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Gegevens onderneming : DSB Beheer B.V. (“DSB Beheer”) 
Faillissementsnummer  :  09/812 F (Rechtbank Amsterdam) 
     09/301 F (Rechtbank Alkmaar) 
Datum uitspraak  : 21 oktober 2009 
Curatoren   : mr. R.J. Schimmelpenninck en  
     mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya 
Verslagperiode    : 1 februari 2011 – 30 april 2011  
 
 
Gegevens onderneming : DS Art B.V. (“DS Art”) 
Faillissementsnummer  :  09/903 F (Rechtbank Amsterdam) 

09/339 F (Rechtbank Alkmaar)  
Datum uitspraak  : 17 november 2009 
Curator    : mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya 
Verslagperiode   : 1 februari 2011 – 30 april 2011 
 
 
Gegevens onderneming : DSB Stadion B.V. (“DSB Stadion”) 
Faillissementsnummer  :  10/382 F (Rechtbank Amsterdam) 
     10/125 F (Rechtbank Alkmaar)   
Datum uitspraak  : 3 juni 2010 
Curator    : mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya 
Verslagperiode   : 1 februari 2011 – 30 april 2011 
 
 
Gegevens onderneming : DSB Participaties B.V. (“DSB Participaties”) 
Faillissementsnummer  :  10/625 F (Rechtbank Amsterdam) 
     10/224 F (Rechtbank Alkmaar)   
Datum uitspraak  : 14 september 2010 
Curator    : mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya 
Verslagperiode   : 1 februari 2011 – 30 april 2011 
 
 
Gegevens onderneming : DSB Internetbedrijven B.V. (“DSB Internetbedrijven”) 
Faillissementsnummer  :  10/626 F (Rechtbank Amsterdam) 
     10/225 F (Rechtbank Alkmaar)   
Datum uitspraak  : 14 september 2010 
Curator    : mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya 
Verslagperiode   : 1 februari 2011 – 30 april 2011 
 
 
Gegevens onderneming : DSB Vastgoed B.V. (“DSB Vastgoed”) 
Faillissementsnummer  :  10/629 F (Rechtbank Amsterdam) 
     10/217 F (Rechtbank Alkmaar)   
Datum uitspraak  : 14 september 2010 
Curator    : mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya 
Verslagperiode   : 1 februari 2011 – 30 april 2011 
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Gegevens onderneming : DSB Vastgoed Beleggingen B.V. (“DSB Vastgoed  

Beleggingen”) 
Faillissementsnummer  :  10/630 F (Rechtbank Amsterdam) 
     10/218 F (Rechtbank Alkmaar)   
Datum uitspraak  : 14 september 2010 
Curator    : mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya 
Verslagperiode   : 1 februari 2011 – 30 april 2011 
 
 
Gegevens onderneming : Scheringa Museum B.V. (“Scheringa Museum”) 
Faillissementsnummer  :  10/652 F (Rechtbank Amsterdam) 
     10/227 F (Rechtbank Alkmaar)   
Datum uitspraak  : 14 september 2010 
Curator    : mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya 
Verslagperiode   : 1 februari 2011 – 30 april 2011 
 
 
Gegevens onderneming : DSB Spanbroekerweg B.V. (“DSB Spanbroekerweg”) 
Faillissementsnummer  :  10/631 F (Rechtbank Amsterdam) 
     10/219 F (Rechtbank Alkmaar)   
Datum uitspraak  : 14 september 2010 
Curator    : mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya 
Verslagperiode   : 1 februari 2011 – 30 april 2011 
 
 
Gegevens onderneming : DSB Vastgoed Exploitatie B.V. (“DSB Vastgoed Exploitatie”) 
Faillissementsnummer  :  10/628 F (Rechtbank Amsterdam) 
     10/216 F (Rechtbank Alkmaar)   
Datum uitspraak  : 14 september 2010 
Curator    : mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya 
Verslagperiode   : 1 februari 2011 – 30 april 2011 
 
