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ALGEMENE TOELICHTING AANPAK DIVERSE ONDERZOEKEN 

behorend bij het verslag d.d. 31 mei 2019 

   

 

Gegevens onderneming : Oad Groep B.V.; OAD B.V.; OAD Busbedrijf B.V.;  

OAD Touringcarbedrijf B.V. O.A.D. Streekvervoer B.V.; 

OAD Reizen, Participaties B.V.; OAD Reizen B.V.; O.A.D. 

Vliegreizen B.V.; Vakanties Online B.V.; OAD Participaties 

B.V.; Nepal Reizen B.V.; OAD Services B.V.; O.A.D. Hotels 

B.V.; Globe Reisburo B.V.; Globe Reisburo, Participaties 

en Franchise B.V.; Brooks Reisburo B.V.; OAD 

Reisorganisatie Holding B.V.; Globe Holding B.V.; Volvere 

G XIX B.V.; Volvere G XX B.V.; SRC-Cultuurvakanties 

B.V.; Touringcarbedrijf van Dongen B.V.; Van Dongen 

Autobus Exploitatie en Verhuur B.V.; Orad B.V; 

Reisbureau Schoenmaeckers B.V.; Reisburo Zuid-Tours 

B.V.; Brooks Beheermaatschappij B.V.; Focus-Travel B.V.; 

Reisburo Van Staalduinen B.V.; Volvere GXXI B.V.; Travel 

Team B.V.: Oad Groep Holding B.V. 

Faillissementsnummer : C/08/13/816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-

827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-

840-841-842-843-844-845-975-1039  

Datum uitspraak : 25 september 2013 

5 november 2013 (Travel Team B.V.) 

28 november 2013 (Oad Groep Holding B.V.) 

Curatoren : Tot 15 januari 2014: mr. J.A.D.M. Daniels en mr. J.T. 

Stekelenburg 

Vanaf 15 januari 2014: mr. D. Meulenberg en mr. J.T. 

Stekelenburg 

Faillissementsmedewerkers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financieel 

: Tot 15 januari 2014: M. Samsen; M.L. Wijlens; A.K. de 

Beurs; G.J. Bramer; A.C. Vroom 

Vanaf 15 januari 2014: J. Brinks (t/m 30 juni 2015); 

S. Kriekaart (t/m 31 december 2014), E. Touwen (t/m 

1 augustus 2014), G.F. Zoer (t/m 31 december 2014), 

mr. M.A.A. Spekhorst (vanaf 21 augustus 2014 t/m 

17 februari 2015), E. Nooteboom (vanaf 21 augustus 2014 

tot en met 15 mei 2019), M. Dikkeschei (vanaf 2 maart 

2015) 

Tot 15 januari 2014: drs. A.B. Terpstra 

Vanaf 15 januari 2014: mr. G.W. Luesink en M.M.S. 

Feenstra 

Rechter-commissaris : mr. M.L.J. Koopmans 
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Algemene toelichting stand van zaken diverse onderzoeken 

 

In de algemene toelichtingen bij eerdere verslagen staat vermeld dat curatoren een aantal onder-

zoeken zullen (laten) verrichten. 

 

Het gaat hierbij onder meer om: 

- onderzoek ten aanzien van de administratie; 

- onderzoek naar de rol van de huisbankier, de Rabobank; 

- onderzoek naar de rechtsgeldigheid/de reikwijdte van de zekerheden van de Rabobank; 

- onderzoek naar het optreden van het bestuur en van de toezichthouders; 

- onderzoek naar het mislukken van het software project. 

 

In de algemene toelichting, behorende bij het vorige verslag, staat vermeld dat de volgende 

onderzoeken nog lopen:  

1. onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen; 

2. onderzoek naar de (staat van de) administratie. 

 

Ten aanzien van beide onderzoeken volstaan curatoren er voor dit moment mee om op te merken dat 

deze onderzoeken nog niet zijn afgerond.  

 

Curatoren hebben besloten om ten aanzien van het verloop/de uitkomst van genoemde onderzoeken 

eerst nadere mededelingen te doen op het moment dat de uitkomst van de door Stichting 

Administratiekantoor OAD Groep Holding (hierna: ‘STAK’) tegen Rabobank aangespannen procedure 

bekend is.  

 

Aan deze beslissing liggen de volgende overwegingen ten grondslag:  

 

• Curatoren hebben ervaren dat in genoemde procedure nieuwe feiten naar voren komen die 

van belang kunnen zijn voor genoemde onderzoeken;  

• Curatoren stellen vast dat de uitkomst van de procedure tussen STAK en Rabobank van 

wezenlijke invloed kan zijn op meergenoemde onderzoeken (met name: het onderzoek naar 

de oorzaken van de faillissementen); 

• Curatoren willen voorkomen dat zij onbedoeld het debat tussen STAK en Rabobank 

beïnvloeden door in het openbaar mededelingen te doen. Daarbij speelt mee dat curatoren 

hebben geconstateerd dat Rabobank in haar processtukken (op uiterst selectieve wijze) put 

uit mededelingen van curatoren, zoals vermeld in de openbare verslagen, in een poging het 

pleit in haar voordeel te beslechten;  

• Curatoren willen op geen enkele wijze de rechtbank voor de voeten lopen. 

 

Hoewel de rechtbank te kennen heeft gegeven er naar te streven om op 3 juli 2019 a.s. uitspraak te 

doen, verwachten curatoren uit dat het nog geruime tijd zal duren voordat er een onheroepelijke 

uitspraak ligt. Curatoren gaan er daarbij vanuit dat, gezien het belang van de zaak, de partij die 

verliest in hoger beroep gaat.  

 

Zwolle/Holten, 31 mei 2019 

 

mr. D. Meulenberg mr. J.T. Stekelenburg 

curator curator 
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Deze algemene toelichting is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curatoren staan niet in 

voor de volledigheid, noch voor de juistheid van deze toelichting. Het is mogelijk dat informatie op het 

moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden of dat in deze 

toelichting weergegeven informatie achteraf bijgesteld dient te worden. Aan deze toelichting kunnen 

geen rechten worden ontleend, noch conclusies worden getrokken ten aanzien van het optreden of 

nalaten van bepaalde (rechts)personen. 


