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Datum verslag
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Algemene gegevens
Naam onderneming
Van Oudenallen Beheer B.V.

08-11-2018
3

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Van Oudenallen Beheer B.V., gevestigd en
kantoorhoudende te W oerdense Verlaat, gemeente Nieuw koop.

08-11-2018
3

Activiteiten onderneming
het beleggen en exploiteren van vermogensw aarden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2003

€ -931.313,00

2004

€ -4.831.240,00

2005

€ -11.397.712,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

08-11-2018
3

Toelichting financiële gegevens
Balanstotaal Groep
Geconsolideerde balans Van Oudenallen Beheer B.V.:
jaar balanstotaal, eigen vermogen:
2003: € 39.710.000,00, € 20.340.000,00;
2004: € 40.465.000,00, € 14.009.000,00;
2005: € 12.717.554,00 (fiscaal) - € 1.420.252,00 (fiscaal)

08-11-2018
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

08-11-2018
3

Boedelsaldo
€ 460.888,27

08-11-2018
3

€ 863.266,97

02-01-2020
4

Toelichting
Dit boedelsaldo is inclusief het aandeel inzake de opbrengst UandO Thailand
dat aan Oudenallen Directiepensioenen B.V. toekomt.
€ 609.265,02

17-04-2020
5

€ 609.269,77

23-07-2020
6

€ 704.495,28

09-11-2020
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
13-11-2017

08-11-2018
3

t/m
15-10-2018
van
16-10-2018

02-01-2020
4

t/m
31-12-2019
van
1-1-2020

17-04-2020
5

t/m
15-4-2020
van
17-4-2020

23-07-2020
6

t/m
23-7-2020
van
24-7-2020

09-11-2020
7

t/m
6-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

90 uur 11 min

4

56 uur 38 min

5

8 uur 37 min

6

11 uur 38 min

7

6 uur 17 min

totaal

173 uur 21 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
uren verslagperiode:
mr. F.J.H. Somers: 39,83 uur;
mr. M.C. Udink: 38 uur (gematigd met 9.30 uur);
mr. F.J.B. Buitenhuis: 3,40 uur (gematigd met 6.00 uur);
mr. S.W .H. Bootsma: 0,30 uur;
Insolventieafdeling: 8,65 uur.

08-11-2018
3

De nummering van dit vijftiende openbare verslag is geautomatiseerd
aangemaakt en betreft derhalve niet het derde openbare verslag.
Verslag 4
mr. F.J.H. Somers: 46,17 uur;
mr. M.C. Udink: PM;
Insolventieafdeling: 10,47 uur;

02-01-2020
4

De nummering van dit zestiende openbare verslag is geautomatiseerd
aangemaakt en betreft derhalve niet het vierde openbare verslag.
mr. F.J.H. Somers: 5:25 uur;
mr. M.C. Udink: PM;
Insolventieafdeling: 3:12 uur;

17-04-2020
5

De nummering van dit zeventiende openbare verslag is geautomatiseerd
aangemaakt en betreft derhalve niet het vijfde openbare verslag.
Uren verslagperiode:
mr. F.J.H. Somers: 10:25 uur;
mr. M.C. Udink: PM;
Insolventieafdeling: 1:13 uur;

23-07-2020
6

De nummering van dit achttiende openbare verslag is geautomatiseerd
aangemaakt en betreft derhalve niet het zesde openbare verslag.
Uren verslagperiode:
mr. F.J.H. Somers: 3:40 uur;
mr. M.C. Udink: PM;
Insolventieafdeling: 2:37 uur;
De nummering van dit negentiende openbare verslag is geautomatiseerd
aangemaakt en betreft derhalve niet het zevende openbare verslag.

09-11-2020
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verw ezen w ordt naar het gestelde in faillissementsverslag nr. 7.