 
Gegevens onderneming : DSB Bankfilialen B.V. (“DSB Bankfilialen”) 
Faillissementsnummer  :  10/633 F (Rechtbank Amsterdam) 
     10/221 F (Rechtbank Alkmaar)   
Datum uitspraak  : 14 september 2010 
Curator    : mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya 
Verslagperiode   : 1 februari 2011 – 30 april 2011 
 
Gegevens onderneming : Rinsma State B.V. (“Rinsma State”) 
Faillissementsnummer  :  10/632 F (Rechtbank Amsterdam) 
     10/220 F (Rechtbank Alkmaar)   
Datum uitspraak  : 14 september 2010 
Curator    : mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya 
Verslagperiode   : 1 februari 2011 – 30 april 2011 
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Gegevens onderneming : DSB Vastgoed Ontwikkeling B.V. (“DSB Vastgoed  
Ontwikkeling”) 

Faillissementsnummer  :  10/627 F (Rechtbank Amsterdam) 
     10/215 F (Rechtbank Alkmaar)   
Datum uitspraak  : 14 september 2010 
Curator    : mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya 
Verslagperiode   : 1 februari 2011 – 30 april 2011 
 
 
Gegevens onderneming : DS Sport en Art Beheer B.V. (“DS Sport en Art Beheer”) 
Faillissementsnummer  :  10/623 F (Rechtbank Amsterdam) 
     10/222 F (Rechtbank Alkmaar)   
Datum uitspraak  : 14 september 2010 
Curator    : mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya 
Verslagperiode   : 1 februari 2011 – 30 april 2011 
 
 
Gegevens onderneming : Veestapel Opmeer B.V. (“Veestapel Opmeer”)  
Faillissementsnummer  :  10/624 F (Rechtbank Amsterdam) 
     10/223 F (Rechtbank Alkmaar)   
Datum uitspraak  : 14 september 2010 
Curator    : mr. drs. J.L.M. Groenewegen 
Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya 
Verslagperiode   : 1 februari 2011 – 30 april 2011 
 
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 februari 2011 – 30 april 2011 
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Opmerkingen vooraf 
 

Dit is het zevende 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 februari 2011 – 30 april 2011.  

 

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 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. Algemeen         
 

In de onderhavige verslagperiode hebben Curatoren de verkoop van activa van DSB Beheer 

en haar groepsmaatschappijen voortgezet. De verkoop betrof met name onroerende zaken, 

waarmee de onroerend goed portefeuille van de DSB Groep voor een belangrijk deel te gelde 

is gemaakt. 

 

Curatoren hebben voorts getracht in overleg met de andere belanghebbenden de verkoop van 

de DSB kunstcollectie en het niet afgebouwde museum in Opmeer te bespoedigen, maar 

hebben moeten constateren dat deze dossiers door hun complexiteit meer tijd vergen om te 

worden afgehandeld. 

 

Voor het resultaat van het overleg met de Belastingdienst verwijzen Curatoren naar het onder 

punt 10 vermelde.  

 

In de onderhavige verslagperiode is voorts de verificatie van vorderingen voortgezet. Omtrent 

de (restant)vorderingen van de (externe) banken is echter nog geen duidelijkheid verkregen, 

nu een aantal belangrijke zekerheden (met name de zekerheden van Deutsche Bank op de 

DSB kunstcollectie en het museum) nog te gelde moeten worden gemaakt. 

 

3. Personeel           

  

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

 

 Bedrijfs- en vervoermiddelen (inclusief vliegtuig)     

 

Met de hypotheekhouder van het zakenvliegtuig (ABN AMRO Lease N.V.) zijn nadere 

afspraken gemaakt omtrent de onderhandse verkoop. Serieuze gegadigden hebben relevante 

informatie gekregen voor het uitbrengen van een bieding. Curatoren en ABN AMRO Lease 

N.V. streven er naar de verkoop voor in het tweede of derde kwartaal van 2011 te effectueren, 

waarna ook de restantvordering van ABN AMRO Lease N.V. kan worden bepaald.  

