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Gegevens onderneming
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curatoren

:
:
:
:

Rechter-commissaris
Verslagperiode

:
:

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
1 augustus 2012 – 31 oktober 2012

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris
Verslagperiode

:
:
:
:
:
:

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
1 augustus 2012 – 31 oktober 2012

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris
Verslagperiode

:
:
:
:
:
:

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
1 augustus 2012 – 31 oktober 2012

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris
Verslagperiode

:
:
:
:
:
:

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
1 augustus 2012 – 31 oktober 2012

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris
Verslagperiode

:
:
:
:
:
:

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
1 augustus 2012 – 31 oktober 2012

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris
Verslagperiode

:
:
:
:
:
:

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
1 augustus 2012 – 31 oktober 2012

Gegevens onderneming

:

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris
Verslagperiode

:
:
:
:
:

DSB Vastgoed Beleggingen B.V. (“DSB Vastgoed
Beleggingen”)
10/630 F (Rechtbank Amsterdam)
14 september 2010
mr. drs. J.L.M. Groenewegen
mr. M.L.D. Akkaya
1 augustus 2012 – 31 oktober 2012

3114453.1
CMS/AMS/JLMG-EV/20900649/EC05112012

2

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris
Verslagperiode

:
:
:
:
:
:

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
1 augustus 2012 – 31 oktober 2012

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris
Verslagperiode

:
:
:
:
:
:

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
1 augustus 2012 – 31 oktober 2012

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris
Verslagperiode

:
:
:
:
:
:

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
1 augustus 2012 – 31 oktober 2012

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris
Verslagperiode

:
:
:
:
:
:

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
1 augustus 2012 – 31 oktober 2012

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris
Verslagperiode

:
:
:
:
:
:

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
1 augustus 2012 – 31 oktober 2012

Gegevens onderneming

:

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris
Verslagperiode

:
:
:
:
:

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
1 augustus 2012 – 31 oktober 2012

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris
Verslagperiode

:
:
:
:
:
:

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
1 augustus 2012 – 31 oktober 2012
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Gegevens onderneming
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris
Verslagperiode

:
:
:
:
:
:

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
1 augustus 2012 – 31 oktober 2012

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris
Verslagperiode

:
:
:
:
:
:

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
1 augustus 2012 – 31 oktober 2012

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris
Verslagperiode

:
:
:
:
:
:

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
1 augustus 2012 – 31 oktober 2012

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris
Verslagperiode

:
:
:
:
:
:

Plazacasa B.V. (“Plazacasa”)
11/503F (Rechtbank Amsterdam)
30 augustus 2011
mr. drs. J.L.M. Groenewegen
mr. M.L.D. Akkaya
1 augustus 2012 – 31 oktober 2012
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Opmerkingen vooraf
Dit is het veertiende 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 van 1 augustus tot en met 31 oktober 2012.

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 DS Art en DSB Stadion 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 faillissementsverslagen.

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

Voorzover 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.
Op 18 september, 2 en 11 oktober 2012 is door Christie’s Amsterdam B.V. in opdracht van de
curator van DS Art maar voor rekening en risico van Deutsche Bank Nederland N.V.
(“Deutsche Bank”) als pandhouder het grootste nog resterende deel van de DSB-kunstcollectie geveild.

De met de overig belanghebbenden (Deutsche Bank als hypotheekhouder en de curatoren
van Midreth Bouwbedrijf B.V. (“Midreth”) met een retentierecht en Rabobank Woudenberg als
pandhouder van de vorderingen van Midreth op DSB Stadion) afgesproken verkoopprocedure
voor het onafgebouwde Scheringa Museum in Opmeer heeft vooralsnog niet geresulteerd in
een onderhandse verkoop. Het overleg over een (onderhandse) verkoop zal worden
voortgezet.

De rechter-commissaris heeft op 16 oktober 2012 bepaald dat een vergadering van
schuldeisers op basis van artikel 178 van de Faillissementswet zal plaatsvinden in het
faillissement van DSB Beheer op 10 januari 2013 om 10.00 uur.

