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Opmerkingen vooraf 
 

Dit is het tweede openbare verslag van de curatoren van DSB Beheer (“Curatoren”) en dient 

in samenhang met het eerste verslag van 17 november 2009 te worden gelezen. Het verslag 

bestrijkt de periode van 14 november 2009 tot en met 29 januari 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 eveneens per heden door de curatoren van DSB Bank gepubliceerde 

tweede openbare faillissementsverslag. 

 

Bij de uitvoering van hun werkzaamheden maken Curatoren gebruik van de (advies)diensten 

van Houthoff Buruma Coöperatief U.A. ("Houthoff Buruma"), CMS Derks Star Busmann N.V. 

en PriceWaterhouseCoopers Advisory N.V. (”PwC”). 
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1. Inleiding         
 

Voorzover in dit 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         
 

In de periode waar dit verslag betrekking op heeft is belangrijke vooruitgang geboekt met de 

inventarisatie van de activa en passiva van de DSB Groep, welke evenwel nog niet geheel is 

afgerond.  

 

Voorts zijn met de hulp van PwC de concept jaarrekeningen over het boekjaar 2008 van de 

niet gefailleerde entiteiten van de DSB Groep verzameld. Deze concept jaarrekeningen zijn 

inmiddels aan de Kamer van Koophandel gezonden met het verzoek deze te deponeren. 

 

3. Personeel         
 

Ontslag werknemers 

 

Curatoren hebben na een daartoe gedaan verzoek bij brief van 10 november 2009 machtiging 

van de rechter-commissaris (ex artikel 68 lid 2 Fw) verkregen tot opzegging van de door DSB 

Beheer gesloten arbeidsovereenkomsten met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. 

Op 17 november 2009 hebben Curatoren op grond van art. 40 Fw drie (ca. 3 FTE) van de acht 

werknemers schriftelijk ontslag aangezegd.  

 

Voorlopige voortzetting werkzaamheden 

 

Gelet op onder meer het belang van een doelmatige afwikkeling van de boedel zal een 

gedeelte van de werkzaamheden van DSB Beheer en zullen dientengevolge de 

arbeidsovereenkomsten van de overige vijf werknemers (ca. 4.8 FTE) voorlopig worden 

gecontinueerd.  

 

Curatoren hebben in de brief van 30 november 2009 aan de betreffende werknemers 

aangegeven dat hun werkzaamheden nog noodzakelijk zijn in het eerste kwartaal 2010. Aan 
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werknemers van wie de werkzaamheden niet meer noodzakelijk zijn in het tweede kwartaal 

van 2010, zal uiterlijk in februari 2010 schriftelijk ontslag worden aangezegd, met een 

opzegtermijn aanvangend op 1 april 2010.  

 

Om de betreffende werknemers voorlopig zoveel als mogelijk te behouden, hebben Curatoren 

de werknemers een tweetal gratificaties toegezegd. De eerste gratificatie bedroeg 15% van 

het bruto basissalaris (exclusief vakantietoeslag en overige emolumenten) van de betreffende 

werknemer over de maanden november en december 2009, indien de betreffende werknemer 

over de (volle) maand november en december 2009 werkzaamheden voor Curatoren heeft 

verricht. De tweede gratificatie bedraagt 30% van het bruto basissalaris (exclusief 

vakantietoeslag en overige emolumenten) van de betreffende werknemer over de maanden 

januari, februari en maart 2010, indien de werknemer gedurende de (volle) maanden januari, 

februari en maart 2010 werkzaamheden voor Curatoren heeft verricht. Voor de werknemers 

die tevens gedurende het tweede kwartaal 2010 werkzaam zullen zijn, geldt een soortgelijke 

gratificatie. Curatoren achten het toepassen van vooromschreven gratificatieregeling 

noodzakelijk en in het belang van de boedel, om hiermee de (blijvende) werknemers van DSB 

Beheer te binden gedurende een voor hen ongebruikelijke en moeilijke periode. 

 

Informatieverstrekking aan (ex)werknemers  

 

De werknemers die onmiddellijk na faillissement zijn ontslagen, hebben zich bij het UWV 

ingeschreven. Het UWV probeert zoveel mogelijk (ex) werknemers van DSB Beheer te 

ondersteunen, met name bij het vinden van een nieuwe dienstbetrekking en bij het 

sollicitatieproces.  