  

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 ten aanzien van DSB Schade N.V., DSB Leven N.V. en Hollands Welvaren N.V. 

 

Bij DS Verzekeringen Holding N.V. zijn de bestuurder en de leden van de raad van commis-

sarissen teruggetreden en is op verzoek van Curatoren de heer J. Poelwijk tot bestuur-

der/vereffenaar benoemd, dit tegen de achtergrond van de beoogde liquidatie van deze 

vennootschap. 
 

B. Intermediair- en internetbedrijven  
 

DSB Participaties  

 

Sinds het vorige openbare verslag hebben zich geen vermeldenswaardige ontwikkelingen 

voorgedaan in het faillissement van DSB Participaties. Op 29 april 2011 bedroeg het saldo op 

de faillissementsrekening € 4.887,42. Als bijlage 1 wordt aan dit verslag een tussentijds 

financieel verslag van DSB Participaties gevoegd. 
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DSB Intermediairs B.V.en dochterondernemingen      
 

Het onroerend goed dat in eigendom was van DGA Financieel Adviseurs Zeeland B.V. 

gelegen in Vlissingen is verkocht en geleverd. Afgezien daarvan hebben zich sinds het vorige 

openbare verslag geen vermeldenswaardige ontwikkelingen voorgedaan in het kader van 

DSB Intermediairs B.V. en dochterondernemingen. 
 

DSB Internetbedrijven B.V. en participaties    

 

DSB Internetbedrijven 

 

Sinds het vorige openbare verslag hebben zich geen vermeldenswaardige ontwikkelingen 

voorgedaan in het faillissement van DSB Internetbedrijven. Op 29 april 2011 bedroeg het 

saldo op de faillissementsrekening € 162.681,69. Als bijlage 2 wordt aan dit verslag een 

tussentijds financieel verslag van DSB Internetbedrijven gevoegd. 

 

Plazacasa B.V. (‘Plazacasa’) 

 

Curatoren zijn thans in overleg met de overige aandeelhouders van Plazacasa en verwachten 

in de komende verslagperiode de liquidatie van Plazacasa in gang te kunnen zetten. 

 

Clicks 4 Sales 

 

In de afgelopen verslagperiode heeft verder overleg met de curatoren van DSB Bank 

plaatsgevonden omtrent de door Clicks 4 Sales ingediende vordering in het faillissement van 

DSB Bank. De curatoren van DSB Bank hebben de vordering van Clicks 4 Sales ad € 

679.940,29 op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteurenvorderingen geplaatst.  

 

Clicks 4 Sales beschikte voorts over een vergunning van de AFM om via internetsites 

financiële producten aan te bieden. Deze activiteiten zijn sinds lange tijd gestaakt en op 

verzoek van Curatoren is deze vergunning doorgehaald. 

 

De verkoop van de domeinnamen die aan Clicks 4 Sales toebehoren zal worden 

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

Curatoren voeren daaromtrent overleg met de curatoren van DSB Bank. 
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Op 29 april 2011 bedroeg het saldo op de faillissementsrekening € 41.913,46. Als bijlage 3 

wordt aan dit verslag een tussentijds financieel verslag van Clicks 4 Sales gevoegd. 

 

C. Vastgoedactiviteiten      

 
Algemeen 

 
Van de vastgoedportefeuille is thans nog een aantal (deels verhypothekeerde) kantoorpanden 

onverkocht. Het betreft hier een tweetal kantoorpanden die eigendom zijn van DSB Bank en 

zeven kantoorpanden die eigendom zijn van DSB Bankfilialen. 