Curatoren hebben eveneens voorbereidingen getroffen voor de verificatievergaderingen in de
faillissementen van een aantal andere gefailleerde DSB-vennootschappen, zijnde Veestapel
Opmeer, DSB Internetbedrijven, DSB Vastgoed Ontwikkeling, DSB Vastgoed Exploitatie, DSB
Vastgoed, DSB Vastgoed Beleggingen, DSB Spanbroekerweg en Clicks 4 Sales. De
verificatievergaderingen in deze faillissementen zullen “pro forma” plaatsvinden op 29
november 2012 om 9.25 uur.
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De verificatievergadering in het faillissement van DS Art zal plaatsvinden op 10 januari 2013
om 11.00 uur.

Hierna onder punt 9 wordt een nadere toelichting gegeven op deze vergaderingen.

Curatoren hebben tenslotte hun werkzaamheden ten aanzien van hun bevindingen zoals
opgenomen in het rapport “Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van DSB
Beheer B.V” d.d. 19 juni 2012 voortgezet.

3. Personeel

DSB Beheer heeft geen personeel meer in dienst.
4. 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 tussenhoudstermaatschappij en is niet betrokken in een
insolventieprocedure. DSB Ficoholding N.V. houdt de aandelen in DSB Bank N.V., DSB Leven
N.V. en DSB Schade N.V.

DSB Leven N.V. en DSB Schade N.V. zijn gevestigd in Heerhugowaard en zijn voldoende
solvabel conform de Solvency II vereisten.

Bij Hollands Welvaren Leven N.V. (een dochtervennootschap van DSB Leven N.V.) is
inmiddels voor € 4 miljoen aan compensatie toegekend. De komende maanden wordt een
verdere toename van de te verwerken compensatiebedragen verwacht.

Verzekeringen Holding N.V. verkeert thans in liquidatie.
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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

In de onderhavige verslagperiode is voor een aantal niet gefailleerde dochtermaatschappijen
van DSB Intermediairs B.V. de vereffeningsprocedure buiten faillissement gestart. Het betreft
de volgende vennootschappen: Van Rijswijk Groep B.V., DGA Assuradeuren B.V., Keurkrediet
Nederland B.V., Krediet Groep 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 in het kader van de vereffeningsprocedure vereiste deponering van de rekening en
verantwoording bij de Kamer van Koophandel en publicatie daarvan in een dagblad zijn
verricht. De wettelijke verzetstermijn van twee maanden ex art. 2:23b lid 5 BW loopt en is
aangevangen op:
-

28 september 2012 ten aanzien van Nifa Financieringen B.V., DGAC Financial
Services B.V., Hollandse Krediet & Verzekeringscentrale B.V., Keurkrediet Nederland
B.V. en Krediet Groep Nederland B.V.;

-

9 oktober 2012 ten aanzien van DGA Financieel Adviseurs Zeeland B.V.; en

-

17 oktober 2012 ten aanzien van Van Rijswijk Groep B.V., DGA Assuradeuren B.V.,
Leenwereld B.V. en Leencentrum Nederland B.V.

Call Direct Centre B.V. is per 28 september 2012 door middel van een turboliquidatie
vereffend.
Ten aanzien van Hendriks & Partners B.V. wordt – met name in verband met zeer recent nog
ingediende claims - onderzocht in hoeverre vereffening buiten faillissement nog mogelijk zal
zijn.
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DSB Internetbedrijven en participaties

DSB Internetbedrijven

In het faillissement van DSB Internetbedrijven wordt op 29 november 2012 een pro forma
verificatievergadering gehouden. De crediteuren van DSB Internetbedrijven zijn hiervan
schriftelijk op de hoogte gesteld.