 

Tevens zijn antwoorden op de meest gestelde vragen door werknemers te vinden op een 

aparte website voor de werknemers van DSB Bank. De werknemers van DSB Beheer hebben 

ook toegang tot deze website. Daarnaast kunnen werknemers met vragen terecht bij de 

afdeling Personeelszaken van DSB Bank. Dit geldt overigens niet alleen voor de werknemers 

die onmiddellijk na faillissement zijn ontslagen, maar ook voor de werknemers die in een later 

stadium ontslag is aangezegd of die nog werkzaam zijn.  
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Doorbetaling salaris 

 

Voor de reeds ontslagen maar ook voor de voorlopig nog in dienst blijvende werknemers van 

DSB Beheer wordt de Loongarantieregeling niet toegepast. Doorbetaling van salaris en bijbe-

horende emolumenten (inclusief pensioenpremies, alsmede een continuering van opbouw van 

vakantiedagen) tot aan de einddatum van de arbeidsovereenkomst en vervolgens de 

gebruikelijke eindafrekening (inclusief eventuele openstaande vakantiedagen) vindt door 

Curatoren plaats.  

 

Alle (ex) werknemers zullen in de eerste week van februari 2010 schriftelijk de jaaropgave 

over 2009 ontvangen.  

 

Pensioen  
 

De collectieve pensioenregeling van DSB Beheer en enkele dochterondernemingen is 

inhoudelijk gelijk aan de collectieve pensioenregeling van DSB Bank. Curatoren verrichten 

samen met curatoren van DSB Bank onderzoek naar die pensioenregelingen en de relatie met 

de pensioenuitvoerder SNS Reaal. Naar de huidige stand van het onderzoek zijn er geen 

noemenswaardige premieachterstanden te melden en lijkt afvloeiing van werknemers niet te 

leiden tot extra kosten.  

 

Enkele dochterondernemingen van DSB Beheer hebben afwijkende collectieve pensioen-

regelingen voor hun personeel. Het onderzoek naar deze afwijkende pensioenregelingen is 

nog in volle gang. 

 

Naast de, door SNS Reaal uitgevoerde, collectieve pensioenregeling, gelden bij DSB Beheer 

ook arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Deze zijn ondergebracht bij Centraal Beheer 

Achmea. Curatoren verrichten onderzoek naar de inhoud van deze regelingen en de relatie 

met Centraal Beheer Achmea. 

 
4. Activa  

 

Algemeen        

 

In de periode waar dit verslag betrekking op heeft, is een eerste begin gemaakt met de 

verkoop van activa van de onder DSB Beheer vallende entiteiten.  
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 Bedrijfs- en vervoermiddelen (inclusief vliegtuig)   

  

In de afgelopen verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden met Amstel Lease Maatschappij 

N.V. omtrent de wijze van verkoop van het zakenvliegtuig. Partijen streven er naar om het 

zakenvliegtuig onderhands te verkopen, waarbij de boedel een nader overeen te komen 

boedelbijdrage zal ontvangen. Tevens is een afspraak gemaakt op basis waarvan Amstel 

Lease Maatschappij N.V. diverse kosten voor het behoud van het zakenvliegtuig voldoet. 

 

Deelnemingen       

 

Algemeen 

 

Door het faillissement van DSB Beheer is bij een aantal deelnemingen sprake van een 

(dreigend) liquiditeitstekort. De verwachting is dat voor een aantal deelnemingen op korte 

termijn eigen aangifte van het faillissement zal moeten worden gedaan omdat de 

desbetreffende vennootschappen niet langer in staat zijn aan hun lopende verplichtingen te 

voldoen en het verstrekken van additionele middelen door DSB Bank vanuit het door DNB ter 

beschikking gestelde boedelkrediet niet verantwoord is.  

 

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

 

De activiteiten van DSB Schade N.V. en DSB Leven N.V. worden voortgezet. Curatoren 

hebben onderzoek laten doen naar de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van beide 

verzekeringsbedrijven. Daaruit is naar voren gekomen dat deze op dit moment voldoende 

liquide en solvabel zijn en voldoen aan de wettelijke minimumvereisten.  

