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1. Opmerkingen vooraf 

 

Dit is een tussentijds openbaar verslag dat wordt uitgebracht in verband met de 

schuldeisersvergadering die op grond van artikel 178 Faillissementswet (“Fw”) in het 

faillissement van DSB Beheer zal plaatsvinden op de Rechtbank Amsterdam op 10 

januari 2013 om 10:00 uur.  

 

In dit verslag wordt de stand van de boedel van DSB Beheer weergegeven, zoals die 

normaliter ook bij de verificatievergadering moet worden verstrekt (in dat geval als 

bepaald in artikel 137 Fw). Dit (tussentijds) openbaar verslag van de curatoren van 

DSB Beheer (“Curatoren”) dient in samenhang met de eerdere gecombineerde 

openbare verslagen van DSB Beheer en haar groepsmaatschappijen te worden 

gelezen.  

 

In dit verslag 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. 

 

2. Belangrijkste gebeurtenissen tijdens de afgelopen verslagperiode 

 

Verificatie nagekomen vorderingen 

Curatoren hebben in de afgelopen verslagperiode de nodige voorbereidingen 

getroffen voor de schuldeisersvergadering van 10 januari 2013. Conform de 

beschikking van de rechter-commissaris van 16 oktober 2012 hebben Curatoren bij 

brief van 25 oktober 2012 de crediteuren opgeroepen en op de hoogte gesteld van de 

schuldeisersvergadering. Op de schuldeisersvergadering zullen met name drie 

vorderingen geverifieerd worden die na de verificatievergadering van 5 april 2012 bij 

Curatoren zijn ingediend. 
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Bij brief van 20 december 2012 zijn de crediteuren nader opgeroepen en in kennis 

gesteld van de deponering van de lijst van voorlopig betwiste schuldvorderingen. Op 

die lijst staan drie vorderingen vermeld, die door Curatoren zijn betwist en ook tijdens 

de schuldeisersvergadering zullen worden. Het betreft pensioenvorderingen van de 

heer D. Scheringa en mevrouw B. Scheringa-de Vries en een vordering ter zake van 

de vergoeding van juridische kosten van de heer D. Scheringa.  

 

Curatoren hebben, overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 Fw en 115 Fw, (meer 

dan) zeven dagen voorafgaand aan de verificatievergadering de lijst van voorlopig 

betwiste preferente en concurrente schuldvorderingen op 21 december 2012 ter griffie 

van de Rechtbank Amsterdam gedeponeerd alwaar deze kosteloos voor een ieder ter 

inzage ligt. Na de deponering hebben zich bij Curatoren geen andere crediteuren 

gemeld. 

 

Als bijlage 1 bij dit verslag wordt een lijst van voorlopig betwiste preferente en 

concurrente schuldvorderingen gevoegd zoals deze op 21 december 2012 is 

gedeponeerd. 

 

Overige werkzaamheden Curatoren 

Daarnaast hebben Curatoren de werkzaamheden voortgezet die in het veertiende 

openbaar verslag van 5 november 2012 werden toegelicht.   

 

 3. Stand van de boedel  

 

Als bijlage 2 bij dit verslag is een tussentijds financieel verslag van de boedel van 

DSB Beheer per 8 januari 2013 gevoegd.   

 

Curatoren verwachten dat het boedelactief nog zal toenemen als gevolg van 

uitdelingen uit andere faillissementen van tot de DSB-Groep behorende 

vennootschappen en liquidatie-uitkeringen van niet gefailleerde DSB-

vennootschappen. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de openbare 

faillissementsverslagen.  

 

Nadat voornoemde uitdelingen en liquidatie-uitkeringen ontvangen zijn, is in het 

faillissement van DSB Beheer naar verwachting een tweede uitdeling aan crediteuren 

met een erkende concurrente schuldvordering mogelijk. Omtrent de hoogte en het 

./. 