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

Plazacasa
Bij aanvang van de onderhavige verslagperiode bedroeg het actief in het faillissement van
Plazacase € 50.672,79. In dit faillissement zal geen actief meer worden gerealiseerd.
Na toestemming van de rechter-commissaris is het beschikbare actief aangewend voor de
gedeeltelijke vergoeding van de afwikkelingskosten die door de boedel van DSB Beheer aan
de boedel van Plazacasa zijn voorgeschoten. Het faillissement van Plazacasa zal naar
verwachting in de komende verslagperiode bij gebrek aan baten worden opgeheven. Aan
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 wordt op 29 november 2012 een pro forma
verificatievergadering gehouden. De crediteuren van Clicks 4 Sales zijn hiervan schriftelijk op
de hoogte gesteld.
Teneinde de verdere afwikkeling van het faillissement van Clicks 4 Sales mogelijk te maken is
een nog openstaande restantvordering van Clicks 4 Sales in het faillissement van DSB Bank
met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan de boedel van DSB Beheer.
De thans nog aan Clicks 4 Sales toebehorende domeinnamen worden met toestemming van
de rechter-commissaris aan de boedel van DSB Bank verkocht. De curatoren van DSB Bank
zullen deze domeinnamen tesamen met aan DSB Bank toebehorende domeinnamen
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waarschijnlijk via een internetveiling te gelde maken. Deze transactie zal naar verwachting in
het vierde kwartaal van 2012 worden afgerond.

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 wordt op 29 november 2012 een pro forma
verificatievergadering gehouden. De crediteuren van DSB Vastgoed zijn hiervan schriftelijk op
de hoogte gesteld.

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 wordt op 29 november 2012 een pro
forma verificatievergadering gehouden. De crediteuren van DSB Vastgoed Ontwikkeling zijn
hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Als bijlage 6 wordt aan dit verslag het tussentijds financieel verslag van DSB Vastgoed
Ontwikkeling gevoegd.
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Scheringa Museum

De biedingen die door geïnteresseerde partijen zijn uitgebracht op het onafgebouwde
Scheringa Museum in Opmeer zijn door Deutsche Bank, de curatoren van Midreth en de
Rabobank Woudenberg als belanghebbenden niet aanvaard. De curator zal gedurende de
komende verslagperiode samen met de belanghebbenden overleg voeren over alternatieven,
waaronder ook een openbare veiling van de onroerende zaak.

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

DSB Spanbroekerweg
In het faillissement van DSB Spanbroekerweg wordt op 29 november 2012 een pro forma
verificatievergadering gehouden. De crediteuren van DSB Spanbroekerweg zijn hiervan
schriftelijk op de hoogte gesteld.
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 wordt op 29 november 2012 een pro forma
verificatievergadering gehouden. De crediteuren van DSB Vastgoed Exploitatie zijn hiervan
schriftelijk op de hoogte gesteld.

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. De curator van DSB Bankfilialen streeft er naar in overleg met de betrokken
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hypotheekhouders de (onderhandse) verkoop van deze panden in de eerste helft van 2013 af
te ronden.

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

Inmiddels is duidelijk geworden dat de vordering van DSB Stadion op de failliete boedel van
Memid Investments B.V. als oninbaar moet worden beschouwd.

De curator van DSB Stadion voert overleg met de curatoren van Midreth en met Deutsche
Bank over de omvang van hun vorderingen op DSB Stadion vooruitlopend op de naar
verwachting in de loop van 2013 te houden verificatievergadering.

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 wordt op 29 november 2012 een pro
forma verificatievergadering gehouden. De crediteuren van DSB Vastgoed Beleggingen zijn
hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Als bijlage 13 wordt aan dit verslag een tussentijds financieel verslag van DSB Vastgoed
Beleggingen gevoegd.
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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
Op 18 september, 2 en 11 oktober 2012 is door Christie’s Amsterdam B.V. in opdracht van de
curator van DS Art maar voor rekening en risico van Deutsche Bank als pandhouder het
grootste, nog resterende deel van de DSB-kunstcollectie geveild (in Amsterdam en Londen),
waarbij de opbrengst de verwachtingen overtrof. De netto-opbrengst komt toe aan Deutsche
Bank als pandhouder. In de komende verslagperiode zal de afrekening met Christie’s en
Deutsche Bank plaatsvinden. De na deze veilingen nog resterende kunstwerken zullen in de
periode november 2012 tot en met mei 2013 worden geveild op veilingen in Amsterdam,
Londen, New York en Hong Kong.

In het faillissement van DS Art wordt op 10 januari 2013 om 11.00 uur een verificatievergadering gehouden. De crediteuren van DS Art zijn hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

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

Veestapel Opmeer

In het faillissement van Veestapel Opmeer wordt op 29 november 2012 een pro forma
verificatievergadering gehouden. De crediteuren van Veestapel Opmeer zijn hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
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Als bijlage 16 wordt aan dit verslag een tussentijds financieel verslag van Veestapel Opmeer
gevoegd.

