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Opmerkingen vooraf 
 

Dit is het derde 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 januari 2010 tot 29 april 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 

derde openbare faillissementsverslag. 

 

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

van Houthoff Buruma Coöperatief U.A., CMS Derks Star Busmann N.V. 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 meldenswaardige ontwikkelingen voorgedaan. 

 

2. Inventarisatie         
 

In de periode waar dit verslag betrekking op heeft, is de inventarisatie van de activa en 

passiva van DSB Beheer en haar groepsmaatschappijen voortgezet.   

 

De jaarrekeningen over het boekjaar 2009 van DSB Leven N.V.en DSB Schade N.V. zijn op 

27 april 2010 goedgekeurd en vastgesteld. 

 

De concept interne jaarrekeningen van andere groepsmaatschappijen over het boekjaar 2009 

zullen naar verwachting eind mei 2010 gereed.  

 

3. Personeel         
 

Ontslag werknemers 

 

Ten tijde van de uitspraak van het faillissement waren er acht werknemers in dienst bij DSB 

Beheer, waarvan Curatoren op grond van art. 40 Fw drie werknemers (ca. 3 FTE) schriftelijk 

ontslag hebben aangezegd. Eind februari 2010 is eveneens aan twee werknemers die 

werkzaamheden verrichtten voor het Scheringa Museum Opmeer ontslag aangezegd en heeft 

een werknemer ontslag genomen.  
 

Per 20 april 2010 zijn bij DSB Beheer nog 2 werknemers (circa 1,6 FTE) in dienst. Voor zover 

Curatoren bekend, hebben 3 (oud) werknemers van DSB Beheer een nieuwe dienstbetrekking 

gevonden of zijn zij als zelfstandig ondernemer gestart.  

 
Voorlopige voortzetting werkzaamheden 
 
 

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

arbeidsovereenkomsten van tenminste 1 werknemer worden gecontinueerd. Curatoren 
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verwachten dat zijn/haar werkzaamheden nog noodzakelijk zijn gedurende in ieder geval het 

tweede en derde kwartaal van 2010.  

 

Om de betreffende werknemer(s) voorlopig zoveel als mogelijk te behouden gedurende een 

voor hen ongebruikelijke en moeilijke periode, hebben Curatoren de werknemer(s) gratificatie 

toegezegd. Voor het derde kwartaal in 2010 geldt dezelfde gratificatieregeling als tijdens het 

eerste en tweede kwartaal 2010. De gratificatie bedraagt 30% van het bruto basissalaris 

(exclusief vakantietoeslag en overige emolumenten) per kwartaal, indien de werknemer 

gedurende de (volle) maanden werkzaamheden voor Curatoren heeft verricht.  
 

Pensioen        

 

 Curatoren zijn nog met SNS Reaal (de huidige pensioenuitvoerder van DSB Beheer en enkele 

van haar dochterondernemingen) in gesprek of - en de voorwaarden waaronder, SNS Reaal 

de collectieve pensioenregeling zal voortzetten per 1 mei 2010. 

 
4. Activa  

 

Algemeen        

 

In onderhavige verslagperiode zijn enkele vastgoedtransacties uitgevoerd en zijn enkele 

portefeuilles van de onder DSB Intermediairs B.V. vallende intermediairbedrijven verkocht.  

 
 Bedrijfs- en vervoermiddelen (inclusief vliegtuig)    

 

Diverse partijen hebben interesse getoond in de aankoop van het zakenvliegtuig. Op dit 

moment heeft dit nog niet tot een verkoop daarvan geleid. Curatoren voeren hierover nog 

overleg met de hypotheekhouder van het vliegtuig (Amstel Lease Maatschappij N.V.). 

 

 Deelnemingen        

 

Algemeen 

 

De besluitvorming omtrent het doen van eigen aangiften faillissement voor een aantal niet 

levensvatbare deelnemingen van DSB Beheer is nog niet afgerond.  
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A. Schadeverzekerings- en levensverzekeringsbedrijf   
 
DSB Ficoholding N.V., DSB Schade N.V., DSB Leven N.V. en DS Verzekeringen Holding N.V. 