 

Voorts is nog een aantal weilanden (en een woonhuis) in Spanbroek, eigendom zijn van DSB 

Spanbroekerweg, niet verkocht. Met verkoop van laatstgenoemde percelen is in de afgelopen 

verslagperiode  een aanvang gemaakt.  

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

vorige verslagen beschreven verkoopprotocol. Het verkoopprotocol is inmiddels in overleg met 

de hypotheekhouders tot 1 januari 2012 verlengd omdat de verkoop van de nog resterende 

onroerende zaken niet voor 1 juli 2011 kan worden afgerond. 

 
Conform de afspraken met de hypotheekhouders (zoals neergelegd in het verkoopprotocol) 

worden de instandhoudingskosten terzake de met een hypotheek belaste onroerende zaken 

bij verkoop verrekend met de opbrengst. Terzake de niet verhypothekeerde percelen worden 

de instandhoudingskosten, indien nodig, door middel van boedelkrediet voorgeschoten en 

vervolgens met de opbrengst verrekend. 

 
DSB Vastgoed 

 

Sinds het vorige openbare verslag hebben zich geen vermeldenswaardige ontwikkelingen 

voorgedaan in het faillissement van DSB Vastgoed. Op 29 april 2011 bedroeg het saldo op de 

faillissementsrekening € 1,25. Als bijlage 4 wordt aan dit verslag een tussentijds financieel 

verslag van DSB Vastgoed gevoegd. 
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DSB Vastgoed Ontwikkeling 

 
Sinds het vorige openbare verslag hebben zich geen vermeldenswaardige ontwikkelingen 

voorgedaan in het faillissement van DSB Vastgoed Ontwikkeling. Op 29 april 2011 bedroeg 

het saldo op de faillissementsrekening € 480,89. Als bijlage 5 wordt aan dit verslag een 

tussentijds financieel verslag van DSB Vastgoed Ontwikkeling gevoegd. 

 

 Scheringa Museum  

 

Op 28 januari 2011 is aan de retentor van het museum, Bouwbedrijf Midreth B.V. (“Midreth”), 

voorlopig surséance van betaling verleend, waarna Midreth op 14 februari 2011 failliet is 

verklaard. De curatoren van Midreth hebben Curatoren laten weten dat participatie van 

Midreth in enig afbouwscenario ter zake van het museum niet mogelijk is en dat zich bij hen 

ook geen gegadigde voor overname van het project heeft gemeld.   

 

Daarmee is de verkoop van de onroerende zaak in onafgebouwde staat thans onvermijdelijk 

geworden. In de onderhavige verslagperiode hebben zich diverse geïnteresseerde partijen 

hiervoor gemeld bij Curatoren.  Curatoren voeren thans overleg met de curatoren van Midreth, 

Deutsche Bank en overige belanghebbenden omtrent het starten van een verkoopprocedure, 

die er op is gericht het museum zo snel mogelijk voor een acceptabele prijs te verkopen en 

waarbij discussies omtrent de rechten van de diverse belanghebbenden op (delen van) de 

opbrengst aan verkoop en levering niet in de weg zullen staan.  

 

Op 29 april 2011 bedroeg het saldo op de faillissementsrekening € 359,93. Als bijlage 6 wordt 

aan dit verslag een tussentijds financieel verslag van Scheringa Museum gevoegd. 

 

DSB Spanbroekerweg  

 
In de onderhavige verslagperiode is een begin gemaakt met de verkoop van de weilanden en 

een woonhuis. 

 

Op 29 april 2011 bedroeg het saldo op de faillissementsrekening € 495.235,98. Als bijlage 7 

wordt aan dit verslag een tussentijds financieel verslag van DSB Spanbroekerweg gevoegd. 
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DSB Vastgoed Exploitatie 

 
Sinds het vorige openbare verslag hebben zich geen vermeldenswaardige ontwikkelingen 

voorgedaan in het faillissement van DSB Vastgoed Exploitatie. Op 29 april 2011 bedroeg het 

saldo op de faillissementsrekening € 692,03. Als bijlage 8 wordt aan dit verslag een 

tussentijds financieel verslag van DSB Vastgoed Exploitatie gevoegd. 

