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Opmerkingen vooraf 
 

Dit is het vierde 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 29 april 2010 tot en met 16 augustus 2010.  

 

Het faillissement van DSB Beheer is juridisch en financieel complex. In dit verslag geven 

Curatoren op vereenvoudigde wijze de huidige stand van zaken weer volgens de in Nederland 

geldende richtlijnen voor faillissementsverslaglegging.  

 

Curatoren benadrukken dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In 

een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de 

volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen 

uitspraak worden gedaan.  

 

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. 

Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch 

als afstand van enig recht. 

 

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 het door de curatoren van DSB Bank gepubliceerde vierde openbare 

faillissementsverslag d.d. 2 augustus 2010. 

 

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 het vorige faillissementsverslag 

vermelde stand van zaken geen vermeldenswaardige ontwikkelingen voorgedaan. 

 

2. Inventarisatie           
 

De concept interne jaarrekeningen over het boekjaar 2009 van de onder DSB Beheer 

ressorterende groepsmaatschappijen (met uitzondering van DSB Leven N.V. en DSB Schade 

N.V., van welke vennootschappen de jaarrekeningen 2009 al zijn vastgesteld, goedgekeurd en 

gedeponeerd) zijn naar verwachting in de loop van de maand oktober 2010 gereed en zullen 

aansluitend worden gedeponeerd. 

 
 

3. Personeel           

 

Ontslag werknemers en voorlopige voortzetting werkzaamheden 
 

Het dienstverband van een van de 2 werknemers die ten tijde van de publicatie van het derde 

openbaar verslag nog in dienst waren bij DSB Beheer wordt per 15 oktober 2010 beëindigd. 

Het dienstverband met de andere werknemer zal in het belang van de afwikkeling van de 

boedel van DSB Beheer voorlopig worden gecontinueerd, naar verwachting in ieder geval tot 

en met het tweede kwartaal van 2011. De met de betreffende werknemer overeengekomen 

gratificatieregeling wordt gecontinueerd. 

 

Pensioen 

 

Curatoren en de uitvoerder van de collectieve pensioenregeling van DSB Beheer, SNS Reaal, 

hebben (nog) geen definitieve overeenstemming bereikt over de afwikkeling resp. voortzetting 

van de relatie tussen DSB Beheer en SNS Reaal. Curatoren zijn hierover (samen met de 

curatoren van DSB Bank) in overleg met SNS Reaal.  

  



   

1775655-3 
CMS/AMS/JLMG-EV/20900649 (EC) 
 

5

 
4. Activa  

 

Algemeen        

 

In onderhavige verslagperiode zijn circa 20 vastgoedtransacties (waaronder met name ook de 

verkoop van het AZ-Stadion) uitgevoerd en zijn de door DS Sport B.V. gehouden aandelen in 

AZ N.V. verkocht. 

 
 Bedrijfs- en vervoermiddelen (inclusief vliegtuig)     

 

Het overleg met Amstel Lease Maatschappij N.V. (“ALM”) als hypotheekhouder en mogelijke 

gegadigden over verkoop van het zakenvliegtuig is nog lopende. Curatoren zijn met ALM ook 

in overleg over een mogelijk inkoop door ALM van het vliegtuig, waarna ALM zelf de verkoop 

aan derden kan afwikkelen en dit dossier kan worden gesloten. Curatoren verwachten 

hierover in het eerstvolgende openbare verslag nader te kunnen berichten. 

 

 Deelnemingen        

 

De in het vorige openbare verslag vermelde besluitvorming omtrent het doen van eigen 

aangiften tot faillietverklaringen voor een aantal niet levensvatbare deelnemingen van DSB 

Beheer is inmiddels afgerond en de rechter-commissaris heeft Curatoren gemachtigd deze 

eigen aangiften te (doen) effectueren. De aangiften zullen op korte termijn resulteren in het 

faillissement van de navolgende deelnemingen: Veestapel Opmeer B.V., DS Sport en Art 

Beheer B.V., DSB Vastgoed B.V., DSB Vastgoed Exploitatie B.V., DSB Vastgoed 

Ontwikkeling B.V., Scheringa Museum B.V., DSB Spanbroekerweg B.V., Rinsma State B.V., 

DSB Vastgoed Beleggingen B.V., DSB Participaties B.V., DSB Internetbedrijven B.V., DSB 

Bankfilialen B.V. en Clicks4Sales B.V. 