08-11-2018
3

1.2 Lopende procedures
Geen.

08-11-2018
3

1.3 Verzekeringen
Verw ezen w ordt naar het gestelde in faillissementsverslag nr. 7.

08-11-2018
3

1.4 Huur
Niet van toepassing.

08-11-2018
3

1.5 Oorzaak faillissement
Verw ezen w ordt naar het gestelde in faillissementsverslag 6.

08-11-2018
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

08-11-2018
3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

08-11-2018
3

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

08-11-2018
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

08-11-2018
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

08-11-2018
3

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

08-11-2018
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

08-11-2018
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

08-11-2018
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

08-11-2018
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

08-11-2018
3

3.8 Andere activa
Beschrijving
Hanzepark
afkoop lening Middelhoven
verkoop aandelen en leningen RSC Oostpoort
opbrengst Van Oudenallen Vastgoed B.V.

Verkoopopbrengst
€ 210.000,00
€ 95.000,00
€ 475.000,00
€ 3.097.053,92

afw ikkeling Enercon

€ 57.402,77

afw ikkeling VO Beton Grundbau

€ 70.000,00

afw ikkeling bankgarantie

€ 1.523,00

verkoop caravan

€ 3.750,00

opbrengst UandO Thailand (incl. aandeel
Oudenallen Directiepensioenen B.V.
totaal

Boedelbijdrage

€ 488.775,00

€ 4.498.504,69

€ 0,00

Toelichting andere activa
Verslagen 1 t/m 15
Voor w at betreft de afgew ikkelde projecten Hanzepark, Noorderveld, RCS
Oostpoort Roosendaal B.V., VO Beton Grundbau GmbH en Van Oudenallen
Vastgoed B.V. w ordt verw ezen naar openbaar verslag 12.
UandO Corp. Limited
UandO Corp. Limited is een joint venture participatie van Van Oudenallen
Beheer B.V. te Thailand. Daar is - samen met een locale partner - een
betonfabriek opgezet voor Prefabelementen. In totaal is daar een bedrag van
€ 3.2 mio in geïnvesteerd. De vordering op deze vennootschap is door
Oudenallen Beheer B.V. afgeboekt tot een bedrag van € 1.2 mio. De vordering
is versterkt met een hypotheekrecht naar Thais recht. De onderneming heeft
nog nimmer w inst opgeleverd voor de aandeelhouders.
Krachtens de leningsovereenkomst diende in september 2005 de eerste
rentebetaling te w orden ontvangen; UandO Corp. Limited heeft bericht niet in

