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Opmerkingen vooraf 
 

 Dit is het derde verslag van de curator van DS Art (de “Curator”). Het verslag bestrijkt de 

periode van 29 april tot en met 16 augustus 2010.    
  

DSB Beheer B.V. (”DSB Beheer”) is indirect aandeelhouder en bestuurder van DS Art. Op 21 

oktober 2009 heeft de rechtbank Alkmaar het faillissement van DSB Beheer uitgesproken met 

benoeming van mr. R.J. Schimmelpenninck en mr. drs. J.L.M. Groenewegen tot curatoren en 

mr. M.L.D. Akkaya tot rechter-commissaris. De Curator verwijst voor meer informatie omtrent 

het faillissement van DSB Beheer naar de gepubliceerde openbare verslagen van DSB 

Beheer (te vinden op www.dsbbank.nl). 

 

De Curator benadrukt 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. 

 

In dit verslag geeft de Curator op vereenvoudigde wijze de huidige stand van zaken weer 

volgens de in Nederland geldende richtlijnen voor faillissementsverslaglegging.  

 

Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden maakt de Curator gebruik van de (advies)diensten 

van Houthoff Buruma, CMS Derks Star Busmann en PriceWaterhouseCoopers Advisory N.V. 

(”PwC”). 

  
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. 
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1. Belangrijkste activiteiten in verslagperiode 
 

In de onderhavige verslagperiode heeft de Curator veelvuldig overleg gevoerd met de 

financier die pandrechten heeft op de kunstcollectie.   

 

In het kader van de afsplitsing van een deel van het vermogen van ABN AMRO Bank N.V. 

(“ABN AMRO”) is de kredietrelatie met DS Art 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 de 

vorderingen van Deutsche Bank.   

 

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

haar zekerheidsrechten. Deutsche Bank doet de al eerder gemaakte afspraken met ABN 

AMRO met betrekking tot (onder meer) samenwerking met de Curator bij verkoop van 

verpande en verhypothekeerde zaken (waaronder met name ook afspraken terzake van de 

kosten van personeel) gestand. 

  

De kunstcollectie is in opdracht van Deutsche Bank getaxeerd door veilinghuis Christie’s. 

Deutsche Bank, de Curator en de directie van DS Art onderzoeken de mogelijkheden om de 

kunstcollectie bij elkaar te houden en op een andere plek in Nederland voor het publiek te 

behouden.  
 

Huur 
 

In het pand dat door DS Art gebruikt werd als museum aan de Spanbroekerweg 162 te (1715 

GV) Spanbroek staat thans nog enige kantoorinventaris en een boekenvoorraad. De Curator 

voert overleg met Deutsche Bank in haar hoedanigheid van pandhouder om deze activa te 

gelde te maken. 

 

2. Personeel  
 

Op 30 december 2009 waren zeven werknemers in dienst van DS Art. Met ingang van 1 

januari 2010 is een van de werknemers door de afloop van zijn arbeidsovereenkomst voor 

bepaalde tijd niet meer werkzaam voor DS Art. 
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Twee werknemers zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het landgoed Rinsma State. 

Fortis Bank (Nederland) N.V. neemt als hypotheekhouder op het landgoed de loonkosten van 

deze twee werknemers met de bijhorende gratificaties voor haar rekening tot en met het 

vierde kwartaal 2010, dit in afwachting van de verkoop van het landgoed die naar verwachting 

in het najaar van 2010 zal plaatsvinden. 

 

De directie van het museum, bestaande uit 3 werknemers, zal in dienst blijven tot en met het 

derde kwartaal 2010 in afwachting van het vinden van een oplossing voor de kunstcollectie. 

Voorts is nog een werknemer in dienst die verantwoordelijk is voor de gehele administratie van 

alle onder DSB Beheer vallende vennootschappen. Gezien de grote verwevenheid van de 

vennootschappen en het belang van een goede afwikkeling van het faillissement zal deze 

werknemer tot en met het tweede kwartaal 2011 in dienst van DS Art blijven. Op verzoek van 

de werknemer is zijn dienstverband teruggebracht tot 28 uur per week. 
 

De thans nog in dienst zijnde werknemers ontvangen de afgesproken gratificaties zoals reeds 

gemeld in het vorige verslag. 

 

Deutsche Bank neemt de volledige personeelskosten van deze werknemers tot 1 oktober 

2010 voor haar rekening. 