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

 

De raad van commissarissen van DSB Schade N.V. en DSB Leven N.V. kenden twee vacante 

posities. Daarin is in de onderhavige verslagperiode voorzien met de benoeming van de heren 
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J. Boven en H. Duthler tot commissarissen. Daarmee bestaat de raad van commissarissen 

van beide verzekeraars weer uit drie leden.  

 

Beide verzekeraars hebben hun verkoopadviseur ingeschakeld die de beoogde verkoop van 

de verzekeringsactiviteiten zal begeleiden.  

 

B. Intermediair- en internetbedrijven    

 

DSB Intermediairs B.V.en dochterondernemingen      
  
De activiteiten van de intermediairbedrijven Nifa Financieringen B.V., Kredietgroep Nederland 

B.V., DGA Financieel Adviseurs Zeeland B.V. en een aantal overige intermediair bedrijven 

(Keurkrediet Nederland B.V., DGAC Financial Services B.V., Leencentrum Nederland B.V., 

Leenwereld B.V., DGA Assuradeuren B.V. en Hollandse Krediet & Verzekeringscentrale B.V.) 

zijn door Curatoren in het eerste kwartaal van 2010 door middel van een portefeuille-

overdracht verkocht aan Geldshop.nl B.V., een onderdeel van Qmulus N.V. (voormalig Direct 

Wonen N.V.). Geldshop.nl B.V. heeft de bemiddelingsportefeuilles van voornoemde 

intermediairbedrijven inmiddels overgenomen en dientengevolge hebben deze bedrijven geen 

activiteiten meer en zullen zij op termijn worden geliquideerd. Als onderdeel van de transactie 

is door Geldshop.nl B.V. ook een aantal domeinnamen overgenomen waaronder lenen.nl.  De 

verkoopopbrengst wordt pro rata toegerekend aan de activiteiten van de diverse interme-

diairbedrijven en aldus in de liquidatie van deze bedrijven betrokken.  

 
Gema Adviesgroep B.V. is op 11 mei 2010 in staat van faillissement verklaard. Hypotheek-

Protector B.V, een dochter van Gema Adviesgroep B.V., is vervolgens op 3 juni 2010 in staat 

van faillissement verklaard. Terzake van beide van faillissementen is een openbaar verslag 

verschenen, waarnaar Curatoren kortheidshalve verwijzen. 
 

DSB Internetbedrijven B.V. en participaties    
 

De verkopen van de activiteiten van de internetbedrijven zijn afgerond. Curatoren verwijzen 

 naar het derde openbare verslag. 
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Domeinnamen          

 

Curatoren zullen in de komende verslagperiode de mogelijkheden tot/wijze van de verkoop 

van de domeinnamen nader onderzoeken. 

 
C. Vastgoedactiviteiten      

 
DSB Bankfilialen B.V. (“DSB Bankfilialen”)  

 

Inleiding 

 

De verkoop van het vastgoed van de DSB Groep vindt nog steeds plaats conform het daartoe 

opgestelde en in de vorige verslagen beschreven verkoopprotocol. Tot op heden is een 20-tal 

onroerende zaken conform dit protocol verkocht en is terzake – voorzover relevant – 

afgerekend met de hypotheekhouders.   

 

Curatoren verwachten nog steeds dat de verkoop van de onroerende zaken grotendeels in 

2010 kan plaatsvinden, maar de marktomstandigheden voor verkoop zijn niet echt gunstig. 

Curatoren hebben met de hypotheekhouders (KBC Bank Nederland N.V. en Fortis Bank 

(Nederland) N.V. (per 1 juli 2010 gefuseerd met ABN AMRO Bank N.V.)) overeenstemming 

bereikt over de verlenging van de in het vastgoedprotocol vastgelegde afspraken tot 1 januari 

2011.   