08-11-2018
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staat te zijn de opeisbare rente te voldoen.
De onderhandelingen met de Thaise familie die mede-aandeelhouder is van de
deelneming van Van Oudenallen Beheer in Thailand zijn voortgezet. Hetgeen
de Thaise familie aanvankelijk had voorgesteld, bood geen uitzicht op een
acceptabele deal. Nadien heeft de mede-aandeelhouder haar bieding
verbeterd tot een voor curatoren aanvaardbaar niveau. Nadien is de politieke
situatie in Thailand instabiel gew orden. Dit lijkt ook invloed te hebben op de
stellingname die de Thaise aandeelhouders innemen. Gepoogd w ordt tot
overeenstemming te komen met de Thaise aandeelhouders op basis van de in
hoofdlijnen overeengekomen afspraken. De Thaise aandeelhouders hebben
recent aangegeven er nog steeds naar te streven dat met curatoren een
regeling w ordt getroffen. In dat kader hebben curatoren recent een aangepast
voorstel voor een "Memorandum Of Understanding"(MOU)
aan de Thaise mede-aandeelhouders doen toekomen.
Opgemerkt w ordt dat een deel van de vorderingen van Van Oudenallen Beheer
B.V. op de Thaise deelneming is verpand aan Van Oudenallen
Directiepensioenen B.V. Recent hebben curatoren een mede door de Thaise
familie ondertekende MOU ontvangen. De verw achting bestaat dat op korte
termijn daadw erkelijke afw ikkeling - via aandelenoverdracht en cessie van de
leningen aan de Thaise familie - kan plaatsvinden. De netto-opbrengst moet
conform afspraak met de pensioengerechtigden in Oudenallen
Directiepensioenen B.V. bij helfte w orden verdeeld tussen Van Oudenallen
Beheer B.V. en Oudenallen Directiepensioenen B.V.
De door curatoren ingeschakelde Thaise advocaat heeft in de zomer van 2013
bericht dat de Thaise familie die mede-aandeelhouder is, uiterlijk eind 2013 na verkrijging van de benodigde financiering - de beoogde transactie zou
w illen afw ikkelen. Nadien heeft de Thaise advocaat curatoren meegedeeld dat
hij geen contact meer met de Thaise familie kan krijgen. Recent heeft de Thaise
familie aan een door curatoren ingeschakelde tussenpersoon bericht op korte
termijn tot afw ikkeling te w illen overgaan. Andermaal zal getracht w orden deze
kw estie via de ingeschakelde Thaise advocaat af te w ikkelen.
Curatoren hebben op 23 oktober 2014 gesproken met de heer en mevrouw
Sehabutr die toen in Nederland w aren. De familie Sehabutr heeft nogmaals te
kennen gegeven op korte termijn tot afw ikkeling te w illen komen op basis van
de laatste versie van het Memorandum Of Understanding en dat zij eind
januari 2015 als closingdate zal hanteren.
De verw achting bestaat dat de transactie die op basis van de MOU van
oktober 2014 met de Thaise familie die mede-aandeelhouder is, zou w orden
gesloten, binnen enkele w eken met instemming van deze familie kan w orden
gerealiseerd met een derde partij tegen dezelfde voorw aarden als vastgelegd
in de MOU. Over de contractstukken bestaat inmiddels inhoudelijk
overeenstemming met koper. De door curatoren in het kader van de
afw ikkeling aangeleverde stukken w orden momenteel gelegaliseerd door een
Nederlandse notaris en daarna door de Thaise ambassade. De koper moet op
grond van de gemaakte afspraken (kort) voor de levering van de aandelen en
de overdracht van de vorderingen de koopprijs in escrow storten, w aarna de
transactie kan w orden afgew ikkeld.
Legalisatie van alle relevante stukken door een Nederlandse notaris en de
Thaise ambassade heeft inmiddels plaatsgevonden. Deze stukken zijn eind
oktober 2017 aan de door curatoren ingeschakelde Thaise advocaat ter
verdere afw ikkeling toegezonden. Verw acht w ordt de transactie nog dit jaar
geheel kan w orden afgew ikkeld.