 
Door het bestuur van DSB Schade N.V. en DSB Leven N.V. zijn de jaarrekeningen over het 

boekjaar 2009 opgemaakt. Deze zijn door Ernst & Young gecontroleerd en voorzien van een 

goedkeurende accountantsverklaring, waarna beide jaarrekeningen door de algemene 

vergadering van aandeelhouders op 27 april 2010 zijn vastgesteld. 

 

Het resultaat na belastingen van DSB Schade N.V. over 2009 bedroeg € 939.580; dit is 

toegevoegd aan de algemene reserve. Het resultaat na belastingen van DSB Leven N.V. is in 

2009 uitgekomen op € 3.002.415; dit is toegevoegd aan de algemene reserve.  

 

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders is de heer R.W.J.M. Bonnier 

teruggetreden als commissaris van DSB Schade N.V. en DSB Leven N.V. De termijn van de 

heer A. Offringa als commissaris van beide verzekeraars liep af in april 2010; de heer A. 

Offringa was niet beschikbaar voor herbenoeming. Daarmee kent de raad van 

commissarissen van beide verzekeraars thans twee vacante posities. Naar verwachting zal de 

raad van commissarissen binnen afzienbare tijd met twee nieuwe leden kunnen worden 

versterkt. 

 

Op 1 februari 2010 is de heer H.L. Kirchner benoemd tot statutair bestuurder van DSB Schade 

N.V. en DSB Leven N.V. Daarmee bestaat het bestuur van beide verzekeraars uit twee leden. 

 

Hoewel beide verzekeraars thans voldoende liquide en solvabel zijn en voldoen aan de 

wettelijke minimumvereisten, is besloten de verzekeringsactiviteiten te verkopen. Beide 

verzekeraars waren voor hun productie afhankelijk van de bemiddeling door DSB Bank. In 

verband met het faillissement van DSB Bank vindt die bemiddeling niet meer plaats en worden 

er geen nieuwe schadeverzekeringen resp. levensverzekeringen meer afgesloten.  

 

De aandelen in DSB Schade N.V. en DSB Leven N.V. zijn verpand aan F. van Lanschot 

Bankiers N.V. en Reaal Levensverzekeringen N.V., zulks tot zekerheid voor een lening die is 

verstrekt aan DSB Beheer waarvan pro resto € 6.000.000 resteert. Met beide pandhouders 

vindt regelmatig overleg plaats. 
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B. Intermediairbedrijven en internetbedrijven  
 

DSB Participaties B.V., DSB Intermediairs B.V., DSB Internetbedrijven B.V.  en dochtermaat-

 schappijen 

 

DSB Participaties B.V. is de houdstermaatschappij van de deelnemingen DSB Intermediairs 

B.V. en DSB Internetbedrijven B.V.  

 

DSB Intermediairs B.V.       
 

De activiteiten van de intermediair bedrijven Nifa Financieringen B.V. (“Nifa”), Kredietgroep 

Nederland B.V. (“KGN”) en DGA Financieel Adviseurs Zeeland B.V. (“DGA”) zijn door de 

Curatoren in het eerste kwartaal van 2010 door middel van een portefeuilleoverdracht 

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

N.V.). Geldshop.nl heeft de bemiddelingsportefeuilles van Nifa, KGN en DGA overgenomen. 

Laatstgenoemde bedrijven hebben dientengevolge geen activiteiten meer en zullen worden 

geliquideerd. Als onderdeel van de transactie zijn door Geldshop.nl ook een aantal 

domeinnamen overgenomen waaronder lenen.nl. 