 

DSB Bankfilialen 

 
DSB Bankfilialen verhuurt nog de panden in Hoorn en Rotterdam aan DSB Bank en ontvangt 

hiervoor per kwartaal de overeengekomen huurpenningen.  

 

Tot op heden zijn de panden in Eefde, Maastricht, Wognum (Kerkstraat 70), Emmen, Echt en 

Enschede nog niet verkocht. JonesLangLaSalle is in opdracht van Curatoren en de 

hypotheekhouders nog steeds doende gegadigden voor deze panden te vinden. 

 

Op 29 april 2011 bedroeg het saldo op de faillissementsrekening € 1.922.756,01. Als bijlage 9 

wordt aan dit verslag een tussentijds financieel verslag van DSB Bankfilialen gevoegd. 

 

Rinsma State 

 
De verkoop van Rinsma State is met de koper afgehandeld.  De financiële afwikkeling met de 

hypotheekhouder zal plaatsvinden overeenkomstig de gemaakte afspraken en het in het 

vorige openbare verslag vermelde depotbedrag zal aan de hypotheekhouder worden 

uitbetaald. 

 
Op 29 april 2011 bedroeg het saldo op de faillissementsrekening € 102.348,11. Als bijlage 10 

wordt aan dit verslag een tussentijds financieel verslag van Rinsma State gevoegd. 

 

DSB Stadion 

 

De curator van DSB Stadion heeft, na verkregen machtiging van de rechter-commissaris, op 4 

februari 2011 conservatoir beslag doen leggen ten laste van Memid Investments B.V. 

(“Memid”), een zustermaatschappij van Midreth, ter verzekering van de vordering uit hoofde 

van de door Memid aan DSB Stadion verschuldigde meeropbrengst ter zake van het Project 
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Oranjehof in Alkmaar. Het beslag is gelegd op een groot aantal aan Memid in eigendom 

toebehorende onroerende zaken. Voor de achtergrond van deze vordering wordt verwezen 

naar het eerste openbaar faillissementsverslag d.d. 17-11-2009. De vordering van DSB 

Stadion is in het beslagverlof door de voorzieningenrechter begroot op € 4.680.000,=.  In 

afwachting van nadere ontwikkelingen rond Memid (samenhangend met het faillissement van 

Midreth) is de eis in de hoofdzaak vooralsnog nog niet ingesteld en is de termijn daarvoor 

verlengd.  

 

Op 29 april 2011 bedroeg het saldo op de faillissementsrekening € 3.031.402,34. Als bijlage 
11 wordt aan dit verslag een tussentijds financieel verslag van DSB Stadion gevoegd. 

 

DSB Vastgoed Beleggingen 

 
Sinds het vorige openbare verslag hebben zich geen vermeldenswaardige ontwikkelingen 

voorgedaan in het faillissement van DSB Vastgoed Beleggingen. Op 29 april 2011 bedroeg 

het saldo op de faillissementsrekening € 34.286,69. Als bijlage 12 wordt aan dit verslag een 

tussentijds financieel verslag van DSB Vastgoed Beleggingen gevoegd. 

 

D. Kunst, museumexploitatie en sport 
 
DS Sport en Art Beheer 

 
Sinds het vorige openbare verslag hebben zich geen vermeldenswaardige ontwikkelingen 

voorgedaan in het faillissement van DS Sport en Art Beheer. DS Sport en Art Beheer heeft 

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

 

DS Sport B.V (“DS Sport”) 
 

Op 31 januari 2011 was een bedrag van € 1.378.307,= door AZ N.V. (“AZ”) afgelost op de 

restantlening van DS Sport, waarna de stand van de lening (inclusief rente) per deze datum € 

2.661.118,18 bedraagt.  