 

De verkoopinspanningen met betrekking tot twee aan DSB Bank in eigendom toebehorende 

panden zijn vooralsnog opgeschort, nu de organisatie van DSB Bank nog (tijdelijk) in deze 

panden gehuisvest dient te blijven.   

 

Huurovereenkomsten en voortgezet gebruik andere (kantoor)panden    

 
DSB Bankfilialen verhuurt thans nog 4 panden aan DSB Bank in Hoorn, Nieuwegein en 

Rotterdam. De overige huurovereenkomsten zijn beëindigd. 

 

Het DSB hoofdkantoor in Wognum (de panden aan de Dick Ketlaan 1-15) is in februari 2010 

verkocht aan de gemeente Medemblik en de levering van deze panden heeft op 16 augustus 

2010 plaatsgevonden. De huurovereenkomst met DSB Bank terzake van één van de panden 

wordt door de Gemeente Medemblik voortgezet tot eind 2011 met de mogelijkheid voor ver-
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lenging voor DSB Bank voor 2012. Dit geldt ook voor enkele serverruimtes gelegen onder de 

verkochte panden. 

 

DSB Stadion B.V. (“DSB Stadion”) 

 

Algemeen 

 

DSB Stadion is op 3 juni 2010 op eigen aangifte in staat van faillissement verklaard. Voor 

informatie over de afwikkeling van dit faillissement wordt verwezen naar het eerste openbare 

verslag van de curator van DSB Stadion.      

 

AZ-Stadion        

 

Curatoren hebben in de onderhavige verslagperiode intensief overleg gevoerd met de 

financiers die hypotheekrechten hadden op het AZ-Stadion (Deutsche Bank N.V. (“Deutsche 
Bank”) en Lloyds TSB Plc) (“Lloyds”) over de mogelijkheden om tot een (onderhandse) 

verkoop van het AZ-Stadion te komen.   

 

De waarde van het AZ-Stadion werd grotendeels bepaald door de huuropbrengsten en 

daarmee door de gegoedheid van de huurder (AZ N.V. (“AZ”)) alsmede door de 

mogelijkheden van alternatief (multifunctioneel) gebruik (zoals bijvoorbeeld gebruik voor 

evenementen of popconcerten).  

 

Multifunctioneel gebruik van het AZ-Stadion is op grond van het ter plaatse geldende 

bestemmingsplan niet toegestaan. Het AZ-Stadion was daarnaast tot medio 2036 aan AZ 

verhuurd en daarmee werd de waarde dus ook in belangrijke mate bepaald door (i) de 

mogelijkheid van een succesvolle afsplitsing van AZ van de DSB-Groep en (ii) de vraag welke 

huurlasten AZ redelijkerwijs nog zou kunnen dragen om continuering van de exploitatie van de 

voetbalclub mogelijk te maken.  

 

Gelet op de moeilijke financiële situatie van AZ (eind mei 2010 was onder meer sprake van 

een substantiële vordering van DSB Stadion op AZ terzake van niet betaalde huur) was 

duidelijk dat een zeer substantiële neerwaartse aanpassing van de jaarlijkse huur noodzakelijk 

was, wilde AZ in staat worden gesteld aan de huurverplichtingen op langere termijn te 

voldoen. Verder werd ook duidelijk dat zonder een redding van AZ verkoop van het AZ-

Stadion voor een acceptabele prijs zeer moeilijk (zo niet onmogelijk) zou worden.  
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Curatoren (en de betrokken banken) hebben zich voor wat betreft de waarde van het AZ-

Stadion nader laten adviseren door makelaars van de kantoren JonesLangLaSalle en Boer 

Hartog Hooft. Hierbij werd duidelijk dat een te realiseren verkoopopbrengst nimmer zo hoog 

zou zijn dat daarmee de vorderingen van de hypotheekhouders integraal zou kunnen worden 

voldaan. Daarmee stond ook vast dat (de boedel van) DSB Stadion nimmer enige restantop-

brengst tegemoet zou kunnen zien. 