 

De bedrijfsactiviteiten van Gema Adviesgroep B.V. (“Gema”) zijn in het eerste kwartaal van 

2010 gestaakt. De samenwerkingsovereenkomst tussen Gema en de verzekeraar Cassidy 

Davis Europe is door laatstgenoemde opgezegd, waarmee – na het wegvallen van de omzet 

via DSB Bank en Afab – de bedrijfsvoering niet kon worden gecontinueerd. Gema zal thans 

worden geliquideerd.  
 

DSB Internetbedrijven B.V. en participaties    

 

Jaap.nl B.V. (“Jaap.nl”) 
  
DSB Internetbedrijven B.V. houdt 79,49% van de aandelen in Plazacasa B.V. (de voormalige 

exploitant van de huizenzoeksite www.jaap.nl), welke vennootschap op haar beurt 50% van de 

aandelen in Jaap.nl hield. Jaap.nl was een joint venture met Telegraaf Media Nederland B.V. 

(“TMN”).  

 

Kort na het intreden van het faillissement van DSB Beheer  

hadden meerdere geïnteresseerden zich gemeld voor het door DSB Internetbedrijven B.V. 
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gehouden 50% aandelenbelang in Jaap.nl. Gelet op de structuur van de joint venture met 

TMN hebben curatoren eerst met TMN gesproken over een mogelijke overname van alle 

aandelen in Jaap.nl, echter konden partijen aanvankelijk hier geen overeenstemming over 

bereiken. Naar aanleiding van de getoonde interesse in Jaap door derden zijn curatoren een 

veilingverkoop voor het 50% aandelenbelang in Jaap.nl gestart. Daarbij kwam naar voren dat 

mede gelet op de structuur van de joint venture met TMN, een veilingverkoop van het 50% 

aandelenbelang in Jaap.nl aan een derde niet de hoogste opbrengst zou genereren.  

 

Vervolgens zijn curatoren met TMN nader in onderhandeling getreden en hebben 

partijen uiteindelijk overeenstemming over de verkoop van het 50% aandelenbelang in Jaap.nl 

aan TMN bereikt. Een van de onderdelen van de verkoop aan TMN is dat vier werknemers 

die vanuit de DSB groep bij Jaap.nl waren gedetacheerd bij Jaap.nl in dienst zijn 

getreden. Tevens zal de huurovereenkomst met betrekking tot het bedrijfspand van Jaap.nl, 

welke huurovereenkomst op naam van Plazacasa B.V. is gesloten, worden voortgezet door 

Jaap.nl. De verkoop van het 50% aandelenbelang in Jaap.nl aan TMN is op 29 april 2010 

afgerond.  

 

Domeinnamen        

 

Curatoren inventariseren de diverse domeinnamen (zowel die welke indirect door DSB Beheer 

worden gehouden als de domeinnamen van DSB Bank). Curatoren zullen in de 

komende verslagperiode de mogelijkheden van verkoop van de domeinnamen nader 

onderzoeken.  

 
C. Vastgoedactiviteiten      

 
DSB Vastgoed B.V. en dochtermaatschappijen    
 

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

 

Inleiding 

 

Op 23 februari 2010 is tussen DSB Bankfilialen en de Gemeente Medemblik met machtiging 

van de rechter-commissaris een koopovereenkomst getekend voor de drie kantoorpanden met 

omliggende grond aan de Dick Ket Laan te Wognum (het voormalige hoofdkantoor van DSB). 

De juridische levering staat gepland voor 16 augustus 2010.  
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De Gemeente Medemblik en curatoren van DSB Bank hebben tevens een huurovereenkomst 

gesloten terzake het voortgezet gebruik van een van de panden aan de Dick Ket Laan, 

benodigd voor de verdere afwikkeling van het faillissement van DSB Bank.  