 

Teneinde het toezicht op de verzekeringsactiviteiten te versterken is een derde commissaris 

benoemd. Hiernaast zijn Curatoren voornemens om op korte termijn een extra bestuurder te 

benoemen teneinde het bestuur te verstevigen.  

 

In de onderhavige verslagperiode hebben Curatoren hun overleg met het bestuur en de Raad 

van Commissarissen van DSB Schade N.V. en DSB Leven N.V., alsmede met de 

toezichthouder, over de toekomst van beide verzekeraars voortgezet. In de loop van 2010 
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zullen de activiteiten van beide verzekeraars hetzij via een aandelenoverdracht, hetzij via een 

portefeuilleoverdracht worden verkocht. De voorbereidingen voor het verkoopproces zijn in 

gang gezet.  
 
B. Intermediairbedrijven en internetbedrijven  
 

DSB Intermediairs B.V.       

 
De intermediairbedrijven van DSB Beheer kunnen als volgt worden ingedeeld: 

 

- NIFA Financieringen B.V. (“NIFA”) (met haar zusterbedrijven Keurkrediet Nederland B.V. 

en DGAC Financial Services B.V.) bemiddelt bij het afsluiten van consumptief krediet 

(doorlopende kredieten en persoonlijke leningen) in combinatie met kredietprotectors. Het 

bedrijf is gevestigd in Heerhugowaard en heeft circa 19 werknemers in dienst. Het pand is 

eigendom van DSB Bank en wordt gehuurd. Keurkrediet B.V. en DGAC Financial 

Services B.V. hadden hun activiteiten reeds voor het faillissement beëindigd. Keurkrediet 

Nederland B.V. houdt zich bezig met de bemiddeling bij autokredieten. Het bedrijf is 

gehuisvest in het pand van NIFA en heeft 1 werknemer. 

 

- Krediet Groep Nederland B.V. (“KGN”) bemiddelt bij het verlenen van consumptief krediet 

en het afsluiten van kredietprotectors. Het bedrijf is gevestigd in IJsselstein en heeft ca. 23 

werknemers in dienst.  

 

- DGA Financieel Adviseurs Zeeland B.V. (“DGA”) bemiddelt bij het afsluiten van diverse 

soorten kredieten en verzekeringen. Het bedrijf is gevestigd in Middelburg en heeft circa 

29 werknemers in dienst. Het pand is eigendom van DGA en is bezwaard met een 

hypotheekrecht ten behoeve van ABN AMRO Bank N.V. DGA heeft twee zusterbedrijven, 

te weten Hollandse Krediet- en Verzekeringscentrale B.V. (waarvan de activiteiten reeds 

voor het faillissement waren beëindigd) en DGA Assuradeuren B.V. (verkoopt als 

gevolmachtigde namens London Lancashire (schade), Monuta (uitvaart) en Generali 

(schade) verzekeringen aan klanten van DGA). Beide zusterbedrijven zijn gehuisvest in 

hetzelfde pand en hebben geen personeel.  

 

- GEMA Advies Groep B.V. (“GEMA”) verricht administratieve handelingen tussen de verze-

keraar Cassidy Davis Europe en de intermediairs voor diverse hypotheek- en 

kredietprotector producten. Het bedrijf is gevestigd in Breukelen en heeft circa 12 
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werknemers in dienst. GEMA is voor circa 60% van haar omzet afhankelijk van DSB Bank 

en het in problemen verkerende AFAB. 

 

- De overige intermediairbedrijven (Leenwereld B.V., Leencentrum Nederland B.V., Call 

Direct Centre B.V., Van Rijswijk Groep B.V., Hendriks & Partner B.V., Krediet Protector 

B.V., Hypotheek Protector B.V. en Lease Protector B.V.) hadden hun activiteiten reeds 

voor het faillissement beëindigd.  

 

DGA verricht de financiële administratie voor alle vennootschappen, behalve voor GEMA. 

Reeds voor het faillissement van DSB Beheer was besloten om de intermediairbedrijven 

(verder) los te koppelen van DSB Bank en verdere aansluiting te zoeken bij DGA, bijvoorbeeld 

inzake de automatisering. 