 

Parallel aan het door Curatoren met lokale investeerders gevoerde overleg over een verkoop 

van de door DS Sport gehouden aandelen in AZ (zie hierna) heeft Deutsche Bank als primair 

materieel belanghebbende partij bij een zo hoog mogelijke opbrengst van het AZ-Stadion 

onderhandeld met een groep investeerders over verkoop van het stadion. Deze onderhande-

lingen hebben er uiteindelijk in geresulteerd dat DSB Stadion (resp. de curator van DSB 

Stadion) medewerking heeft verleend aan een onderhandse verkoop van het AZ-Stadion voor 

een bedrag van EUR 15 miljoen aan Stadion Alkmaar Beheer B.V., een investeringsvehikel 

van een aantal regionale en lokale ondernemers, die langs deze weg mede de 

verzelfstandiging van AZ mogelijk wilde maken. Voor DSB Stadion en Curatoren was in dit 

verband essentieel dat de (na verrekening van enige tegenvorderingen van AZ) begin juni 

2010 bestaande vordering van DSB Stadion op AZ terzake van onbetaalde huur van circa 

EUR 1,9 miljoen voorafgaande aan het transport van het AZ-Stadion integraal zou zijn 

voldaan. Nadat partijen terzake overeenstemming hadden bereikt, heeft levering van het AZ-

Stadion uiteindelijk op 15 juni 2010 plaatsgevonden. De verkoopopbrengst kwam na aftrek van 

kosten en boedelbijdrage geheel toe aan Deutsche Bank als eerste hypotheekhouder. 

 
D. Kunst, museumexploitatie en sport 
 
 DS Art B.V. (“DS Art”) (Exploitatie Scheringa Museum en kunstcollectie)  

 

Voor een beschrijving van de ontwikkelingen in het faillissement van DS Art wordt verwezen 

naar het derde openbaar verslag van de curator van DS Art. 

 

AZ          

  

 Curatoren hebben in de onderhavige verslagperiode na langdurige onderhandelingen met AZ 

en diverse bij AZ (en het AZ-Stadion) betrokken partijen (waaronder crediteuren van AZ) de 
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door DS Sport gehouden aandelen in AZ verkocht. In combinatie met de verkoop van het AZ-

Stadion kon aldus een “totaaloplossing” worden gevonden.  

 

 Mede ten gevolge van de sterk tegenvallende opbrengsten van verkoop van spelers in de 

winter transferperiode (januari 2010) werd de financiële positie van AZ in de loop van het 

voorjaar steeds penibeler en zou het uitblijven van een oplossing naar verwachting hebben 

geleid tot een surséance van betaling (of faillissement) van AZ met alle gevolgen vandien.  

 

 De verkoop van de aandelen zonder een daaraan gekoppeld “reddingsplan”, dat substantiële 

investeringen in AZ door derden zou moeten behelzen, werd door deze omstandigheden zeer 

bemoeilijkt en de hiervoor geschetste omstandigheden impliceerden ook dat aan de door DS 

Sport gehouden aandelen in AZ geen substantiële waarde meer kon worden toegekend. 

Voorts dreigde de incassering van de vorderingen van DS Sport en DSB Stadion op AZ illusoir 

te worden. Daarbij wijzen Curatoren er op dat de vordering van DS Sport in geval van 

surséance van betaling of een faillissement van AZ in ieder geval voor een bedrag van circa 

EUR 10 miljoen zou zijn achtergesteld (en dus vrijwel zeker oninbaar zou zijn), terwijl het – 

gelet op de overige schulden van AZ aan deels bevoorrechte schuldeisers – zeer twijfelachtig 

was of op het niet achtergestelde deel van deze vordering en de vordering van DSB Stadion 

terzake van niet betaalde huur te zijner tijd dan nog enige betaling zou kunnen plaatsvinden.