5. Debiteuren

Er hebben zich sinds het vorige verslag geen bijzondere ontwikkelingen voorgedaan.

6. Bank / Zekerheden

Curatoren voeren nog steeds regelmatig overleg met de banken met betrekking tot het
uitwinnen van de zekerheden. Dit betreft meer in het bijzonder het overleg met Deutsche Bank
over de toepassing van het bepaalde in art. 136 Fw, dit ook in verband met de tussen de
boedel en Deutsche Bank aanhangige renvooiprocedure (zie hierna).

7. Doorstart / voortzetten

Curatoren verwijzen naar het hiervoor en het in de vorige openbare verslagen vermelde
terzake van de (verkoop)initiatieven van de afzonderlijke onderdelen van de DSB Groep.

8. Rechtmatigheid
Naar aanleiding van het op 19 juni 2012 gepubliceerde rapport “Onderzoek naar de oorzaken
van het faillissement van DSB Beheer B.V.” en de in het vorige openbaar verslag vermelde
aansprakelijkstelling van de heer Scheringa zullen Curatoren over mogelijke vervolgstappen
overleg voeren met de rechter-commissaris.

9. Crediteuren

Schuldeisersvergadering ex 178 Fw in het faillissement van DSB Beheer

Op 16 oktober 2012 heeft de rechter-commissaris in het faillissement van DSB Beheer
bepaald dat een vergadering van schuldeisers op basis van artikel 178 van de
Faillissementswet zal plaatsvinden in het faillissement van DSB Beheer op donderdag 10
januari 2013 om 10.00 uur in het gerechtsgebouw aan Parnassusweg te Amsterdam. Alle
crediteuren van DSB Beheer zijn hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
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Op de agenda staat het alsnog verifiëren van nagekomen en dus 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 € 523.863,=. De vordering wordt door
Curatoren wegens onvoldoende onderbouwing betwist. Nadien heeft de heer Scheringa zijn
vordering verhoogd met een bedrag van € 8.302.041,=. Een vergelijkbare vordering is door de
heer Scheringa ook ingediend in het faillissement van DSB Bank.

Daarnaast heeft de heer Scheringa een vordering ingediend ter vergoeding van door hem
gemaakte en te maken kosten van (rechts)bijstand.

Curatoren betwisten de vorderingen van de heer Scheringa wegens onvoldoende
onderbouwing. Ook de curatoren van DSB Bank betwisten de vordering ter zake de
pensioenclaim.

Vorderingen van mevrouw Scheringa-de Vries
Mevrouw Scheringa-de Vries heeft een pensioenclaim (van nog niet vastgestelde omvang)
ingediend in het faillissement van DSB Beheer. Deze vordering is overigens eveneens
ingediend in de faillissementen van DSB Bank en DS Art.

Curatoren betwisten ook deze vordering. Ook de curatoren van DSB Bank en de curator van
DS Art betwisten deze vordering.

Verificatievergadering in het faillissement van DS Art

Op 26 oktober 2012 heeft de rechter-commissaris in het faillissement van DS Art, bepaald dat
de verificatievergadering in het faillissement van DS Art zal plaatsvinden op donderdag 10
januari 2013 om 11.00 uur in het gerechtsgebouw aan de Parnassusweg te Amsterdam.

De rechter-commissaris heeft tevens bepaald dat crediteuren van DS Art hun vorderingen
uiterlijk op 20 december 2012 bij de curator van DS Art moeten indienen.
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Verificatievergaderingen in faillissementen van overige DSB-entiteiten

Op 16 oktober 2012 heeft de rechter-commissaris in de faillissementen van Veestapel
Opmeer, DSB Internetbedrijven, DSB Vastgoed Ontwikkeling, DSB Vastgoed Exploitatie, DSB
Vastgoed, DSB Vastgoed Beleggingen, DSB Spanbroekerweg en Clicks 4 Sales bepaald dat
op donderdag 29 november 2012 om 9:25 uur in deze faillissementen zogeheten “pro forma”
verificatievergaderingen zullen plaatsvinden in het gerechtsgebouw aan de Parnassusweg te
Amsterdam.