 

Iedere vennootschap heeft diverse rekening courant posities met andere groepsmaatschap-

pijen van DSB Beheer alsmede met DSB Beheer zelf. Voorts zijn de intermediairbedrijven 

onderdeel van de fiscale eenheid van DSB Beheer.  

 

De activiteiten van NIFA, KGN en DGA, alsmede die van GEMA, worden na het faillissement 

zoveel mogelijk going concern voortgezet. Tegelijkertijd hebben Curatoren een verkoopproces 

in gang gezet, waarbij de activiteiten van de intermediairbedrijven NIFA, KGN en DGA hetzij 

via een aandelenoverdracht, hetzij via een portefeuilleoverdracht zullen worden verkocht. 

Diverse partijen hebben belangstelling getoond en indicatieve biedingen uitgebracht. Op basis 

daarvan heeft een aantal partijen toegang gekregen tot de dataroom en een due dilligence 

onderzoek uitgevoerd. Curatoren zijn thans in afwachting van definitieve biedingen. Het is de 

bedoeling om de verkoop van de intermediairbedrijven in het eerste kwartaal van 2010 af te 

ronden.  

 

Mede als gevolg van het (grotendeels) wegvallen van de omzet vanuit DSB Bank en AFAB is 

het voortbestaan van GEMA onzeker geworden. Ook hebben de wijzigingen in de wet- en 

regelgeving per 1 januari 2010 gevolgen voor GEMA. Met Cassidy Davis voeren Curatoren 

besprekingen om te bezien of de activiteiten kunnen worden overgeheveld naar die 

verzekeraar. Indien dat niet mocht lukken, zal een faillissement naar alle waarschijnlijkheid 

onvermijdelijk zijn.  
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De vennootschappen die hun activiteiten reeds voor het faillissement hadden beëindigd, zullen 

door Curatoren worden geliquideerd, al dan niet door het indienen van eigen aangiften tot 

faillietverklaring. 
 

DSB Internetbedrijven B.V. en participaties    
 

Beschrijving verkoop internetbedrijven 

 

Medio december 2009 hebben Curatoren de door DSB Internetbedrijven B.V. gehouden 

belangen in twee kleine internetbedrijven verkocht. De gerealiseerde opbrengst is in 

belangrijke mate aangewend ter aflossing van een intercompany schuld van de betreffende 

vennootschappen aan DSB Beheer. 

 

Jaap.nl B.V. (“Jaap.nl”) 
 

Curatoren zoeken nog een oplossing voor het indirect via DSB Internetbedrijven B.V. 

gehouden 50% belang in Jaap.nl en voeren daaromtrent ook overleg met de andere 

aandeelhouder Telegraaf Media Nederland B.V. Curatoren streven er daarbij naar het 

aandelenbelang in het eerste kwartaal van 2010 te verkopen. 

 

Domeinnamen 

 

DSB Beheer houdt indirect alle aandelen in Clicks4Sale B.V., welke vennootschap 

rechthebbende is op een aantal door DSB Groep gebruikte domeinnamen. DSB Bank is 

daarnaast houder van ruim 3.000 domeinnamen in diverse landen (bijvoorbeeld .nl in 

Nederland en .be in België) en diverse generieke Top Level Domains (bijvoorbeeld .com en 

.eu). Onder de door DSB Bank gehouden domeinnamen bevinden zich diverse domeinnamen 

die hoofdzakelijk worden gebruikt door andere vennootschappen binnen de DSB Groep. De 

gehouden domeinnamen worden deels door DSB Bank zelf beheerd en deels via externe IT-

dienstverleners. Curatoren zijn op dit moment bezig met het inventariseren van de diverse 

domeinnamen en zullen in de komende verslagperiode een verkoopprotocol opstellen voor de 

verkoop van de domeinnamen. 
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C. Vastgoedactiviteiten      

 
DSB Vastgoed B.V. en dochtermaatschappijen    
 

Curatoren zijn in de onderhavige verslagperiode in overleg getreden met de 

hypotheekhouders op de diverse onroerende zaken van de DSB Groep teneinde tot een zo 

efficiënt mogelijke wijze van (onderhandse) verkoop van de vastgoedportefeuille te komen. 