 

 Inmiddels is duidelijk geworden dat het maximaal te realiseren actief onvoldoende zal zijn om 

alle schulden van DS Sport te voldoen, zodat een liquidatie buiten faillissement niet mogelijk 

is. Gelet hierop zullen Curatoren in de komende verslagperiode de rechter-commissaris 
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verzoeken hen te machtigen het faillissement van deze vennootschap via een eigen aangifte 

te bewerkstelligen. 

 

DS Art 

 

Gedurende de afgelopen verslagperiode is gebleken dat onderhandse verkoop van de 

kunstcollectie in haar geheel tegen een voor de boedel van DS Art en Deutsche Bank als 

pandhouder acceptabele prijs niet mogelijk is. Hoewel de curator van DS Art, de directie van 

het Scheringa Museum, Deutsche Bank, alsmede een serieus geïnteresseerde partij zich zeer 

hebben ingespannen om behoud van de kunstcollectie en de mogelijkheid tot tentoonstelling 

voor het Nederlandse publiek te realiseren, bleek deze optie in maart 2011 niet haalbaar. 

 

In overleg met Deutsche Bank wordt thans de mogelijkheid van een onderhandse verkoop van 

delen van de kunstcollectie dan wel een veiling van de (volledige) kunstcollectie onderzocht.  

 

Gelet op de onmogelijkheid van algehele onderhandse verkoop van de kunstcollectie is aan 

de resterende personeelsleden van DS Art na verkregen toestemming van de rechter-

commissaris op 11 maart 2011 ontslag aangezegd met inachtneming van een opzegtermijn 6 

weken. Deutsche Bank betaalt de door de boedel van DS Art gemaakte kosten tot en met 

einde opzegtermijn. 

 

Op 29 april 2011 bedroeg het saldo op de faillissementsrekening € 619.329,66. Als bijlage 13 

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. Op 29 april 2011 bedroeg het saldo 

op de faillissementsrekening € 13.060,34. Als bijlage 14 wordt aan dit verslag een tussentijds 

financieel verslag van Veestapel Opmeer gevoegd. 

 

5. Debiteuren         
 
Curatoren verwijzen naar het vorige openbare verslag. 
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6. Bank / Zekerheden        

 

Curatoren verwijzen naar de vorige openbare verslagen. 

  
7. Doorstart / voortzetten      

 

Curatoren verwijzen naar de hiervoor en het in de vorige openbare verslagen vermelde 

terzake van de (verkoop)initiatieven van de afzonderlijke onderdelen van de DSB Groep.  

 

8. Rechtmatigheid        
  

In de onderhavige verslagperiode hebben Curatoren het onderzoek naar de oorzaken van het 

faillissement van DSB Beheer en groepsentiteiten (met uitzondering van DSB Bank, DSB 

Schade N.V. en DSB Leven N.V. terzake waarvan in het faillissement van DSB Bank een 

separaat oorzakenonderzoek wordt uitgevoerd) voortgezet. Curatoren maken hierbij ook 

gebruik van de expertise van een team van PwC. Curatoren streven er naar het 

oorzakenonderzoek in het najaar van 2011 af te ronden, zoveel mogelijk parallel aan het 

separate oorzakenonderzoek in het faillissement van DSB Bank.  

  
9. Crediteuren          

  
 Indiening van vorderingen 

 

Crediteuren in de faillissementen van bovengenoemde vennootschappen kunnen hun 

vordering indienen door middel van een gemotiveerde brief. Zij kunnen hun brief richten aan: 

 

DSB Beheer B.V. 

t.a.v. Crediteurenadministratie 

Postbus 70 

1687 ZH Wognum 

 

 Werkzaamheden 

 

Curatoren zetten het verificatietraject voort. 
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10. Fiscaliteit        
 
 

DSB Beheer is de moedermaatschappij van de fiscale eenheid DSB Beheer voor de 

vennootschapsbelasting en maakt tevens deel uit van de fiscale eenheid omzetbelasting DSB 