 

Beëindiging huurovereenkomsten en voortgezet gebruik (kantoor)panden 

 

DSB Bankfilialen verhuurde panden te Echt, Eefde, Eindhoven, Groningen, Enschede, 

Veenendaal, Emmen, Middelburg en Maastricht aan DSB Bank. Deze huurovereenkomsten 

zijn met wederzijds goedvinden per 1 januari 2010 beëindigd. De panden te Rotterdam (Jan 

Leenvaartlaan) en Hoorn  (Protonweg en de Atoomweg) zijn momenteel nog in gebruik bij de 

boedel van DSB Bank. Verkoop van deze panden is tot het derde kwartaal 2010 opgeschort; 

waarna zal worden bepaald hoe lang verder gebruik nog nodig is voor het afwikkelen van 

faillissement van DSB Bank. De panden aan de Kerkstaat 79 te Wognum en de Richterslaan 

te Nieuwegein worden ook nog gebruikt door de boedel van DSB Bank. Hier zal op korte 

termijn een besluit worden genomen over de duur van dit gebruik.  

 

Alle andere panden van de DSB Groep staan leeg en de huurovereenkomsten zijn beëindigd. 

Maandelijks worden de panden bezocht door een medewerker van het Facilitair Service 

Centrum van DSB Bank. Er wordt gecontroleerd of alles nog in goede staat is en of 

onderhoud nodig is. De tuinen worden allemaal onderhouden, deels door eigen mensen van 

het Facilitair Service Centrum van DSB Bank en deels door externe bedrijven. Ook worden 

alle panden beveiligd en/of bewoond.  

 

In overleg met de hypotheekhouders is afgesproken dat geen groot onderhoud aan de 

panden zal worden gedaan. De panden worden in goede staat gehouden met minimale 

middelen en kosten. De instandhoudingkosten van de panden worden conform het 

overeengekomen verkoopprotocol door de hypotheekhouders gedragen (voorzover het 

verhypothekeerde panden betreft). 

 
Transacties 

 

De verkoop van het vastgoed vindt plaats conform het daartoe opgestelde en in het vorige 

openbare verslag beschreven verkoopprotocol, waarbij Jones Lang LaSalle het verkooptraject 

begeleidt. 
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Curatoren hebben inmiddels met KBC Bank overeenstemming bereikt over de vrijgave van 

een deel van de verkoopopbrengst van een eind 2009 verkocht pand in Middelburg dat in 

depot werd gehouden. Het depotbedrag is inmiddels uitgekeerd. 

 

Ten aanzien van een tweetal objecten zijn inmiddels koopovereenkomsten getekend en is 

machtiging van de rechter-commissaris verkregen voor effectuering van de transacties. Het 

betreft hier twee panden welke aan DSB Bankfilialen in eigendom toebehoren en zijn belast 

met een hypothecaire zekerheid ten behoeve van Fortis Bank (Nederland) N.V. Voorts lopen 

ten aanzien van een aantal andere panden biedingstrajecten onder begeleiding van Jones 

Lang LaSalle.   

 

Curatoren verwachten dat met de volledige tegeldemaking van de vastgoedportefeuille van de 

DSB Groep nog geruime tijd zal zijn gemoeid en dat deze op zijn vroegst in de loop van 2011 

(ook door het voortgezette gebruik van een aantal panden door de boedel van DSB Bank) kan  

worden afgerond. 

 

DSB Stadion B.V. (“DSB Stadion”) 

 

Nieuwbouw Scheringa Museum (inclusief relatie Midreth) 

  

Curatoren hebben met de aannemer in beginsel overeenstemming over een afbouwsom voor 

het Scheringa Museum voor Realisme bereikt. Echter, vanwege het feit dat geen financier 

gevonden is voor de afbouw van het museum en er evenmin dekking is gevonden voor het 

omvangrijke tekort, dat bij exploitatie na ingebruikname voorzienbaar is, is aan de aannemer 

geen opdracht tot afbouw verstrekt. Er is op dit moment geen gegadigde die het 

exploitatieverlies op zich wenst te nemen of de afbouw wil financieren. Daarmee is afbouw van 

het museum niet langer een optie die Curatoren onderzoeken. 