Inmiddels is terzake - onder voorbehoud van goedkeurig van de rechter-commissaris - een 

verkoopprotocol overeengekomen dat voor de volledige vastgoedportefeuille geldt (met uitzon-

dering van het AZ stadion en de niet voltooide nieuwbouw van het Scheringa Museum, 

waarvoor nog separate afspraken met andere financiers (ABN AMRO Bank en Lloyds TSB) 

moeten worden gemaakt). Het vastgoed dat eigendom is van DSB Bank wordt om 

efficiencyredenen ook volgens dit verkoopprotocol verkocht. Hierna wordt onder punt 6 nader 

ingegaan op het verkoopprotocol. 

  

DSB Bankfilialen B.V.       

 

Algemeen  

 

DSB Bankfilialen B.V. is naast DSB Beheer hoofdelijk aansprakelijk jegens (onder meer) KBC 

Bank Nederland N.V. (“KBC”) voor verstrekte vastgoedfinancieringen. Omdat de 

vennootschap de lopende rente- en aflossingsverplichtingen niet kan voldoen, zal naar 

verwachting op korte termijn een eigen aangifte faillissement moeten worden gedaan.   

 

DSB Bankfilialen B.V. is eigenaar van een aantal (deels nog bij DSB Bank en DSB Beheer in 

gebruik zijnde) kantoorpanden. Het faillissement van DSB Bankfilialen B.V. zal geen invloed 

hebben op de met de betrokken hypotheekhouders gemaakte afspraken met betrekking tot het 

verkoopprotocol voor de vastgoedportefeuille. 

 

Transactie pand Middelburg 

 

DSB Bankfilialen B.V. heeft ultimo 2009 een eerste onroerende zaak te Middelburg 

onderhands verkocht. Het pand was belast met een conservatoir beslag ten behoeve van 

KBC. Curatoren en KBC hebben nog geen overeenstemming bereikt over de vraag of KBC uit 

hoofde van dit beslag enig recht kon doen gelden op de verkoopopbrengst. Teneinde de 

transactie toch te kunnen effectueren, hebben partijen een depotovereenkomst gesloten en 
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wordt de netto verkoopopbrengst van circa EUR 397.000 vooralsnog door de notaris, die het 

transport heeft verzorgd, in depot gehouden. Bij een faillissement van DSB Bankfilialen B.V. 

komt de netto-opbrengst volledig toe aan de boedel.  

 

DSB Stadion B.V. (“DSB Stadion”) 

 

Nieuwbouw Scheringa Museum (inclusief relatie Midreth)   
De bouw van het Scheringa Museum voor Realisme is op 19 oktober 2009 door aannemer 

Midreth stilgelegd. Het Museum is voor een groot gedeelte voltooid. Curatoren hebben in de 

onderhavige verslagperiode intensief overleg gevoerd met bij het Scheringa Museum 

betrokken partijen en derden, waaronder overheidsinstanties, teneinde te bezien of een 

afbouw van het museum (al dan niet gecombineerd met de exploitatie van het museum ter 

plekke) realistisch en financierbaar is.  

 

 Dit overleg is nog niet afgerond, waarbij meer in het bijzonder het overleg met Midreth over de 

kosten van afbouw eerst moet worden voltooid. Midreth heeft tot zekerheid voor de nakoming 

van haar verplichtingen uit hoofde van de aannemingsovereenkomst met DSB Stadion terzake 

van het museum een bankgarantie gesteld tot € 1.340.000,--. Op 27 november 2009 hebben 

Curatoren aangekondigd de bankgarantie te zullen inroepen. Daarop heeft Midreth tegen DSB 

Stadion een spoedarbitrage voor de Raad van Arbitrage aanhangig gemaakt. Deze procedure 

wordt door Curatoren en Midreth vooralsnog aangehouden in afwachting van de resultaten 

van het overleg met betrekking tot de afbouw van het museum. 

  

Curatoren verwachten dat in de loop van de maand februari 2010 duidelijk zal worden of het 

overleg met Midreth over de afbouw van het museum tot een haalbaar afbouwscenario met 

Midreth zal leiden. Niet uitgesloten is dat in geval van een onoverbrugbaar verschil van 

mening met Midreth over de afbouw een derde het museum zal afbouwen.   