Beheer B.V., DSB Bank N.V. C.S. Tot deze beide fiscale eenheden behoort het merendeel 

van de directe en indirecte groepsmaatschappijen van DSB Beheer. Het bestaan van de 

fiscale eenheid vennootschapsbelasting heeft tot gevolg dat DSB Beheer als primair 

belastingplichtige heeft te gelden ten aanzien van de mogelijke belastingschulden en 

belastingvorderingen voor de heffing van de vennootschapsbelasting. Daar DSB Beheer 

onderdeel uitmaakt van de fiscale eenheid omzetbelasting, is DSB Beheer aansprakelijk voor 

omzetbelastingschulden van alle tot de fiscale eenheid behorende vennootschappen. Het 

bestaan van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting biedt de Belastingdienst daarnaast 

een ruimere mogelijkheid van verrekening van openstaande belastingschulden en 

belastingvorderingen ten aanzien van de verschillende vennootschappen die deel uitmaken 

van deze fiscale eenheid (waaronder DSB Bank). 

 

In eerdere openbare verslagen is al melding gemaakt van het overleg met de Belastingdienst 

Amsterdam over een aantal lopende fiscale discussiepunten. In dit kader kunnen Curatoren 

thans berichten dat in maart 2011 - met toestemming van de rechter-commissaris - een 

vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst Amsterdam is getekend, waarbij alle 

bekende en nog uitstaande fiscale discussiepunten binnen de DSB-groep op een minnelijke 

wijze zijn geregeld zonder daarbij afbreuk te doen aan de verschillende standpunten van 

partijen. Als gevolg van deze vaststellingsovereenkomst zal DSB Beheer (als 

moedermaatschappij van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting en als onderdeel van de 

fiscale eenheid omzetbelasting) in mei 2011 per saldo een bedrag van ongeveer € 23,5 

miljoen (inclusief rente) op de faillissementsrekening ontvangen. In laatstgenoemd bedrag  is 

rekening gehouden met de verrekening van nog openstaande reguliere belastingschulden van 

per saldo ongeveer € 1,5 miljoen (per maart 2011) van de verschillende DSB-

vennootschappen. 

 

Curatoren gaan er vanuit dat namens DSB Bank een additionele vordering van minimaal € 20 

miljoen zal worden ingediend in het faillissement van DSB Beheer, nu de teruggaaf van 

ongeveer € 23,5 miljoen aan DSB Beheer per saldo grotendeels betrekking heeft op 

activiteiten van (voormalige dochtermaatschappijen van) DSB Bank. 

 

Curatoren en de Belastingdienst Amsterdam hebben ten slotte nog de intentie uitgesproken 
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om periodiek overleg te voeren met het oog op een correcte fiscale afwikkeling van de 

faillissementen van DSB Beheer en DSB Bank. 
 

11. Overig          
 

Vooruitzichten voor crediteuren en termijn afwikkeling faillissement 

 

Uitbetaling van het onder punt 10 genoemde bedrag uit hoofde van de met de Belastingdienst 

bereikte overeenstemming zal op korte termijn leiden tot een zodanige toename van het actief 

in de boedel van DSB Beheer, dat naar verwachting in dit faillissement na het voldoen van de  

afwikkelingskosten en overige boedelkosten actief zal overblijven om te worden uitgekeerd 

aan de crediteuren.  

 

Curatoren kunnen - in verband met het lopende verificatietraject en de nog vast te stellen 

(restant)vorderingen van de (externe) banken en de  vordering van DSB Bank op DSB Beheer 

terzake van toe te rekenen fiscale teruggaven (zie hiervoor onder 10) – nog geen enkele 

uitspraak doen omtrent de omvang van een eventuele uitkering aan crediteuren noch omtrent 

de termijn waarop deze uitkering zal kunnen plaatsvinden.  