De beoogde transactie met de Thaise koper is helaas nog steeds niet
afgew ikkeld. Met de Thaise koper is (zoals gebruikelijk) overeengekomen dat
deze, voordat overdracht van de vordering en levering van de aandelen
plaatsvindt, de koopsom op een escrow -rekening moet storten, w aarna de
bank de koopsom aan curatoren zal voldoen, nadat is komen vast te staan dat
curatoren aan hun contractuele verplichtingen jegens koper hebben voldaan.
De Thaise koper heeft aangegeven dat de door hem benaderde Thaise banken
niet bereid zijn aan de opening van een escrow -rekening mee te w erken.
Een door curatoren in overleg met de koper benaderde Nederlandse bank,
bleek niet bereid te zijn terzake een rekening te openen. Thans w ordt
nagegaan of bij een Thaise bank een rekening op naam van de Thaise
advocaat van curatoren en (de advocaat van) de Thaise koper kan w orden
geopend, w aarop de koopsom kan w orden gestort, w aarna doorstorting op de
faillissementsrekening van curatoren kan plaatsvinden, zodra alle formaliteiten
vervuld zijn.
De Thaise koper heeft overigens bij herhaling meegedeeld dat de te betalen
koopsom voorhanden is.
Curator Udink heeft in verband met deze kw estie regelmatig contact (per
telefoon en skype) met de Thaise advocaat van koper. Gepoogd w ordt
afspraken te maken die met zich meebrengen dat betaling van de koopsom
verzekerd is nadat curatoren aan hun contractuele verplichtingen hebben
voldaan.
Indien en nadat deze transactie financieel is afgew ikkeld, zal een
slotuitdelingslijst w orden gedeponeerd en zullen crediteuren een slotuitkering
ontvangen, w aarna het faillissement beëindigd kan w orden.
Zoals hiervoor opgemerkt, heeft Oudenallen Directiepensioenen B.V. recht op
de helft van de netto opbrengst bij deze transactie. Het aan Oudenallen
Directiepensioenen B.V. toekomende bedrag zal w orden uitgekeerd aan de
betreffende pensioengerechtigden, w aarna Oudenallen Directiepensioenen
geliquideerd zal w orden.
Verslag 16
Curatoren hebben, nadat gebleken w as dat geen gemeenschappelijke
rekening op naam van curatoren en de Thaise verkoper kon w orden geopend,
aangegeven dat zij zekerheid w ensten dat de koopprijs op de
faillissementsrekening van de curatoren is ontvangen voordat overdracht van
de aandelen en cessie van de vorderingen en de daaraan verbonden
hypotheek kon plaatsvinden. Na veel vijven en zessen is de Thaise koper
ermee akkoord gegaan dat eerst betaling van de koopprijs op de
faillissementsrekening van curatoren plaatsvindt, voordat curatoren
meew erken aan overdracht van de aandelen en vorderingen.
De afspraken ter zake zijn vastgelegd in een MOU Amendment Agreement en
Amendment to Transfer Agreement. Na verkregen machtiging van de rechtercommissaris zijn deze aanvullende overeenkomsten definitief gew orden.
Closing van de transactie met de Thaise koper heeft op 2 december 2019
plaatsgevonden. Conform de gemaakte afspraken heeft de advocaat van de
Thaise koper inmiddels ook bevestigd dat de op de faillissementsrekening ter
zake ontvangen gelden ad € 488.775,00 mogen w orden beschouw d als
definitief tot de boedel behorend en dat curatoren vrij zijn daarover te
beschikken. Zoals aangegeven, heeft Oudenallen Directiepensioenen B.V. recht
op de helft van de netto opbrengst uit deze transactie.
Nu even bedoelde transactie is afgew ikkeld, kan - na afw ikkeling met
Oudenallen Directiepensioenen B.V. en de betrokken pensioengerechtigden tot slotuitdeling w orden overgegaan.

02-01-2020
4

Verslag 18:
Verw acht w ordt dat de slotuitdelingslijst eind 2020 - na teruggave van
afgedragen BTW - gedeponeerd zal w orden.

23-07-2020
6

Verslag 19:
Teruggave van de afgedragen BTW (over de boedelperiode tot en met 31-122019) heeft in de afgelopen verslagperiode plaatsgevonden. De
slotuitdelingslijst zal eind november/begin december 2020 w orden
gedeponeerd. Tevens zal de overeengekomen eindafw ikkeling met
Oudenallen Directiepensioenen B.V. en de betrokken pensioengerechtigden
plaatsvinden.

09-11-2020
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3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Niet van toepassing.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

08-11-2018
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Dit onderdeel is afgew ikkeld. Verw ezen w ordt naar faillissementsverslag 11.

08-11-2018
3

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

08-11-2018
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

08-11-2018
3

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

08-11-2018
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

08-11-2018
3

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

08-11-2018
3

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

08-11-2018
3

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

08-11-2018
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is - met behulp van een boedelkrediet voortgezet tot 20 juli
2005.

08-11-2018
3

6.2 Financiële verslaglegging
Verw ezen w ordt naar eerdere verslaglegging.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

08-11-2018
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding/administratie maakt een verzorgde indruk.

08-11-2018
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Van Oudenallen Beheer B.V. heeft ten behoeve van haar
dochtervennootschappen een 403-verklaring afgegeven.
Depot groepsjaarrekening:
2003: 25 juni 2004
2002: 17 juni 2003
2001: 19 juni 2002

08-11-2018
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

08-11-2018
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verw ezen w ordt naar het gestelde in verslag 3.

08-11-2018
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

08-11-2018
3

Toelichting
Dit onderdeel is afgew ikkeld. Verw ezen w ordt naar de faillissementsverslagen
3 en 11.

