting eind april 

2013 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).  

 

Amsterdam, 6 februari 2013, 

 

 

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

Bijlage 3 Tussentijds Financieel Overzicht 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). 

 
 
 
 
 