 

Afbouw van het museum lijkt alleen zinvol indien tegelijkertijd een oplossing is gevonden voor 

de structureel verlieslatende exploitatie van het museum. Zeer recent is door het Gemeente 

Museum Den Haag een initiatief gelanceerd om van het Scheringa Museum een dependance 

te maken van het Gemeente Museum, waarbij derden middelen voor de afbouw en de 

exploitatie zouden moeten fourneren. Curatoren zullen onderzoeken of het initiatief van het 

Gemeente Museum realistisch is. 
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Project Oranjehof       

 

Deze kwestie is nog in behandeling. Er hebben zich gedurende de afgelopen verslagperiode 

geen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. 

 

Transactie Houtduif       

 

DSB Stadion B.V. heeft een voor het faillissement van DSB Beheer al getekende 

koopovereenkomst terzake een perceel bouwgrond te Spanbroek geëffectueerd, waarbij 

conform contractuele afspraken de koopsom in delen zal worden voldaan. Twee delen van de 

koopsom zijn inmiddels voldaan, het derde en laatste deel volgt medio maart 2010. De totale 

opbrengst van de verkoop zal circa EUR 860.000,= bedragen.  

 

Stadion AZ      

 

Ten aanzien van het AZ stadion hebben zich in de onderhavige verslagperiode geen 

bijzonderheden voorgedaan.  

 

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

 

DS Art B.V. is op 17 november 2009 op eigen aangifte in staat van faillissement verklaard 

door de rechtbank Alkmaar met benoeming van mr. drs. J.L.M. Groenewegen tot curator en 

mr. M.L.D. Akkaya tot rechter-commissaris. Curatoren verwijzen naar het eerste faillisse-

mentsverslag van de curator van DS Art dat op 30 december 2009 is gepubliceerd en ook kan 

worden gedownload van de website van CMS Derks Star Busmann N.V. (www.cms-dsb.com). 

 

AZ N.V. (“AZ”)     

Curatoren hebben de afgelopen drie maanden veelvuldig overleg gevoerd met de directie van 

AZ en derden over een mogelijke verkoop van de door DS Sport gehouden aandelen in AZ en 

daarmee samenhangende afspraken over de aflossing van de vordering van DS Sport op AZ. 

Ten tijde van de publicatie van dit faillissementsverslag waren Curatoren nog doende een 

oplossing te vinden. 
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 Veestapel Opmeer B.V.      

 

De in het vorige faillissementsverslag vermelde kudde schapen is inmiddels verkocht aan een 

landschapsbeheerder die de kudde zal inzetten om landerijen van Stadsbosbeheer en 

Gemeentes te laten begrazen. Met deze transactie zijn tevens hekwerken, hooi en andere 

goederen die gebruikt worden bij het beheren van een veestapel verkocht. De opbrengst van 

deze transactie bedroeg € 7.557,50. 

 

5. Debiteuren         
 

Curatoren zijn doende de inventarisatie van de openstaande vorderingen van de diverse DSB 

entiteiten af te ronden. Met uitzondering van vorderingen op andere entiteiten van de DSB 

Groep is slechts sprake van een in omvang beperkte externe debiteurenportefeuille waarvan 

Curatoren geen substantiële boedelinkomsten verwachten. 

 

6. Bank / Zekerheden        

 

ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”) 

 

In nauw overleg met Curatoren heeft ABN AMRO in deze verslagperiode de nog in de diverse 

gebouwen van de DSB Groep en bij de heer Scheringa aanwezige kunstwerken ook in vuist-

pand genomen, zodat deze onder klimatologisch zo optimaal mogelijke omstandigheden bij 

een gespecialiseerd opslagbedrijf  konden worden opgeslagen in afwachting van een verkoop. 

De kunstcollectie wordt thans ook door ABN AMRO verzekerd. 
  

Gedurende de afgelopen verslagperiode heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met ABN 

AMRO over de (uitwinning van de) zekerheden en het onderzoek naar de mogelijkheden voor 

de afbouw van het museum in Opmeer. Partijen streven gezamenlijk naar een verkoop waarbij 

een maximale opbrengst gerealiseerd kan worden. 