  

Nadat Curatoren hadden moeten vaststellen dat door andere partijen gepresenteerde ideeën 

over een aankoop van de aandelen om uiteenlopende redenen niet haalbaar, realistisch of 

financierbaar bleken te zijn, heeft (vervolg)overleg met AZ en een aantal lokale en regionale 

ondernemers/investeerders plaatsgevonden over een totaaloplossing voor AZ en het AZ-

Stadion. Parallel daaraan heeft AZ overleg gevoerd met een aantal andere grote crediteuren, 

wier medewerking essentieel was voor het doen slagen van het reddingsplan.  

 

Door Curatoren is als voorwaarde voor overdracht van de aandelen voor een symbolische 

koopsom gesteld dat de vordering van DSB Stadion terzake achterstallige huur door AZ ten 

tijde van de effectuering van de transactie integraal moest worden voldaan. Daarnaast moest 

sprake zijn van een acceptabel aflossingsplan terzake van het niet achtergestelde deel van 

deze lening van circa EUR 3,9 miljoen, gekoppeld aan de door AZ over de voetbalseizoenen 

2010 – 2015 te realiseren opbrengsten uit verkopen van spelers, die per 1 maart 2010 bij AZ 

onder contract stonden. Een betalingsregeling was onvermijdelijk omdat AZ niet over de 

middelen beschikte om het niet achtergestelde deel van de lening in een keer te voldoen en 
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de financiers van AZ, die wilden participeren in het reddingsplan, niet bereid of in staat waren 

AZ de hiervoor benodigde middelen ter beschikking te stellen. 

 

 Daarnaast dienden de lokale/regionale investeerders, die het reddingsplan mede mogelijk 

moesten maken, zodanige middelen dan wel financieringsfaciliteiten aan AZ ter beschikking te 

stellen dat AZ (i) in staat zou zijn haar verplichtingen jegens de bij het reddingsplan betrokken 

crediteuren (waaronder DSB Stadion en DS Sport) na te komen en (ii) over voldoende 

liquiditeiten zou beschikken om per 1 juni 2010 een zodanige begroting aan de KNVB te 

kunnen presenteren dat het behoud van de licentie voor het seizoen 2010-2011 zou zijn veilig 

gesteld. 

 

 Na langdurige onderhandelingen werd tussen alle betrokken partijen uiteindelijk eind mei 2010 

definitieve overeenstemming bereikt, waarna Curatoren de rechter-commissaris om 

toestemming hebben verzocht voor de effectuering van de transacties. Nadat deze was 

verkregen, zijn op 2 juni 2010 de aandelen in AZ geleverd aan Stichting AZ Alkmaar.  Levering 

van het stadion aan Stadion Alkmaar Beheer B.V. vond op 15 juni 2010 plaats. Per deze 

laatste datum heeft AZ de vordering van DSB Stadion terzake van achterstallige huur ook 

voldaan.  

 

 Inmiddels heeft AZ een begin gemaakt met het verrichten van aflossingen op de 

(restant)lening van DS Sport, nu de eerste verkopen van spelers zijn geëffectueerd (de 

spelers Lens, Mendes da Silva, El Hamdaoui).   

 

 Met de aflossing van de restantlening van DS Sport conform de terzake met AZ gemaakte 

afspraken kan mogelijk nog een aantal jaren zijn gemoeid.  

 
5. Debiteuren         

 

De inventarisatie van de openstaande vorderingen van de diverse DSB-entiteiten is 

grotendeels afgerond, maar Curatoren verwachten hieruit geen substantiële boedelinkomsten. 

Voor debiteuren van de inmiddels gefailleerde DSB-entiteiten verwijzen Curatoren naar de 

overige openbare verslagen van de curator van deze entiteiten. 
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6. Bank / Zekerheden        

 

Inleiding        
 

Met de banken, die vorderingen op DSB Beheer en haar dochtermaatschappijen hebben, is 

ook gedurende de onderhavige verslagperiode overleg gevoerd over de omvang van deze 

vorderingen en - voor zover relevant -  de uitwinning van zekerheden. 

 

Deutsche Bank en Lloyds 

 

In de onderhavige verslagperiode heeft intensief overleg plaatsgevonden met Deutsche Bank 

en Lloyds over met name de verkoop van het AZ-Stadion in het kader van de redding van AZ. 

