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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    : 20 juni 2012 – 31 juli 2012 
 
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 mei 2012 – 31 juli 2012 
 
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 mei 2012 – 31 juli 2012  
 
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 mei 2012 – 31 juli 2012 
 
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   : 1 mei 2012 – 31 juli 2012 
 
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   : 1 mei 2012 – 31 juli 2012 
 
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   : 1 mei 2012 – 31 juli 2012 
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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 mei 2012 – 31 juli 2012 
 
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   : 1 mei 2012 – 31 juli 2012 
 
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   : 1 mei 2012 – 31 juli 2012 
 
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 mei 2012 – 31 juli 2012 
 
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 mei 2012 – 31 juli 2012 
 
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   : 1 mei 2012 – 31 juli 2012 
 
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 mei 2012 – 31 juli 2012 
 
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 



   

2893550-1 
CMS/AMS/JLMG-EV/20900649 (EC) 

4 

Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya 
Verslagperiode   : 1 mei 2012 – 31 juli 2012 
 
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   : 1 mei 2012 – 31 juli 2012 
 
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 
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Verslagperiode   : 1 mei 2012 – 31 juli 2012 
 
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 mei 2012 – 31 juli 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



   

2893550-1 
CMS/AMS/JLMG-EV/20900649 (EC) 

5 

Opmerkingen vooraf 

 

Dit is het dertiende 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 31 juli 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 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          

 

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     

  

Naar aanleiding van de op 5 april 2012 gehouden verificatievergadering in het faillissement 

van DSB Beheer is op 27 juni 2012 een eerste tussentijdse uitdeling van 8,5 % aan de 

erkende concurrente crediteuren geëffectueerd (zie ook hierna onder punt 9).  

 

Curatoren hebben de verkoop van activa van DSB Beheer en haar groepsmaatschappijen 

verder voortgezet. De verkoopprocedure voor het onafgebouwde Scheringa Museum in 

Opmeer is met de hulp van Jones Lang LaSalle (“JLL”) voortgezet. 

  

Curatoren hebben het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van DSB Beheer 

afgerond en hun rapport op 19 juni 2012. Dit rapport is te vinden 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).    

 

Op 4 juli 2012 hebben de curator van DS Art, Deutsche Bank Nederland N.V. (“Deutsche 

Bank”) en Christie’s Amsterdam B.V. (“Christie’s”) de contracten getekend voor de veiling 

van de resterende kunstwerken van de DSB kunstcollectie. 

  

3. Personeel           

 

DSB Beheer heeft geen personeel meer in dienst. 

 
4. Activa  

 

  Deelnemingen        

 

A. Schadeverzekerings- en levensverzekeringsbedrijf   
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DSB Ficoholding N.V., DSB Schade N.V., DSB Leven N.V. en DS Verzekeringen Holding N.V. 

  

De jaarrekeningen over 2011 van DSB Leven N.V., DSB Schade N.V. en Hollands Welvaren 

Leven N.V. zijn vastgesteld in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 4 juni 2012. 

Aan de directie en de commissarissen is hierbij decharge verleend voor het over 2011 

gevoerde beleid en gehouden toezicht. De jaarrekeningen zijn gedeponeerd bij het 

Handelsregister. 

 

Hollands Welvaren Leven N.V. is door DSB Bank en DSB Leven N.V. in staat gesteld de vorig 

jaar getroffen compensatieregeling ten aanzien van de beleggingsverzekeringen te 

bekostigen. Als zekerheid is op de aandelen van DSB Leven N.V. en DSB Schade N.V. een 

derde pandrecht gevestigd ten behoeve van DSB Bank. 

 

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 

  

 Sinds het vorige openbare verslag hebben zich geen materiële vermeldenswaardige 

ontwikkelingen voorgedaan in het kader van DSB Intermediairs en haar niet failliete 

dochterbedrijven. Curatoren zullen binnenkort de eerder aangekondigde liquidatie van de (niet 

failliete) dochterbedrijven van DSB Intermediairs in gang zetten. Ten aanzien van de 

dochtervennootschappen Krediet Groep Nederland B.V., Keurkrediet Nederland B.V. en 

Hendriks & Partner B.V. geldt dat zich een aantal crediteuren hebben gemeld waarvan thans 

wordt onderzocht of deze een valide vordering hebben. De verwachting is dat deze 

vorderingen in de fase van vereffening in liquidatie zullen worden afgewikkeld. 
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DSB Internetbedrijven en participaties    

 

DSB Internetbedrijven en Plazacasa 

 

Sinds het vorige openbare verslag hebben zich geen vermeldenswaardige ontwikkelingen 

voorgedaan in de faillissementen van DSB Internetbedrijven en Plazacasa. Als bijlage 2 en 3 

worden aan dit verslag de tussentijdse financiële verslagen van DSB Internetbedrijven en 

Plazacasa gevoegd. 