 

In verband met het onderzoek naar de mogelijkheden van verkoop van de kunstcollectie en de 

afbouw van het museum worden door de boedel kosten gemaakt (onder meer kosten van 

deskundigen die Curatoren bijstaan bij het overleg met Midreth). Met ABN AMRO is, na 

verkregen toestemming van de rechter-commissaris, overeengekomen dat zij de hiervoor 

genoemde kosten tot 31 januari 2010 draagt. Na 31 januari 2010 zullen Curatoren en ABN 

AMRO nader overleg voeren omtrent mogelijke voortzetting van deze afspraak. 
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Er zijn (nog) geen afspraken gemaakt over de uitwinning van het ten behoeve van ABN AMRO 

gevestigde hypotheekrecht op het AZ stadion te Alkmaar. 

 

Amstel Lease Maatschappij N.V. 

 

Verwezen wordt naar de hiervoor onder 4.3 weergegeven afspraken met betrekking tot het 

vliegtuig. 

  

F. van Lanschot Bankiers en Reaal Levensverzekeringen 

 
Met beide banken is in december 2009 overleg gevoerd over het door hen gezamenlijk 

gehouden pandrecht op de aandelen in DSB Leven N.V. en DSB Schade N.V. Met de banken 

is afgesproken dat zij het verloop van het nog door Curatoren te starten verkoopproces met 

betrekking tot de verzekeringsbedrijven zullen afwachten. 

 

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

 

In de afgelopen periode heeft uitvoerig overleg plaatsgevonden tussen Curatoren, Fortis en 

KBC over de verkoop van de onroerende zaken waarop ten behoeve van deze banken 

(afzonderlijke) hypotheekrechten zijn gevestigd. Het overleg heeft met hen gezamenlijk 

plaatsgevonden zodat identieke afspraken gemaakt konden worden over de wijze van verkoop 

en de door de hypotheekhouders voor de werkzaamheden van Curatoren te vergoeden 

bijdrage.  

 

In dat kader is - onder voorbehoud van goedkeuring van de rechter-commissaris -  tussen 

partijen een verkoopprotocol overeengekomen, waarin onder andere een standaardprocedure 

voor verkoop van de betreffende onroerende zaken alsmede afspraken omtrent vergoeding 

van kosten en de te betalen boedelbijdrage zijn vastgelegd. In het kader van de verkoop van 

de onroerende zaken treedt Jones Lang LaSalle op als verkopend makelaar en CB Richard 

Ellis Valuations als taxateur.   

 

Door KBC is aan DSB Beheer een financiering verstrekt met betrekking tot onroerende zaken 

die in eigendom toebehoren aan tot de DSB Groep behorende vennootschappen. De des-

betreffende lening is geadministreerd bij DSB Bankfilialen B.V., omdat deze vennootschap 

medio 2008 als debiteur onder deze faciliteit is toegetreden. In de afgelopen verslagperiode 
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heeft KBC documentatie aan de Curatoren ter beschikking gesteld waaruit dit blijkt. Een en 

ander heeft te maken met een juridische structuurwijziging en het in dat kader overdragen van 

diverse onroerende zaken aan DSB Bankfilialen B.V. 

 

Volgens opgave van KBC heeft zij op dit moment een bedrag van ruim € 23 miljoen te 

vorderen. In het kader van deze financiering heeft KBC hypotheekrechten gekregen op 

diverse onroerende zaken. Daarnaast zijn er pandrechten gevestigd op huurpenningen 

voortvloeiende uit huurovereenkomsten met betrekking tot eerdergenoemde onroerende 

zaken. KBC heeft mededeling gedaan van haar pandrecht aan DSB Bank als huurder van het 

kantorencomplex te Wognum, dat door DSB Bankfilialen B.V. aan DSB Bank wordt verhuurd. 

Curatoren overleggen met KBC en de curatoren van de DSB Bank over de voldoening van de 

huurpenningen vanaf januari 2010 en de mogelijke aanspraken van KBC daarop. 