De rechter-commissaris heeft tevens bepaald dat crediteuren in deze faillissementen hun
vorderingen uiterlijk op 8 november 2012 bij de curator moeten indienen.
De aanwezigheid van de crediteuren bij de “pro forma” bepaalde verificatievergaderingen is
niet nodig. Alleen indien alsnog blijkt dat niet alle door de curator voorlopig erkende
vorderingen definitief erkend kunnen worden, zal de rechter-commissaris een dag, uur en
plaats vaststellen waarop de inhoudelijke verificatievergadering(en) alsnog zullen worden
gehouden. Op dit moment worden alle vorderingen van crediteuren in voornoemde
vennootschappen door de curator voorlopig erkend.

Renvooiprocedures in het faillissement van DSB Beheer

Thans is nog sprake van 8 aanhangige renvooiprocedures van 7 schuldeisers in het
faillissement van DSB Beheer die betrekking hebben op door Curatoren betwiste vorderingen
ter hoogte van in totaal € 137 miljoen.

Met betrekking tot deze procedures merken Curatoren het navolgende op:

Vordering van Deutsche Bank
In afwachting van de uitkomst van lopend overleg tussen Curatoren en Deutsche Bank over
de toepassing van art. 136 Fw is de procedure naar de parkeerrol verwezen, maar deze kan
zo nodig op ieder moment weer opgebracht worden.

Vordering van de heer Scheringa
De renvooiprocedure met betrekking tot de initiële vordering van de heer Scheringa terzake
van pensioenaanspraken wordt aangehouden in afwachting van de uitkomst van de op 10
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januari 2013 te houden vergadering ex art. 178 Fw en de aanvullende door de heer Scheringa
ingediende vordering. Indien de heer Scheringa zijn vordering handhaaft, zal naar verwachting
op 10 januari 2013 een verwijzing naar een nieuwe renvooiprocedure volgen, waarin de
volledige vordering van de heer Scheringa zal worden behandeld. De onderhavige
renvooiprocedure zal dan worden geroyeerd.

Vorderingen van banken, DSB Ficoholding N.V., DSB Leven N.V. en DSB Bank
Ten aanzien van de overige door Curatoren betwiste vorderingen werd de eerstdienende dag
bepaald op 3 april 2013 in afwachting van de afronding van de uitwinning van zekerheden
respectievelijk de uitkomst van het noodzakelijke onderzoek naar de grondslag van de
vorderingen.

10. Fiscaliteit

Er hebben zich afgelopen verslagperiode geen bijzondere ontwikkelingen voorgedaan.

11. 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 aansprakelijkheidsprocedures zal naar verwachting nog geruime tijd zijn gemoeid.

Urenbesteding
In de periode van 1 augustus tot en met 31 oktober 2012 hebben Curatoren en hun
medewerkers in totaal 846 uren besteed aan de afwikkeling van het faillissement van DSB
Beheer en van de in dit verslag behandelde overige gefailleerde DSB-vennootschappen,
waarvan 83 uren voor Houthoff Buruma en 763 uren voor CMS Derks Star Busmann.

PwC heeft met haar team in dezelfde periode in totaal 157,5 uren besteed aan fiscale
advisering van Curatoren.

In totaal moeten Curatoren per 31 oktober 2012 nog een vergoeding ontvangen voor 2.561
uren. De met deze werkzaamheden gemoeide bedragen zijn derhalve niet verwerkt in het
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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 medewerkers 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 DSBvennootschappen voorgeschoten afwikkelingskosten zijn na daartoe van de rechtercommissaris 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.

Na daartoe van diverse banken en de curatoren van DSB Bank ontvangen voorstellen zijn de
saldi met toestemming van de rechter-commissaris overgeboekt naar depositorekeningen bij
DSB Bank. Curatoren kunnen te allen tijde zonder kosten beschikken over deze saldi en het
normale betalingsverkeer blijft via Kas Bank verlopen.

Plan van aanpak en werkzaamheden
In de komende verslagperiode zullen Curatoren met name de te houden verificatie- en
schuldeisersvergaderingen voorbereiden en afwikkelen en overleg voeren over de vervolgstappen naar aanleiding van het oorzakenonderzoek.
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12. 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
januari 2013 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, 5 november 2012,

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

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).
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