 

Clicks 4 Sales 

 

De verkoop van de domeinnamen die aan Clicks 4 Sales toebehoren, wordt gecombineerd 

met de verkoop van de domeinnamen die door DSB Bank worden gehouden. Curatoren 

voeren daaromtrent overleg met de curatoren van DSB Bank. 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 viertal 

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

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

Bankfilialen.  

 

DSB Vastgoed en DSB Vastgoed Ontwikkeling 

 

Sinds het vorige openbare verslag hebben zich geen vermeldenswaardige ontwikkelingen 

voorgedaan in de faillissementen van DSB Vastgoed en DSB Vastgoed Ontwikkeling. Als 

bijlage 5 en 6 worden aan dit verslag de tussentijds financiële verslagen van DSB Vastgoed 

en DSB Vastgoed Ontwikkeling gevoegd. 
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 Scheringa Museum  

 

Het verkoopproces voor het museumpand te Opmeer is door JLL gestart. De eerste 

biedingsronde is verstreken. Tijdens deze ronde is door diverse partijen interesse in aankoop 

van het museumpand getoond. De tweede biedingsronde loopt tot 15 augustus 2012 waarna 

de curator zich zal beraden over de acceptatie. 

 

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 de tussentijds financiële verslagen van DSB Spanbroe-

kerweg en DSB Vastgoed Exploitatie gevoegd. 

 

DSB Bankfilialen 

 

DSB Bankfilialen heeft thans nog drie panden in eigendom. Het betreft panden in Rotterdam, 

Eefde en Hoorn.  

 

Terzake het pand in Rotterdam (aan de Jan Leentvaartlaan 37) was aanvankelijk met de 

hypotheekhouder, ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO Bank”), afgesproken, dat deze dit 

object zou laten veilen. Ruim voor de openbare verkoop is een bod ontvangen waardoor de 

curator na instemming van ABN AMRO Bank en de rechter-commissaris een 

koopovereenkomst is aangegaan ter verkoop van dit kantoorpand. Dit kantoorpand zal 

omstreeks 1 augustus 2012 worden geleverd. 

 

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

gevoegd. 
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Rinsma State, DSB Stadion en DSB Vastgoed Beleggingen 

 

Sinds het vorige openbare verslag hebben zich geen vermeldenswaardige ontwikkelingen 

voorgedaan in de faillissementen van Rinsma State, DSB Stadion en DSB Vastgoed 

Beleggingen. Als bijlage 11, 12 en 13 worden aan dit verslag de tussentijds financiële ver-

slagen van Rinsma State, DSB Stadion en 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, derhalve is thans ook nog geen 

tussentijds financieel verslag opgemaakt. 

 

DS Sport 

 

Op 28 juni 2012 heeft AZ N.V. de gehele lening van DS Sport afgelost. Met deze aflossing 

heeft AZ N.V. de volledige lening ad € 3.920.000 voldaan en een bedrag van € 201.990,82 

aan rente betaald. AZ N.V. is daarmee haar verplichtingen uit hoofde van de met DS Sport 

gemaakte afspraken (vervroegd) nagekomen. 

 

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

 

DS Art 

 

Op 4 juli 2012 hebben de curator van DS Art, Deutsche Bank en Christie’s de contracten 

getekend voor de veiling van de resterende kunstwerken van de DSB kunstcollectie. Christie’s 

zal de desbetreffende kunstwerken in een aantal veilingen (zowel in Nederland als in het 

buitenland) tot circa medio mei 2013 in opdracht van de curator van DS Art maar volledig voor 

rekening en risico van Deutsche Bank als pandhouder (doen) veilen. De eerste veiling vindt 

plaats op 18 september 2012 in Amsterdam, wanneer circa 160 kunstwerken zullen worden 

geveild.  

 

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

 

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.  

 

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 de bevindingen van Curatoren zoals opgenomen in het rapport 

"Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van DSB Beheer B.V." hebben Curatoren 

de toenmalig bestuurder van DSB Beheer aansprakelijk gesteld en conservatoire maatregelen 

jegens hem getroffen. Curatoren hebben een termijn van zes maanden gekregen om een 

dagvaarding uit te brengen. 

