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1. Opmerkingen vooraf 

 

Dit is het 24e openbare verslag, tevens eindverslag, van de curatoren van DSB Beheer 

(Curatoren) en dit verslag dient in samenhang met de eerdere openbare verslagen te worden 

gelezen. Het verslag bestrijkt de periode van 1 november 2016 tot 7 augustus 2017. 

Het onderhavige verslag betreft het eindverslag in het faillissement van DSB Beheer, welk 

faillissement binnen afzienbare tijd zal eindigen door middel van een (slot)uitdeling aan 

crediteuren.  

Met de beëindiging van het faillissement van DSB Beheer komt na bijna 8 jaar een einde aan 

de afwikkeling van het faillissement van DSB Beheer en haar niet-financiële 

dochtermaatschappijen. De faillissementen van de overige in de vorige openbare verslagen 

van Curatoren vermelde vennootschappen van de DSB-Groep waren of zijn in deze 

verslagperiode afgewikkeld en beëindigd met uitzondering van het faillissement van DSB 

Bank.  

Aan dit faillissementsverslag 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 en de (financiële) status 

daarvan verwijzen Curatoren naar de door de curatoren van DSB Bank gepubliceerde 

openbare faillissementsverslagen (zie:  

http://www.dsbbank.nl/crediteuren/nl/openbare-verslagen/dsb-bank-(openbare-verslagen). 

  

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

van CMS en Houthoff Buruma. 
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2. Samenvatting van de belangrijkste activiteiten      

Voor zover in het onderstaande verslag geen melding wordt gemaakt van aangelegenheden 

die in de vorige faillissementsverslagen werden vermeld, zijn deze aangelegenheden afge-

wikkeld. 

 

In de onderhavige verslagperiode zijn de faillissementen van DS Art B.V. en DS Sport en Art 

B.V. afgewikkeld en door middel van een uitdeling aan crediteuren geëindigd. 

 

Curatoren hebben daarnaast de overdracht van de aandelen in DSB Fico tussen-

houdstermaatschappij voor de aandelen DSB Bank aan de stichting Stichting Beheer Fico 

geëffectueerd. De overdracht vond plaats tegen betaling van EUR 1, nu de aandelen DSB 

Fico geen waarde hebben in verband met het negatieve eigen vermogen van DSB Fico. De 

overdracht was wel noodzakelijk om het faillissement van DSB Beheer definitief te kunnen 

afwikkelen. 

 

Ten slotte is op 24 juli 2017 de finale vaststellingsovereenkomst tussen de boedels van DSB 

Beheer en DSB Bank enerzijds en de belastingdienst anderzijds inzake (onder meer) de 

afwikkeling van de VpB positie van DSB Bank en DSB Beheer getekend, waarna het traject 

naar de effectuering van de slotuitdeling definitief in gang kon worden gezet.  

3. Deponering slotuitdelingslijst, slotuitdeling, urenbesteding en financiële verantwoor-
ding  

Op 7 augustus 2017 wordt de door de rechter-commissaris goedgekeurde slotuitdelingslijst in 

het faillissement van DSB Beheer ter griffie van de rechtbank Amsterdam gedeponeerd. De 

slotuitdelingslijst is ook gepubliceerd op www.cms-dsb.com (tabblad Online services).  

 

Uit de slotuitdelingslijst blijkt dat de concurrente crediteuren nog een slotuitdeling van circa 

11,62% op hun vorderingen tegemoet kunnen zien. Aangezien bij de eerste tussentijdse 

uitdeling al 8,5% op hun vorderingen werd uitgekeerd, komt het totale uitdelingspercentage uit 

op circa 20,12%.  

Dit percentage is hoger dan Curatoren aanvankelijk hadden ingeschat. 
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Voor het overige moeten de vorderingen van de concurrente crediteuren als definitief oninbaar 

worden beschouwd. 

 

De slotuitdelingslijst zal met ingang van 7 augustus 2017 gedurende tien (10) dagen ter 

kosteloze inzage van de schuldeisers liggen. Indien geen verzet tegen de slotuitdelingslijst 

wordt ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst op 18 augustus 2017 verbindend, waarmee het 

faillissement van DSB Beheer op deze datum ex art. 193 lid 1 Fw eindigt. 

 

Curatoren zullen zo snel mogelijk na het verbindend worden van de slotuitdelingslijst de slot-

uitdeling effectueren. 

 

Urenbesteding en financiële verantwoording  

 

In de periode van 1 november tot 7 augustus 2017 hebben Curatoren en hun medewerkers in 

totaal 83 uren en 25 minuten besteed aan de afwikkeling van het faillissement van DSB 

Beheer en van de in dit verslag behandelde overige gefailleerde DSB-vennootschappen. De 

rechtbank heeft inmiddels de afsluitende salarisbeschikkingen vastgesteld en de daarmee 

gemoeide bedragen zijn ten laste van het boedelactief voldaan. 

 

Voor een beschrijving van de inkomsten (inclusief de gerealiseerde rente op het voorheen bij 

DSB Bank aangehouden depositosaldo dat inmiddels op de boedelrekening is overgemaakt) 

en uitgaven wordt verwezen naar het financieel eindverslag (kasstroomoverzicht) dat als 

bijlage 1 aan dit verslag is gehecht. 

 
4. Informatievoorziening en publicatie openbare verslagen. 

 
Curatoren verwijzen ook naar de gepubliceerde faillissementsverslagen van de curatoren van 

DSB Bank.   