 

Curatoren verwachten voorts op basis van de thans bekende gegevens dat nog in een aantal 

andere faillissementen van dochtervennootschappen van DSB Beheer (waaronder 

waarschijnlijk DSB Stadion) een uitkering aan crediteuren mogelijk zal zijn. Ook omtrent de 

omvang en het tijdstip van een dergelijke uitkering kunnen Curatoren nog geen enkele 

uitspraak doen. 

 

Curatoren streven er vanuit efficiency oogpunt naar de te houden verificatievergaderingen in 

de diverse boedels zoveel mogelijk gelijktijdig te laten plaatsvinden en verwachten hieromtrent 

in het eerstvolgende verslag nadere mededelingen te kunnen doen. 

 

 Urenbesteding 

 

In het eerste kwartaal van 2011 hebben Curatoren en medewerkers in totaal 991,5 uren 

besteed aan deze faillissementen, waarvan 785 uren voor CMS Derks Star Busmann en 206,5 

uren voor Houthoff Buruma. 
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PwC heeft met haar team in dezelfde periode in totaal 96,5 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 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 15 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 andere 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 en verdere 

 voorbereidingen treffen voor de verificatievergadering(en). 

 
12. Informatievoorziening en publicatie openbare verslagen. 

 
Curatoren verwijzen ook naar het op 29 april 2011 gepubliceerde achtste faillissementsverslag 

van de curatoren van DSB Bank. Het volgend openbare verslag van Curatoren zal eind 

augustus 2011 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, 4 mei 2011, 

 

 

 

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

curator      curator 
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Overzicht Bijlagen:  
 
Bijlage 1  Tussentijds Financieel Overzicht DSB Participaties (Inkomsten / Uitgaven na datum 

faillissement). 
 

Bijlage 2  Tussentijds Financieel Overzicht DSB Internetbedrijven (Inkomsten / Uitgaven na 
datum faillissement). 

 
Bijlage 3  Tussentijds Financieel Overzicht Clicks 4 Sales (Inkomsten / Uitgaven na datum 

faillissement). 
 
Bijlage 4  Tussentijds Financieel Overzicht DSB Vastgoed (Inkomsten / Uitgaven na datum 

faillissement). 
 

Bijlage 5  Tussentijds Financieel Overzicht DSB Vastgoed Ontwikkeling (Inkomsten / 
 Uitgaven na datum faillissement). 

 
Bijlage 6  Tussentijds Financieel Overzicht  Scheringa Museum (Inkomsten / Uitgaven na datum 

faillissement). 
 

Bijlage 7  Tussentijds Financieel Overzicht DSB Spanbroekerweg (Inkomsten / Uitgaven na 
datum faillissement). 

 
Bijlage 8  Tussentijds Financieel Overzicht DSB Vastgoed Exploitatie (Inkomsten  / Uitgaven na 

datum faillissement). 
 

Bijlage 9  Tussentijds Financieel Overzicht DSB Bankfilialen (Inkomsten / Uitgaven na datum 
faillissement). 

 
Bijlage 10  Tussentijds Financieel Overzicht Rinsma State (Inkomsten / Uitgaven na datum 

faillissement). 
 

Bijlage 11  Tussentijds Financieel Overzicht DSB Stadion (Inkomsten / Uitgaven na datum 
faillissement). 

 
Bijlage 12 Tussentijds Financieel Overzicht DSB Vastgoed Beleggingen (Inkomsten / Uitgaven 

na datum faillissement). 
 

Bijlage 13 Tussentijds Financieel Overzicht DS Art (Inkomsten / Uitgaven na datum 
 faillissement).  

 
Bijlage 14  Tussentijds Financieel Overzicht Veestapel Opmeer (Inkomsten / Uitgaven na datum 

faillissement). 
 

Bijlage 15 Tussentijds Financieel Overzicht DSB Beheer (Inkomsten / Uitgaven na datum 
faillissement). 

 
 