7.6 Paulianeus handelen
Nee
Toelichting
Hiervan is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

08-11-2018
3

8.1 Boedelvorderingen
€ 571.891,33

08-11-2018
3

Toelichting
Tot op heden is aan boedelvorderingen in totaal € 571.891,33 betaald. Zie
voor het overige financieel verslag 15.
€ 658.325,30

02-01-2020
4

Toelichting
Tot op heden is aan boedelvorderingen in totaal € 658.325,30 betaald. Zie
voor het overige financieel verslag 16.
€ 912.346,86

17-04-2020
5

Toelichting
Tot op heden is aan boedelvorderingen in totaal € 912.346,86 betaald. Zie
voor het overige financieel verslag 17.

Toelichting
Tot op heden is aan boedelvorderingen in totaal € 912.346,86 betaald. Zie
voor het overige financieel verslag 18.

Toelichting
Tot op heden is aan boedelvorderingen in totaal € 912.346,86 betaald. Zie
voor het overige financieel verslag 19.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

23-07-2020
6

09-11-2020
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Allereerst w ordt verw ezen naar het gestelde in faillissementsverslag nr. 7.
Daaraan w ordt het volgende toegevoegd.

08-11-2018
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BDO CampsObers heeft op verzoek van curatoren de jaarrekening 2005 van
Van Oudenallen opgesteld en de aangifte vennootschapsbelasting 2005
ingediend.
Op basis daarvan, alsmede gelet op de w insten in 2001 en 2002 en het verlies
in 2004 dat nog niet verrekend w as, heeft de Belastingdienst carry back
beschikkingen afgegeven die recht geven op een teruggave van €
1.955.228,00.
Bij brief van 22 maart 2010 heeft de Belastingdienst bericht dat zij per saldo op
dat moment in totaal € 461.065,00 van Van Oudenallen te vorderen had. In
eerdergenoemde vordering van de Belastingdienst is begrepen de aanslag ex
art. 29 W et OB ad € 1.674.419,00. Indien, zoals de verw achting is, enige
uitkering aan concurrente crediteuren van Van Oudenallen plaatsvindt, zal de
vordering van de fiscus op Van Oudenallen verder afnemen. Mogelijk heeft de
boedel per saldo dan nog uiteindelijk een (beperkte) vordering op de
Belastingdienst.
Aangezien de Belastingdienst de opgelegde aanslag van € 1.667.419,00 op 9
november 2012 verminderd heeft tot € 1.210.133,00 en ook nog verrekening
van de boedel-BTW dient plaats te vinden, is de verw achting dat de boedel per
saldo na verrekening met de bovenbedoelde carry back beschikkingen nog een
vordering op de Belastingdienst heeft.
Op dit moment heeft de boedel een vordering op de fiscus ter zake van terug
te ontvangen boedel-BTW van ongeveer € 80.000,00.

Toelichting
De actuele vordering op de fiscus ter zake van terug te ontvangen boedel-BTW
bedraagt thans circa € 107.000,00. De slotuitdeling aan de geverifieerde
concurrente crediteuren zal plaatsvinden, nadat de Belastingdienst tot
terugbetaling van de BTW is overgegaan. Verw acht w ordt dat de slotuitdeling
in de tw eede helft van 2020 kan plaatsvinden.

Toelichting
De actuele vordering op de fiscus ter zake van terug te ontvangen boedel-BTW
bedraagt thans circa € 107.000,00. De slotuitdeling aan de geverifieerde
concurrente crediteuren zal plaatsvinden, nadat de Belastingdienst tot
terugbetaling van de BTW is overgegaan. Verw acht w ordt dat de
slotuitdelingslijst eind 2020 - na teruggave van afgedragen BTW - zal w orden
gedeponeerd.
€ 11.000,00
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is aan afgedragen boedel-BTW een bedrag
ad € 95.223,00 van de fiscus terug ontvangen. De actuele vordering op de
fiscus ter zake van terug te ontvangen boedel-BTW bedraagt thans circa €
11.000,00.

