GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG
inzake de faillissementen van:

1. DSB Beheer B.V.

(9e openbaar verslag)

2. DS Art B.V.

(8e openbaar verslag)

3. DSB Stadion B.V.

(6e openbaar verslag)

4. DSB Participaties B.V.

(5e openbaar verslag)

5. DSB Internetbedrijven B.V.

(5e openbaar verslag)

6. DSB Vastgoed B.V.

(5e openbaar verslag)

7. DSB Vastgoed Ontwikkeling B.V.

(5e openbaar verslag)

8. Scheringa Museum B.V.

(5e openbaar verslag)

9. DSB Spanbroekerweg B.V.

(5e openbaar verslag)

10. DSB Vastgoed Exploitatie B.V.

(5e openbaar verslag)

11. DSB Bankfilialen B.V.

(5e openbaar verslag)

12. Rinsma State B.V.

(5e openbaar verslag)

13. DSB Vastgoed Beleggingen B.V.

(5e openbaar verslag)

14. DS Sport en Art Beheer B.V.

(5e openbaar verslag)

15. Veestapel Opmeer B.V.

(5e openbaar verslag)

16. Clicks 4 Sales B.V.

(4e openbaar verslag)

17. DS Sport B.V.

(2e openbaar verslag)

18. Plazacasa B.V.

(2e openbaar verslag)

CMS Derks Star Busmann / Houthoff Buruma
Amsterdam
31 januari 2012

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
31 oktober 2011 – 31 januari 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
31 oktober 2011 – 31 januari 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
31 oktober 2011 – 31 januari 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
31 oktober 2011 – 31 januari 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
31 oktober 2011 – 31 januari 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
31 oktober 2011 – 31 januari 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
31 oktober 2011 – 31 januari 2012
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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
31 oktober 2011 – 31 januari 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
31 oktober 2011 – 31 januari 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
31 oktober 2011 – 31 januari 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
31 oktober 2011 – 31 januari 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
31 oktober 2011 – 31 januari 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
31 oktober 2011 – 31 januari 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
31 oktober 2011 – 31 januari 2012

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator

:
:
:
:

Veestapel Opmeer B.V. (“Veestapel Opmeer”)
10/624 F (Rechtbank Amsterdam)
14 september 2010
mr. drs. J.L.M. Groenewegen
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Rechter-commissaris
Verslagperiode

:
:

mr. M.L.D. Akkaya
31 oktober 2011 – 31 januari 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
31 oktober 2011 – 31 januari 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
31 oktober 2011 – 31 januari 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
31 oktober 2011 – 31 januari 2012
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Opmerkingen vooraf

Dit is het negende 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 31 oktober 2011 – 31 januari 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 het vorige faillissementsverslag 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 verder voortgezet. De verkoop betrof met name onroerende
zaken.

Het overleg met Deutsche Bank Nederland N.V. (“Deutsche Bank”) (en Christie’s Amsterdam
B.V.) over de verkoop van de kunstcollectie van DS Art is - mede naar aanleiding van het
oordeel van de Voorzieningenrechter te Amsterdam d.d. 10 november 2011, waarbij de door
Deutsche Bank gevraagde toestemming om het Nederlandse deel van de kunstcollectie
onderhands te mogen verkopen werd geweigerd - voortgezet. Dit overleg is nog niet afgerond.

Curatoren hebben het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement verder voortgezet en
de gesprekken met direct betrokkenen eind december 2011 afgerond.

Curatoren hebben tenslotte voorbereidingen getroffen voor de verificatievergadering in het faillissement van DSB Beheer. De verificatievergadering zal op 5 april 2012 om 10.00 uur op de
rechtbank te Amsterdam worden gehouden teneinde een eerste tussentijdse uitkering aan
crediteuren mogelijk te maken (zie ook hierna onder punt 9).

3. Personeel

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

Deelnemingen

A. Schadeverzekerings- en levensverzekeringsbedrijf

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

Sinds het vorige openbare verslag hebben zich geen vermeldenswaardige ontwikkelingen
voorgedaan bij de Schadeverzekerings- en levensverzekeringsbedrijven.

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

Inmiddels hebben de (niet gefailleerde) dochtervennootschappen van DSB Intermediairs B.V.
de openstaande vorderingen van DSB Bank (in totaal een bedrag van € 3.942.362,51) en
DSB Beheer (in totaal een bedrag van € 2.995.720,30) voldaan. Verder zijn de domeinnamen
die gehouden werden door Hollandse Krediet- en Verzekeringscentrale B.V., maar in
economische zin toebehoorden aan DSB Bank, deels verkocht en voor het overige
overgedragen aan DSB Bank. Afgezien daarvan hebben zich sinds het vorige openbare
verslag geen vermeldenswaardige ontwikkelingen voorgedaan in relatie tot DSB Intermediairs
B.V. en haar (niet gefailleerde) dochtervennootschappen.