 

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

ceerd op de websites van CMS (www.cms-dsb.com (tabblad Online services)) en Houthoff 

Buruma (www.houthoff.com) alsmede op de website van DSB Bank (www.dsbbank.nl).  
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Amsterdam, 7 augustus 2017 

 

 

 

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

curator      curator 

    

  

  
 
 
Bijlage 1 Financieel eindverslag in het faillissement van DSB Beheer (Inkomsten/Uitgaven na datum faillissement) 



FINANCIEEL EINDVERSLAG DATUM:  7 augustus 2017

in het faillissement van:

faillissementsnummer 09/812F (Rechtbank Amsterdam)

datum uitspraak 21-10-2009

rechter-commissaris

curatoren

A. BATEN incl. BTW totaal

1. aangetroffen middelen

bank 302.715,93€            302.715,93€           

2. overige baten

boedelkrediet 4.345.696,30€         4.345.696,30€        

boedelbijdrage verkoop vliegtuig 25.000,00€              25.000,00€             

aflossing intercompany lening door verkoop 

internetbedrijven 999.999,00€            999.999,00€           

aflossing intercompany intermediairbedrijven 2.995.720,30€         2.995.720,30€        

vergoeding salaris curator door 

groepsmaatschappijen 2.208.036,26€         2.208.036,26€        

vergoeding operationele kosten 

groepsmaatschappijen 36.790,08€              36.790,08€             

ontvangst conform 

vaststellingsovereenkomst met fiscus 23.800.484,00€       23.800.484,00€      

bijzondere schikkingsbaten 916.666,66€            916.666,66€           

ontvangst notaris iz. Planschade 57.000,00€              57.000,00€             

retour depot EU domeinen 4.815,00€                4.815,00€               

retour depot JetNetherlands 56.012,17€              56.012,17€             

vergoeding proceskosten 5.062,69€                5.062,69€               

uitkering DSB Bank op aangekochte 

vordering 551.841,13€            551.841,13€           

ontvangst iz. Liquidatie DS verzekeringen 

Holding 160.054,38€            160.054,38€           

slotuitdeling DSB Bankfilialen 1.115.014,27€         1.115.014,27€        

slotuitdeling DSB Stadion 565.353,44€            565.353,44€           

slotuitdeling DSB Internetbedrijven 442.839,05€            442.839,05€           

slotuitdeling DSB Vastgoed Exploitatie 62.672,98€              62.672,98€             

slotuitdeling DSB Vastgoed 3.850.057,15€         3.850.057,15€        

slotuitdeling DSB Participaties 120.336,75€            120.336,75€           

slotuitdeling Scheringa Museum 23.142,15€              23.142,15€             

slotuitdeling DS Sport & Art Beheer 3.748.194,89€         3.748.194,89€        

liquidatieuitkering DSB Intermediairs 4.316.663,09€         4.316.663,09€        

teruggave dividendbelasting 2008 12.144,00€              12.144,00€             

teruggave BTW 2010-2011 99.940,00€              99.940,00€             

verrekende kosten fiscaal advies DSB Bank 71.258,11€              71.258,11€             

opbrengst intercompany vordering VPB 6.765.666,00€         6.765.666,00€        

rente deposito DSB Bank 798.427,73€            798.427,73€           

rente 136.030,71€            136.030,71€           

overige baten 26.028,62€              26.028,62€             

3. totaal 58.619.662,84€      

DSB Beheer B.V.

mr. M.J.E. Geradts

mr. drs. J.L.M. Groenewegen

mr. R.J. Schimmelpenninck



B.

REEDS BETAALDE 

VERSCHOTTEN/BOEDELSCHULDEN incl. BTW totaal 

1e uitdeling aan schuldeisers (8.5%) 18.183.723,84€       18.183.723,84€      

aankoop vorderingen op DSB Bank 642.127,01€            642.127,01€           

salaris curatoren 5.829.669,11€         5.829.669,11€        

personeelskosten 672.201,83€            672.201,83€           

kosten taxatie Cessna 1.653,80€                1.653,80€               

kosten PWC 2.956.788,75€         2.956.788,75€        

kosten adviseurs 544.293,45€            544.293,45€           

aflossing boedelkrediet 4.345.696,30€         4.345.696,30€        

rente boedelkrediet 86.239,57€              86.239,57€             

overige kosten 51.450,11€              51.450,11€             

operationele kosten 

dochtervennootschappen 39.305,74€              39.305,74€             

bankkosten 1.045,65€                1.045,65€               

4. totaal 33.354.195,16€      

C. THANS NOG BESCHIKBAAR

totaal A 58.619.662,84€      

totaal B 33.354.195,16€      

5 saldo boedelrekening 25.265.467,68€      

D.

NOG TE BETALEN 

VERSCHOTTEN/BOEDELSCHULDEN incl. BTW totaal 

griffierecht deponering slotuitdelingslijst 609,00€                   609,00€                  

koerierskosten 150,00€                   150,00€                  

totaal 759,00€                  

E DEFINITIEF SALDO

saldo voor uitdeling 25.264.708,68€      

F. SALDO UIT TE BETALEN AAN totaal vordering uitkering percentage 

concurrente crediteuren                   

concurrente crediteuren 217.455.574,45€     

25.264.708,68€      11,62%
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