Het overleg met Deutsche Bank over de uitwinning van haar zekerheidsrechten op de 

kunstcollectie en het in aanbouw zijnde museum in Opmeer is ook voortgezet. Curatoren 

verwijzen op dit punt naar de openbare verslagen van de curator in het faillissement van DSB 

Stadion en DS Art. 

 

Amstel Lease Maatschappij N.V.     

  

 Curatoren verwijzen naar het hiervoor onder punt 4 gestelde. 

 

 F. van Lanschot Bankiers en Reaal Levensverzekeringen  

 

Curatoren verwijzen naar het derde openbare verslag.  

 

 Fortis Bank (Nederland) N.V. (“Fortis”) en KBC Bank Nederland N.V. (“KBC”)  

  

In het kader van de juridische fusie tussen ABN AMRO Bank N.V. (‘ABN AMRO’) en Fortis 

per 1 juli 2010, worden de met Fortis en KBC gemaakte en in het vastgoedprotocol verwoorde 

afspraken nu met ABN AMRO en KBC voortgezet tot in ieder geval 1 januari 2011. 

  
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.  
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8. Rechtmatigheid        
  

Dit is onderwerp van nader onderzoek. 

 
9. Crediteuren          

  
Algemeen 

 

De verificatie van crediteurenvorderingen is in de afgelopen verslagperiode voortgezet maar 

nog niet afgerond. Curatoren verwachten in oktober ook duidelijkheid te verkrijgen over de 

intercompany vorderingen en schulden van de diverse DSB-entiteiten. 
 

Indiening van vorderingen 

 

Crediteuren van DSB Beheer 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 

 

Zie hiervoor het derde openbare verslag. 

 
10. Fiscaliteit        

 

Zoals reeds vermeld in het derde openbare verslag vindt er overleg plaats met de 

Belastingdienst over de afwikkeling van de totale fiscale positie van de DSB Groep. Dit overleg 

is thans nog gaande. Curatoren zullen in een volgend openbaar verslag over de voortgang 

berichten. 
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11. Overig          
 

Vooruitzichten voor crediteuren en termijn afwikkeling faillissement 

 

Omtrent de wijze en termijn van afwikkeling van het faillissement en de vooruitzichten voor 

crediteuren kunnen Curatoren geen uitspraak doen. Met de (onderhandse) uitwinning van de 

zekerheden van de banken zal naar verwachting nog geruime tijd zijn gemoeid, waarbij 

Curatoren op basis van de thans bekende gegevens verwachten dat de opbrengst onvoldoen-

de zal zijn om de vorderingen integraal te voldoen, zodat sprake zal zijn van 

restantvorderingen van de banken op de diverse entiteiten van de DSB Groep. Of en, zo in 

welke boedel, te eniger tijd een verificatievergadering kan plaatsvinden, is thans nog niet 

duidelijk.  

 

 Urenbesteding 

 

In het tweede kwartaal van 2010 hebben Curatoren (met de hulp van meerdere teams van 

medewerkers) in totaal 1.988 uren besteed aan dit faillissement, waarvan 473 uren voor 

Houthoff Buruma en 1.515 uren voor CMS Derks Star Busmann. 

 

PwC heeft met haar team in dezelfde periode in totaal 386 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 dat als bijlage 1 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 Cura-

toren naar de overige gepubliceerde verslagen. 

 

Plan van aanpak en werkzaamheden 

 

Curatoren zullen in de komende maanden de boedel van DSB Beheer verder inventariseren 

 en in overleg met betrokken partijen de verkoop van activa continueren. 
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12. Informatievoorziening en publicatie openbare verslagen. 

 
Curatoren verwijzen ook naar het vierde faillissementsverslag van de curatoren van DSB 

Bank. Het volgend openbare verslag van Curatoren zal in de maand november 2010 

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, 26 augustus 2010, 

 

 

 

 

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

curator      curator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overzicht Bijlagen:  

Bijlage 1: Financieel Overzicht (Inkomsten/Uitgaven na datum faillissement). 