Curatoren verwachten de (niet gefailleerde) dochtervennootschappen van DSB Intermediairs
B.V. in de eerste helft van 2012 te kunnen liquideren.
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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. Inmiddels is een aantal
domeinnamen overgedragen aan derden. In totaal heeft dit € 11.106,66 opgebracht. 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, dat in overleg met de hypotheekhouders
is verlengd tot 1 juli 2012. Thans resteert nog een zestal kantoorpanden dat nog verkocht
moet worden. Het betreft hier één kantoorpand in Heerhugowaard dat eigendom is van en nog
in gebruik is bij DSB Bank en vijf kantoorpanden die eigendom zijn van DSB Bankfilialen.

Met

de

hypotheekhouders

is

afgesproken

om

de

door

de

boedel

betaalde

instandhoudingskosten tussentijds af te rekenen. De hypotheekhouders is verzocht de
bedragen op de verschillende faillissementsrekeningen te storten en - voor zover op hen van
toepassing - daarna hun restantvordering op DSB Beheer bij Curatoren in te dienen met het
oog op de verificatievergadering van 5 april 2012.
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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.

Scheringa Museum

Alle bij de verkoop van het onafgebouwde museumgebouw in Opmeer betrokken partijen
hebben hun afspraken voor de verkoop van het museumgebouw inmiddels vastgelegd in een
verkoopprotocol. Hierbij zijn tevens afspraken gemaakt over de vergoeding door de
belanghebbenden van de door de boedel gemaakte kosten. Jones Lang LaSalle heeft
inmiddels eerste verkennende gesprekken met derden voor de aankoop van het pand en
overleg met de Gemeente Opmeer hieromtrent gevoerd. Curatoren en de overige bij de
verkoop betrokken partijen beoordelen thans de resultaten van deze gesprekken en zullen
naar aanleiding daarvan de definitieve verkoopstrategie bepalen.

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 Spanbroekerweg en DSB Vastgoed Exploitatie gevoegd.

DSB Bankfilialen

DSB Bankfilialen verhuurt thans nog een pand in Hoorn aan DSB Bank en ontvangt hiervoor
per kwartaal de overeengekomen huurpenningen. Ten aanzien van de kantoorpanden in Echt
en Maastricht zijn reeds koopovereenkomsten ondertekend en deze zullen op korte termijn
aan de desbetreffende kopers worden geleverd. De kantoorpanden in Eefde en Rotterdam zijn
nog niet verkocht. Jones Lang LaSalle is in opdracht van Curatoren en de hypotheekhouders
nog steeds doende gegadigden voor deze panden te vinden.
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Als bijlage 10 wordt aan dit verslag een tussentijds financieel verslag van DSB Bankfilialen
gevoegd.

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 verslagen 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 31 januari 2012 was een bedrag van € 2.890.830,80 door AZ N.V. afgelost op de
restantlening van DS Sport, waarna de stand van de lening (inclusief rente) per deze datum €
1.222.187,41 bedraagt.

Voor zover AZ gedurende de afgelopen winter transferperiode (januari 2012) nog spelers
mocht verkopen, zal terzake met DS Sport conform de gemaakte afspraken moeten worden
afgerekend. AZ heeft Curatoren voorts aangegeven voornemens te zijn het restant van de
lening per 1 juni of 1 juli 2012 integraal te willen aflossen. Curatoren zullen hierover met AZ
nog overleg voeren.

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

In het vorige openbare verslag hebben Curatoren melding gemaakt van het door Deutsche
Bank in haar hoedanigheid van (vuist)pandhouder bij de Voorzieningenrechter van de
rechtbank Amsterdam ingediende verzoek om aan haar toestemming te verlenen voor een
onderhandse verkoop ex art. 3:251 lid 1 BW van een deel van de kunstcollectie aan een
Nederlandse particulier.

Na de behandeling van dit verzoekschrift op 27 oktober 2011 heeft de Voorzieningenrechter
op 10 november 2011 het verzoek van Deutsche Bank geweigerd, mede in verband met rond
de beoogde verkoop spelende fiscale complicaties.

Naar aanleiding van deze beslissing voert de curator van DS Art nader overleg met Deutsche
Bank over een oplossing. Hoewel dit overleg nog niet tot definitieve overeenstemming heeft
geleid, verwacht de curator van DS Art dat op korte termijn een oplossing kan worden bereikt
waarbij de fiscale risico’s voor de boedel van DS Art op afdoende wijze zijn afgedekt.

Met betrekking tot de resterende circa 230 kunstwerken van internationale kunstenaars voeren
de curator van DS Art en Deutsche Bank nog steeds overleg met Christie’s Amsterdam B.V.
over verkoop via een veiling voor rekening en risico van Deutsche Bank als pandhouder. Het
overleg bevindt zich in een afrondende fase en het veilingtraject voor deze kunstwerken zal
naar verwachting in de eerste helft van 2012 kunnen starten.