8.3 Pref. vord. UWV

17-04-2020
5

23-07-2020
6

09-11-2020
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.

08-11-2018
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Niet van toepassing.

08-11-2018
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
30

08-11-2018
3

Toelichting
Het aantal concurrente crediteuren bedraagt 30, afgezien van de concurrente
crediteuren op grond van de 403-verklaring (zie 8.6).

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.816.202,58

08-11-2018
3

Toelichting
Tijdens de verificatievergadering die heeft plaatsgevonden op 28 mei 2009,
zijn in het faillissement van Van Oudenallen Beheer B.V. concurrente
crediteuren voor een totaalbedrag van € 1.816.202,58 erkend.
Aangezien Van Oudenallen Beheer B.V. ten behoeve van haar
dochtervennootschappen een 403-verklaring heeft afgegeven, is zij behoudens enkele uitzonderingen - mede aansprakelijk voor de schulden
inzake
Van Oudenallen B.V. (05/544): € 5.696.888,73 (geverifieerd)
Oudenallen Betoncentrale B.V. (05/545): € 2.079.466,26 (geverifieerd)
Oudenallen Funderingstechnieken B.V. (05/546): € 412.499,56 (geverifieerd)
Oudenallen Betonbouw B.V. (05/547): € 762.292,31 (geverifieerd)
Van Oudenallen Vastgoed B.V. (05/550): € 24.886,07.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nadat ABN AMRO in totaal € 1.054.422,75 op basis van de met curatoren
getroffen regeling in de boedel heeft gestort en de vordering van de
Belastingdienst op basis van de aanslag van november 2012 met € 457.286,00
is verminderd, kan thans tot uitbetaling w orden overgegaan van de
vorderingen van de boedelschuldeisers en eventuele andere preferente
crediteuren en een eerste uitkering w orden gedaan aan concurrente
crediteuren.
Aanvankelijk w erd verw acht dat aan concurrente crediteuren een eerste
uitkering van 15 à 20% kon w orden gedaan. Gelet op de toename van het
boedelactief kan thans een uitkering van circa 30% van de geverifieerde
nominale vordering aan concurrente crediteuren w orden gedaan nadat het
surplus inzake Van Oudenallen Vastgoed B.V. is
gestort in de boedel van Van Oudenallen Beheer B.V. (enig aandeelhoudster
van Van
Oudenallen Vastgoed B.V.).