 

3. Activa 
 

Liquide middelen 

 

DS Art bezat per datum faillissement verschillende buitenlandse valuta. Deze valuta zijn 

inmiddels ingewisseld en de opbrengst is gestort op de bij de KAS Bank aangehouden 

faillissementsrekening. 

 

Bedrijfsinventaris 

 

De Curator heeft in de afgelopen verslagperiode meerdere biedingen uitgelokt van opkopers 

en de mogelijkheden bekeken om de bedrijfsinventaris via een internetveiling te laten 

verkopen. In de komende verslagperiode zal de Curator in overleg met de pandhouder een 

beslissing hierover nemen. Van belang is om vooralsnog de nodige rust rondom DS Art te 

bewaren, zodat de mogelijkheden van een doorstart van het museum verder kunnen worden 

onderzocht. 
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Overige Bedrijfsmiddelen 

 

Een drietal auto´s wordt geleasd bij twee leasemaatschappijen. Deze zijn nog gebruik bij 

werknemers die nog bij DS Art in dienst zijn.  Zodra de werknemers niet meer in dienst zijn, 

zullen de auto’s  worden geretourneerd aan de leasemaatschappijen.  

  
4. Debiteuren 

 

Collegegeld 

 

Een gedeelte van reeds betaalde collegegeld van een van de werknemers is gedeeltelijk terug 

ontvangen. 

  

5. Bank / Zekerheden 
 

De Curator verwijst naar het hiervoor onder punt 1 vermelde.  

 

6. Doorstart / voortzetten  

 

De Curator verwijst naar het hiervoor onder punt 1 vermelde.  

 

7. Rechtmatigheid 
  

 Dit is nog onderwerp van nader onderzoek. 

 

8. Crediteuren 
 

Faillissementscrediteuren 

 

DS Art maakt met diverse groepsmaatschappijen onderdeel uit van een fiscale eenheid voor 

de omzetbelasting, waarvan DSB Beheer de topvennootschap is. Omtrent de preferente 

vorderingen van (met name) de fiscus en het UWV bestaat nog geen duidelijkheid. De 

curatoren van DSB Beheer hebben belastingadviseurs van PwC en Houthoff Buruma 

ingeschakeld om de fiscale positie van de DSB Groep als geheel te inventariseren. Deze 

inventarisatie is nog gaande en de uitkomst daarvan is ook bepalend voor de (omvang van de) 
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preferente schuldenlast van DS Art en daarmee ook voor de omvang van eventuele 

uitkeringen aan schuldeisers.  

 

Indiening van vorderingen 

 

Crediteuren van DS Art kunnen hun vordering indienen door middel van een gemotiveerde 

brief. Zij kunnen hun brief richten aan: 

 

DS Art B.V. 

t.a.v. Crediteurenadministratie 

Postbus 70 

1687 ZH Wognum 

 

 Werkzaamheden 

 

De Curator heeft sinds zijn benoeming de activa en passiva van DS Art geïnventariseerd en 

een organisatiestructuur opgezet teneinde het verificatietraject en de administratieve 

afhandeling van vorderingen zo efficiënt te doen verlopen. Dit proces loopt zoveel mogelijk 

gelijk met de afhandeling van de faillissementen van DSB Bank en DSB Beheer. 

 

9. Overig 
 

Termijn afwikkeling faillissement 

 

Omtrent de wijze en termijn van afwikkeling van het faillissement kan de Curator geen 

uitspraak doen. De Curator verwacht dat – mede gelet op de grote (financiële) verwevenheid 

van DSB Beheer en DSB Bank – met de afwikkeling van het faillissement van DS Art nog ge-

ruime tijd zal zijn gemoeid. 

 

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. 
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De Curator zal in de komende maanden met name in overleg met betrokken partijen een 

oplossing proberen te vinden voor de kunstcollectie. 

 

 Urenbesteding en saldo van de faillissementsrekening 

 

In het tweede kwartaal van 2010 heeft de Curator (met de hulp van meerdere teams van 

medewerkers) in totaal 72,25 uren besteed aan dit faillissement. 

  

Het saldo van de faillissementsrekening beliep per 16 augustus 2010 EUR 545.194,95. 

 
10. Publicatie 

 

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

ceerd op de website van CMS Derks Star Busmann N.V. (www.cms-dsb.com) en DSB Bank 

(www.dsbbank.nl). 
 

Amsterdam, 31 augustus 2010 

 

 

 

mr. drs. J.L.M. Groenewegen  

Curator       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overzicht Bijlagen: 

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