  

Thans wordt bekeken welke mogelijkheden met betrekking tot het niet-afgebouwde 

museum resteren. De aannemer oefent nog immer zijn retentierecht op het gebouw uit. 

Curatoren overleggen terzake ook met de hypotheekhouder (ABN AMRO Bank, thans 

Deutsche Bank, zie ook hierna). 

  

Curatoren hebben aangekondigd de door de aannemer gestelde bankgarantie tot zekerheid 

voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de aannemingsovereenkomst met 

DSB Stadion voor een bedrag groot € 1.340.000,-- te zullen inroepen. De daarop door de 
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aannemer aanhangig gemaakte spoedarbitrage voor de Raad van Arbitrage werd in 

afwachting van het overleg over de afbouw opgeschort, maar is thans hervat. De komende 

verslagperiode vindt in deze zaak de mondelinge behandeling plaats. 

  

Door de aannemer zijn de bouwwerkzaamheden opgeschort. De aannemer heeft voorts terza-

ke van de door hem op DSB Stadion gepretendeerde vordering een procedure bij de Raad 

van Arbitrage aanhangig gemaakt. De vordering strekt tot betaling door DSB Stadion van de 

aanneemsom minus besparingen. 

  

Project Oranjehof 

  

Curatoren hebben in onderzoek of de aannemer aan zijn verplichtingen uit hoofde van de 

overeenkomst tot aankoop van de locatie Sportlaan te Alkmaar heeft voldaan.  

 

Transactie Houtduif II  

 

In aansluiting op het tweede verslag is terzake de verkoop van een perceel bouwgrond te 

Spanbroek inmiddels het laatste gedeelte van de koopsom voldaan. Deze transactie is 

derhalve geheel afgerond. 

 

Stadion AZ        

 

In de afgelopen periode hebben Curatoren intensief overleg gevoerd met de banken (ABN 

AMRO Bank en Lloyds TSB) die hypothecaire rechten hebben op het stadion. Curatoren 

onderzoeken de mogelijkheden voor een verkoop van het stadion, gecombineerd met een 

verkoop van de door DS Sport B.V. gehouden aandelen in AZ N.V. in het kader van een 

totaaloplossing voor AZ. Zonder medewerking van de betrokken hypotheekhouders is een 

onderhandse verkoop van het stadion echter niet mogelijk.  

 

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

 

Voor een beschrijving van de ontwikkelingen rondom DS Art wordt verwezen naar het tevens 

vandaag gepubliceerde tweede openbaar verslag van de curator in het faillissement van DS 

Art. 
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AZ N.V. (“AZ”)          

  

 Het in het vorige openbare verslag vermelde overleg met de directie van AZ en derden 

omtrent de verkoop van de door DS Sport B.V. gehouden aandelen in AZ is in de onderhavige 

verslagperiode gecontinueerd. Getracht wordt met alle betrokkenen een “totaaloplossing” voor 

AZ te vinden, waarin ook het AZ Stadion wordt betrokken, omdat daarmee het voortgezet 

gebruik van het AZ stadion door AZ kan worden gewaarborgd.  

 

Het bereiken van een oplossing voor AZ is gecompliceerd en tijdrovend vanwege de 

betrokkenheid van meerdere partijen die met de beoogde oplossing moeten instemmen 

alvorens deze in documentatie kan worden vastgelegd en aan de rechter-commissaris ter 

goedkeuring kan worden voorgelegd.   

   

 Hangende het overleg over een totaaloplossing continueert AZ haar activiteiten onder 

verantwoordelijkheid van haar directie. 

 

5. Debiteuren         
 

De inventarisatie van de openstaande vorderingen van de diverse DSB entiteiten is nog niet 

volledig afgerond, maar Curatoren verwachten hieruit geen substantiële boedelinkomsten. 