08-11-2018
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De uitdelingslijst op basis w aarvan de boedelschuldeisers en de geverifieerde
concurrente crediteuren van Van Oudenallen Vastgoed B.V. volledig w orden
voldaan, is op 28 maart 2014 in kracht van gew ijsde gegaan. Na uitbetaling
aan evenbedoelde crediteuren resteert een bedrag van ca € 3 mio in de
boedel van Van Oudenallen Vastgoed B.V. Curatoren van Van Oudenallen
Vastgoed B.V. zullen de rechtbank in april 2014 verzoeken hen tot vereffenaars
in deze boedel te benoemen, zodat het restantbedrag ad ca € 3 mio kan
w orden uitgekeerd aan de boedel van Van Oudenallen Beheer B.V. die enig
aandeelhoudster van Van Oudenallen Vastgoed B.V. is, zulks ter verdeling
onder de crediteuren van Van Oudenallen Beheer B.V.
De uitdelingslijst is - na goedkeuring door de rechter-commissaris - op 29
september 2014 ter griffie van de rechtbank Den Haag gedeponeerd. Tegen
deze uitdelingslijst is door een bedrijf dat diverse vorderingen in de Van
Oudenallen faillissementen heeft opgekocht, verzet aangetekend. Ter zake
heeft de mondelinge behandeling op 27 oktober 2014 plaatsgevonden.
De rechtbank heeft de uitspraak op het verzet tegen de uitdelingslijst bepaald
op maandag 10 november 2014. De Rechtbank heeft het verzet bij beslissing
van 10 november 2014 gegrond verklaard. Nadat deze beslissing in kracht van
gew ijsde w as gegaan, heeft een eerste uitbetaling aan crediteuren
plaatsgevonden, indien en voor zover deze crediteuren hun gegevens aan
curatoren hebben verstrekt.
De liquidatie van VO Beton Grundbau dient nog plaats te vinden. Dit zal naar
verw achting geen actief opleveren.
Op basis van verkregen informatie verw achten curatoren dat de deelneming in
Runshopping Centre Noorderveld die in de boedel van Van Oudenallen Beheer
B.V. valt, geen, althans geen substantieel actief voor de boedel zal opleveren.
W el bestaat nog steeds de verw achting dat de deelneming in de Thaise
vennootschap een substantieel boedelactief zal opleveren. W elisw aar
verliepen de contacten met de Thaise familie die mede-aandeelhouder is van
de deelneming van Van Oudenallen Beheer in Thailand tot voor kort zeer
moeizaam maar verw acht w ordt thans dat de reeds lang beoogde
regeling ook daadw erkelijk tot stand komt en geëffectueerd w ordt door
betaling van een substantieel bedrag aan de boedel. Zie voor het overige sub
3.8.
Nadat de door curatoren ontvangen koopsom inzake UandO Thailand ad €
488.775,00 conform de gemaakte afspraken met Oudenallen
Directiepensioenen B.V. verdeeld is, kan tot de slotuitdeling w orden
overgegaan.
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Conform de gemaakte afspraken is de helft van de netto-opbrengst (zijnde €
177.594,09 aan Oudenallen Directiepensioenen B.V. overgemaakt. Nadat de
Belastingdienst de nog te verrekenen BTW aan de faillissementsboedel heeft
voldaan, kan tot slotuitdeling w orden overgegaan. Verw acht w ordt dat de
slotuitdeling in de tw eede helft van 2020 zal plaatsvinden en dat de
geverifieerde concurrente schuldeisers nog een uitkering van circa 6% van hun
geverifieerde vordering zullen ontvangen.
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Nadat de Belastingdienst de nog te verrekenen BTW aan de
faillissementsboedel heeft voldaan, kan tot slotuitdeling w orden overgegaan.
Verw acht w ordt dat de slotuitdeling eind 2020 zal plaatsvinden en dat de
geverifieerde concurrente schuldeisers nog een uitkering van circa 6% van hun
geverifieerde vordering zullen ontvangen.

23-07-2020
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De teruggevorderde boedel-BTW tot en met 31 december 2019 is in de
afgelopen verslagperiode ontvangen. Eind november/begin december 2020
zal de slotuitdelingslijst w orden gedeponeerd. De geverifieerde concurrente
schuldeisers zullen een uitkering van ongeveer 6% ontvangen. In totaal
hebben de geverifieerde concurrente schuldeisers dus een uitkering van circa
36% ontvangen.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

08-11-2018
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

08-11-2018
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

08-11-2018
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

08-11-2018
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Eind 2014 heeft een eerste uitbetaling plaatsgevonden. Aan de geverifieerde
concurrente schuldeisers heeft een uitdeling van 30% van de nominale
vordering plaatsgevonden. Nadat de transactie inzake UandO Thailand is
afgew ikkeld, kan naar verw achting een slotuitdeling ter hoogte van enkele
procenten van de geverifieerde vordering plaatsvinden

08-11-2018
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Verw acht w ordt dat de slotuitdeling in de eerste helft van 2020 kan
plaatsvinden.

02-01-2020
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Verw ezen w ordt naar 8.7 (laatste alinea). Verw acht w ordt dat de slotuitdeling
in de tw eede helft van 2020 zal plaatsvinden.

17-04-2020
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Verw ezen w ordt naar 8.7 (laatste alinea). Verw acht w ordt dat de slotuitdeling
eind 2002 zal plaatsvinden.

23-07-2020
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Eind november/begin december 2020 zal de slotuitdelingslijst w orden
gedeponeerd. Nadat deze slotuitdelingslijst definitief is gew orden, zal tot
uitkering w orden overgegaan en is daarmee het faillissement geëindigd. Dit
verslag is derhalve het eindverslag.

09-11-2020
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