./. 
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tijdstip van de te zijner tijd te verrichten uitkering kunnen Curatoren thans nog geen 

uitspraken doen. 

 

 4. Overig 

 

Curatoren van DSB Beheer zullen voortgaan met het uitbrengen van reguliere 

(gecombineerde) openbare verslagen. Naar verwachting wordt het volgende reguliere 

openbaar verslag eind januari 2013 gepubliceerd.  

  

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, 8 januari 2013 
 
 
 
 

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

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Overzicht Bijlagen: 
 

Bijlage 1: Lijst van voorlopig betwiste preferente / concurrente schuldvorderingen 
Bijlage 2: Tussentijds Financieel Verslag van DSB Beheer d.d. 8 januari 2013 
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Bijlage 1 
 

Lijst van voorlopig betwiste preferente / concurrente schuldvorderingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lijst van voorlopig betwiste preferente en concurrente schuldvorderingen
ten behoeve van de schuldeisersvergadering ex art. 178 Fw in het faillissement van DSB Beheer B.V.
10 januari 2013, 10:00 uur, Rechtbank Amsterdam

Crediteur RelatieID ClaimID Adres Postcode Plaats Bedrag Aard van de vordering Reden van betwisting

1 Scheringa, D. 1012194 2918253 Spanbroekerweg 125 1715GL SPANBROEK € 8.830.904,00 pensioen grondslag en omvang niet aangetoond

2 Scheringa, D. 1012194 2918254 Spanbroekerweg 125 1715GL SPANBROEK € 750.000,00 contractuele kostenvergoeding vordering gebaseerd op ongeldige overeenkomst en omvang niet onderbouwd

3 Scheringa - de Vries, B. 1900736 2918256 Spanbroekerweg 125 1715GL SPANBROEK € 1.000.000,00 pensioen grondslag, omvang en rang niet aangetoond

3223414_1
Deponeringsversie

d.d. 20122012
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Bijlage 2 
 

Tussentijds Financieel Verslag DSB Beheer d.d. 8 januari 2013 
 
 



Bijlage 2

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG OP KASBASIS d.d. 08-01-2013
in het faillissement van: DSB Beheer B.V.

Faillissementsnummer 09/812 F (Rb. Amsterdam)
Datum uitspraak 21 oktober 2009
Rechter-commissaris mr. M.L.D. Akkaya

Curatoren
betrekking hebbend op verslag nr. 15

A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal BTW

1. aangetroffen middelen
bank 307.986,62€          307.986,62€          -€                         

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 2.115.435,35€       23,00€                   2.115.458,35€       
Ontvangst conform 
vaststellingsovereenkomst met 
fiscus 23.800.484,00€     23.800.484,00€     
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€              
Overige baten 7.413,84€              7.413,84€              

5. totaal 34.856.655,27€     23,00€                   34.856.678,27€     -€                         

B.

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

1e uitdeling aan schuldeisers 
(8,5%) 7.545.031,98€       7.545.031,98€       
Salaris curatoren 4.340.540,99€       4.340.540,99€       693.027,55€            
Personeelskosten 672.201,83€          672.201,83€          
Kosten taxatie Cessna 1.653,80€              1.653,80€              
Kosten PWC 2.703.294,44€       44.076,41€            2.747.370,85€       438.655,85€            
Kosten adviseurs 342.326,96€          33.214,16€            375.541,12€          59.960,35€              
Aflossing boedelkrediet 4.345.696,30€       4.345.696,30€       
Aankoop vordering 290.000,00€          290.000,00€          
Rente boedelkrediet 86.239,57€            86.239,57€            
Overige kosten 29.138,67€            419,26€                 29.557,93€            
Bankkosten 906,65€                 906,65€                 

6. totaal 20.357.031,19€     77.709,83€            20.434.741,02€     1.191.643,75€         

C. THANS NOG BESCHIKBAAR

totaal A 34.856.678,27€     
totaal B 20.434.741,02€     

7. Beschikbare middelen 14.421.937,25€     

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