 

6. Bank / Zekerheden        

 

Inleiding 
 

ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”) 

 In het kader van de afsplitsing van een deel van het vermogen van ABN AMRO Bank is de 

kredietrelatie met DSB Beheer en gelieerde vennootschappen overgegaan naar New HBU II 

N.V. als onderdeel van een transactie met Deutsche Bank AG. Sinds 1 april 2010 is de naam 

van die vennootschap gewijzigd in Deutsche Bank Nederland N.V. (“Deutsche Bank”)  De 

bestaande zekerheidsrechten strekken thans tot zekerheid voor hetgeen Deutsche Bank thans 

te vorderen heeft. 

 

 Met Deutsche Bank is sinds 1 april 2010 uitvoerig overleg gevoerd over (de uitwinning van) 

haar zekerheidsrechten. DB doet de al eerder gemaakte afspraken met ABN AMRO met  
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betrekking tot (onder meer) samenwerking met Curatoren bij verkoop van verpande en 

verhypothekeerde zaken gestand. 

 

Amstel Lease Maatschappij N.V. 

  

 Verwezen wordt naar hetgeen hiervoor onder 4. is opgenomen met betrekking tot het 

zakenvliegtuig. 
 

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

 

Op basis van de met Fortis gemaakte afspraken is de verkoop opgestart van de onroerende 

zaken die ten behoeve van haar met een recht van hypotheek zijn belast.  

 

KBC Bank Nederland N.V. (“KBC”) 

 

Op basis van de met KBC gemaakte afspraken is de verkoop opgestart van de onroerende 

zaken die ten behoeve van haar met een recht van hypotheek zijn belast. 

 

Lloyds TSB PLC (“Lloyds TSB”) 

  
Met Lloyds TSB is uitvoerig overleg gevoerd over (de uitwinning van) haar zekerheidsrechten. 

 
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.   

 

9. Crediteuren        
 

Algemeen 
De verificatie van crediteurenvorderingen is in de afgelopen verslagperiode voortgezet maar 

nog niet afgerond. 
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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 

 

Curatoren hebben sinds hun benoeming de activa en passiva van DSB Beheer 

geïnventariseerd en een organisatiestructuur opgezet teneinde het verificatietraject en de 

administratieve afhandeling van vorderingen zo efficiënt te doen verlopen. De verkoop van de 

activa van DSB Beheer en haar groepsmaatschappijen zal worden voortgezet en over de 

voortgang daarvan zullen Curatoren in het volgende faillissementsverslag nader berichten. 

 
10. Fiscaliteit        

 

Zoals reeds vermeld in het tweede openbare verslag, vindt er overleg plaats met de Belasting-

dienst 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. 

 

11. Overig         
 

Vooruitzichten voor crediteuren 

 

Curatoren kunnen op dit ogenblik geen concrete uitspraken doen over de vooruitzichten van 

crediteuren op enige uitkering noch over de termijn waarop enige uitkering zal kunnen 

plaatsvinden. Op de meeste bezittingen van DSB Beheer zijn zekerheidsrechten gevestigd ten 

behoeve van externe banken. Eerst na verkoop van die bezittingen kan een prognose worden 

gemaakt.  
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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. 

 

Urenbesteding 

 

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

medewerkers) in totaal 2851 uren besteed aan dit faillissement, waarvan 1021 uren voor 

Houthoff Buruma Coöperatief U.A. en 1830 uren voor CMS Derks Star Busmann N.V. 

 

PwC heeft met haar team in het eerste kwartaal van 2010 in totaal 1923 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  

 

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

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

 

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. 

 
12. Informatievoorziening en publicatie openbare verslagen 

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

Bank. Het volgend openbare verslag van Curatoren zal in de maand augustus 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 
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Buruma Coöperatief U.A (www.houthoff.com) alsmede op de website van DSB Bank 

(www.dsbbank.nl).  

 

 

Amsterdam, 3 mei 2010, 

 

 

 

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

curator      curator 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overzicht Bijlage:  

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