  

9. Crediteuren           

  

 Eerste tussentijdse uitdeling DSB Beheer 

 Op 11 juni 2012 is, in aansluiting op de verificatievergadering van 5 april 2012 in het fail-

lissement van DSB Beheer, de eerste tussentijdse uitdelingslijst gedeponeerd ter griffie van de 

Rechtbank Amsterdam. Er is geen verzet tegen de tussentijdse uitdelingslijst ingesteld en 

daarmee is de tussentijdse uitdelingslijst verbindend geworden. De eerste uitdeling van 8,5% 

is op 27 juni 2012 geëffectueerd.  
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 Voor de betwiste maar voorwaardelijk toegelaten crediteurenvorderingen zal een zelfde 

percentage door Curatoren worden gereserveerd in afwachting van de uitkomst van lopende 

discussies met de betreffende crediteuren resp. tegen hen gevoerde renvooiprocedures.  

  

Renvooiprocedures 

Ten aanzien van alle betwiste vorderingen heeft de rechter-commissaris partijen op de 

verificatievergadering op grond van het bepaalde in art. 122 Fw naar de renvooiprocedures 

verwezen.  

 

Ten aanzien van de vorderingen van Deutsche Bank en de heer Scheringa zijn de 

renvooiprocedures op 16 mei 2012 aangevangen. 

 

De heer Scheringa heeft een eis tot verificatie genomen. Curatoren zullen de conclusie van 

antwoord voorbereiden. 

 

Deutsche Bank en Curatoren hebben thans nog overleg en Curatoren hebben in dit kader 

Deutsche Bank uitstel verleend om haar eis tot verificatie te nemen. 

 

Ten aanzien van de overige door Curatoren betwiste vorderingen werd de eerst dienende dag 

bepaald op 3 april 2013. Curatoren en de desbetreffende schuldeisers hebben zo de tijd en de 

mogelijkheid om verdere uitwinning van zekerheden te voltooien respectievelijk het 

noodzakelijke onderzoek naar de grondslag van de vordering te doen en daarna in onderling 

overleg tot de vaststelling van de (restant)vordering te komen.  

 

In de komende verslagperiode zullen Curatoren voorbereidingen treffen om in de 

faillissementen van de dochtervennootschappen van DSB Beheer verificatievergaderingen te 

houden. De verwachting is dat deze verificatievergaderingen in het najaar van 2012 zullen 

plaatsvinden. 

 

10. Fiscaliteit        

 

 Er hebben zich afgelopen verslagperiode geen bijzondere ontwikkelingen voorgedaan. 
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11. Overig          

 

Vooruitzichten voor crediteuren en termijn afwikkeling faillissement 

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

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

veilingtraject van de kunstcollectie en de verkoop van het museum in aanbouw in Opmeer zal 

echter nog geruime tijd zijn gemoeid. 

  

 Urenbesteding 

In het tweede kwartaal van 2012 hebben Curatoren en medewerkers in totaal 793 uren 

besteed aan dit faillissement, waarvan 153 uren voor Houthoff Buruma en 640 uren voor CMS 

Derks Star Busmann. 

 

PwC heeft met haar team in dezelfde periode in totaal 222 uren besteed aan het onderzoeken 

van de administratie en de financiële gegevens van DSB Beheer en haar dochteronder-

nemingen (exclusief DSB Bank) en het verzorgen van de rapportages aan Curatoren. 

 

Financiële verantwoording en saldi bankrekening  

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. Voorzover verkoopopbrengsten zijn gerealiseerd en toekomen aan dochter-

maatschappijen van DSB Beheer zijn deze (nog) niet in het overzicht betrokken. Ten aanzien 

van al gefailleerde DSB entiteiten verwijzen Curatoren naar de overige bij dit verslag 

gevoegde tussentijdse financiële verslagen. 

 

Plan van aanpak en werkzaamheden 

Curatoren zullen in de komende maanden de verkoop van activa van DSB Beheer en 

dochtermaatschappijen continueren, eventuele verdere maatregelen naar aanleiding van het 

onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van DSB Beheer overwegen, de liquidatie 

van de internet- en intermediairbedrijven zoveel mogelijk trachten af te ronden, betwiste 

vorderingen uitprocederen dan wel schikken, voorbereidingen treffen voor de 

verificatievergaderingen van de dochtervennootschappen van DSB Beheer en eventueel een 

volgende uitkering voorbereiden indien daartoe voldoende ruimte ontstaat. 
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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 

oktober 2012 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, 31 juli 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). 

 