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

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

Curatoren verwijzen naar de vorige openbare verslagen.
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6. Bank / Zekerheden

Curatoren hebben regelmatig overleg met de banken met betrekking tot het uitwinnen van de
zekerheden. In het kader van de verificatievergadering in het faillissement van DSB Beheer is
alle banken inmiddels verzocht hun restantvordering op te geven.

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

De interviews met direct betrokkenen in het kader van het onderzoek naar de oorzaken van
het faillissement van DSB Beheer en groepsmaatschappijen (met uitzondering van DSB Bank
en de verzekeraars) zijn eind december 2011 afgerond. De verslagen van deze interviews
worden thans gefinaliseerd. Curatoren hebben de externe accountant (Ernst & Young) voorts
verzocht nog nadere informatie met betrekking tot haar relatie tot de DSB-Groep en de in
opdracht van DSB Beheer verrichte werkzaamheden te verschaffen. Curatoren streven er
naar hun onderzoeksrapport gelijktijdig met de publicatie van het onderzoeksrapport van de
curatoren van DSB Bank openbaar te maken.

9. Crediteuren

Verificatievergadering en indiening van vorderingen

Bij beschikking van 10 januari 2012 heeft de rechter-commissaris in het faillissement van DSB
Beheer B.V. bepaald dat de verificatievergadering in het faillissement van DSB Beheer zal
plaatsvinden op donderdag 5 april 2012 om 10.00 uur in de Herzbergzaal van de Rechtbank
Amsterdam, gevestigd aan de Parnassusweg 220 te Amsterdam.

De rechter-commissaris heeft tevens bepaald dat crediteuren van DSB Beheer hun
vorderingen uiterlijk op 15 maart 2012 bij Curatoren moeten indienen. Indien crediteuren hun
vorderingen nog niet - of niet voor het volledige bedrag - bij Curatoren hebben ingediend
verzoeken Curatoren hen dit zo spoedig mogelijk alsnog te doen, onder vermelding van de
aard, het bedrag en het karakter van de vordering en onder overlegging van relevante
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bewijsstukken. Crediteuren dienen eventuele aanspraken op een, voorrecht en/of een pand-,
hypotheekrecht of retentierecht eveneens te vermelden. Crediteuren kunnen hun vorderingen
schriftelijk indienen bij Curatoren via hun kantooradres of via onderstaand adres:

DSB Beheer B.V.
t.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 70
1687 ZH Wognum

Werkzaamheden

Curatoren hebben inmiddels de hen bekende crediteuren van DSB Beheer op de hoogte
gebracht

van

de

verificatievergadering.

Curatoren

zullen

in

aanloop

naar

de

verificatievergadering alle wettelijk voorgeschreven stappen uitvoeren en crediteuren hierover
informeren.

10. Fiscaliteit

Sinds het vorige openbare verslag hebben zich op fiscaal terrein geen vermeldenswaardige
nieuwe ontwikkelingen voorgedaan.

11. Overig

Vooruitzichten voor crediteuren en termijn afwikkeling faillissement

Na de afsluiting van het verificatieproces in samenhang met de voor 5 april 2012 geplande
verificatievergadering in het faillissement van DSB Beheer verwachten Curatoren een eerste
tussentijdse uitkering aan crediteuren van DSB Beheer te kunnen doen. Omtrent de hoogte
van deze uitkering kunnen Curatoren thans nog geen uitspraak doen.

Curatoren kunnen thans evenmin 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.
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Urenbesteding

In het laatste kwartaal van 2011 hebben Curatoren (met de hulp van meerdere teams van
medewerkers) in totaal 731,50 uren besteed aan dit faillissement, waarvan 135,50 uren voor
Houthoff Buruma en 596 uren voor CMS Derks Star Busmann.

PwC heeft met haar team in dezelfde periode in totaal 212 uren besteed aan het onderzoeken
van de administratie en de financiële gegevens van DSB Beheer en haar dochterondernemingen (exclusief DSB Bank) en het verzorgen van de rapportages aan Curatoren terzake.

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

dochtermaatschappijen 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, het oorzakenonderzoek voortzetten, de verificatievergadering verzorgen en een eerste tussentijdse uitdeling aan crediteuren bewerkstelligen.

12. Informatievoorziening en publicatie openbare verslagen.

Curatoren verwijzen ook naar de gepubliceerde faillissementsverslagen van de curatoren van
DSB Bank.

Na afloop van de verificatievergadering in het faillissement van DSB Beheer van 5 april 2012
zal in dat faillissement een speciaal openbaar verslag ex art. 137 lid 2 Faillissementswet
verschijnen.

Het reguliere volgende openbare verslag van Curatoren zal behoudens bijzondere
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ontwikkelingen die tot een eerdere of latere publicatie noodzaken, naar verwachting eind april
2012 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, 31 januari 2012,

Mr. R.J. Schimmelpenninck

Mr. drs. J.L.M. Groenewegen

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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