 

Lloyds TSB PLC (“Lloyds TSB”) 

 

In de afgelopen verslagperiode hebben Curatoren en Lloyds een algemene bespreking 

gevoerd over de positie van Lloyds in het faillissement van DSB Beheer. Er zijn (nog) geen 

afspraken gemaakt over de uitwinning van het ten behoeve van Lloyds gevestigde tweede 

hypotheekrecht op het AZ-stadion in Alkmaar. 

  
DSB Leven 

 

DSB Leven heeft haar vordering ad € 4.7 miljoen inmiddels ter verificatie ingediend bij 

Curatoren. 

 
7. Doorstart / voortzetten      

 

Curatoren verwijzen naar de hiervoor ten aanzien van de afzonderlijke onderdelen van de 

DSB Groep beschreven (verkoop)initiatieven. 

 

8. Rechtmatigheid        
  

Dit is nog onderwerp van nader onderzoek. 
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9. Crediteuren        
  

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 

Kerkstraat 70  

1687 AS Wognum 

 

 Werkzaamheden 

 

Curatoren zetten het verificatietraject en de administratieve afhandeling van vorderingen 

vanzelfsprekend voort. 

 
10. Fiscaliteit        

 

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

vennootschapsbelasting als de omzetbelasting. Tot deze beide fiscale eenheden behoort het 

merendeel van de directe en indirecte groepsmaatschappijen van DSB Beheer (A.Z. N.V. 

maakt hiervan geen deel uit). Het bestaan van de fiscale eenheid 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 en 

omzetbelasting van de onderliggende groepsmaatschappijen. Het bestaan van de fiscale 

eenheid voor de vennootschapsbelasting van DSB Beheer 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 opdracht van Curatoren is een onderzoek ingesteld naar de algemene fiscale positie van de 

DSB Groep. Voor een aantal niet-limitatieve fiscale aandachtspunten wordt verwezen naar het 

eerste openbare verslag van DSB Bank van 17 november 2009. Thans vindt overleg plaats 

met de belastingdienst over de totale fiscale positie van de DSB Groep. Over de voortgang 

daarvan zullen Curatoren in het volgende openbare verslag nader berichten. 
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11. Overig         
 

11.1 Termijn afwikkeling faillissement 

  

 Omtrent de wijze en termijn van afwikkeling van het faillissement kunnen Curatoren geen 

 uitspraak doen. Curatoren verwachten dat – mede gelet op de grote (financiële) 

 verwevenheid van DSB Beheer en DSB Bank – met de afwikkeling van het faillissement van 

 DSB Beheer geruime tijd zal zijn gemoeid. 

 

11.2 Urenbesteding 

 

Over de periode vanaf datum faillissement tot en met 31 december 2009 hebben Curatoren 

(met de hulp van meerdere teams van medewerkers) in totaal 3.675,05 uren besteed aan dit 

faillissement, waarvan 907,50 uren voor Houthoff Buruma en 2.767,55 uren voor CMS Derks 

Star Busmann N.V. 

 

PwC heeft met haar team in dezelfde periode in totaal 5.266 uren besteed aan het onder-

zoeken van de administratie en de financiële gegevens van DSB Beheer en haar 

dochterondernemingen (exclusief DSB Bank), het verzorgen van de rapportages aan 

Curatoren terzake en het assisteren van Curatoren bij de verkoop van AZ.   

 

11.3 Financiële verantwoording  

 

Voor een beschrijving van de inkomsten en uitgaven wordt verwezen naar het tussentijds 

financieel verslag dat als bijlage 1 aan dit verslag is gevoegd.   

 

11.4 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 voortzetten. 
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12. Informatievoorziening en publicatie openbare verslagen. 

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

Bank. Het volgend openbare verslag van Curatoren zal eind april 2010 verschijnen. 

 

Dit verslag alsmede alle andere openbare verslagen in dit faillissement zullen worden gepubli-

ceerd op de websites van CMS Derks Star Busmann N.V. (www.cms-dsb.com) en Houthoff 

Buruma (www.houthoff.com) alsmede op de website van DSB Bank (www.dsbbank.nl).  

 

Amsterdam, 29 januari 2010, 

 

 

 

 

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

curator      curator 

 
 
 
Overzicht Bijlagen:  

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


