
 
 
FAILLISSEMENTSVERSLAG  Nummer: 11    Datum : 17 maart 2015 
 
Gegevens onderneming : F.H. Haak Holding B.V. 
Faillissementsnummer  : 12/254 F  
Datum uitspraak  : 18 september 2012 
Curator    : mr. T.E.A. Detmar 
R-C    : mr. H.J. Idzenga 
 
Activiteiten onderneming : holding en management.  
Omzetgegevens   : netto-omzet € 26.198,00 (2010) 
Personeel gemiddeld aantal : 2 
 
Verslagperiode   : 18 december 2014 t/m 17 maart 2015 
Bestede uren in  
verslagperiode    : 15 minuten 
Bestede uren Totaal  : 6 uur en 3 minuten 
 
1. Inventarisatie 
 
1.1. Directie en organisatie   

F.H. Haak Holding B.V. maakt deel uit van de groep vennootschappen:  
F.H. Haak Holding B.V.; 
Haak Holding B.V.; 
Haak Precision Mechanics B.V.; 
Haak Product Handling B.V. 
Alle vennootschappen zijn gefailleerd.  
De aandelen F.H. Haak Holding B.V. worden gehouden door een Stichting 
Administratiekantoor. Bestuurder is de heer F.H. Haak.  
De groep vormt een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.  
De vennootschappen zijn hoofdelijk verbonden voor de door ING Bank N.V. verstrekte 
financieringen. 
De jaarrekening werd geconsolideerd. Onderling was er (deels) sprake van deelneming.  

1.2. Winst en verlies   
 Verlies: € 65.720,00 (2010). 
 Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen: -/- € 721.829,00 (2010) 
1.3 Balanstotaal   
 € 445.826,00.  
1.4 Lopende procedures 
 N.v.t. 
1.5  Verzekeringen  
 Beëindigd.  
1.6  Huur 
 N.v.t. 
1.7  Oorzaken faillissement 

Verlieslatende bedrijfsresultaten als gevolg van verminderde omzet met name vanwege 
verminderde omzet van de groep vennootschappen door algemene economische terugval en 
specifiek door faillissementen (en dus bedrijfsbeëindiging) van enkele toch wel belangrijke 
opdrachtgevers, in combinatie met hoge financieringslasten. De vennootschappen zijn als 
groep dermate verweven, dat vorenstaande oorzaken betreffende met name Haak Precision 
Mechanics B.V., leidden tot faillissement van alle vier.  



  
 
2. Personeel  
 
2.1 Aantal ten tijde van faill. : 2. 
2.2  Aantal in jaar voor faill.  : 2. 
2.3 Datum ontslagaanzegging : 20 september 2012. 
 Werkzaamheden  : N.v.t. 
 
3. Activa 
 
Onroerende zaken 
 
3.1 t/m 3.4    : N.v.t. (onroerende zaken: Haak Holding B.V.) 
 
Bedrijfsmiddelen 
 
3.5 Beschrijving   : N.v.t. (Haak Precision Mechanics B.V.) 
3.6  Verkoopopbrengst  : N.v.t. 
3.7  Boedelbijdrage   : N.v.t. 
3.8 Bodemvoorrecht fiscus  : N.v.t. 
 Werkzaamheden  : N.v.t. 
 
Voorraden/onderhanden werk 
 
3.9 Beschrijving   : N.v.t. (Haak Precision Mechanics B.V.) 
3.10 Verkoopopbrengst  : N.v.t. 
3.11 Boedelbijdrage   : N.v.t. 
 Werkzaamheden  : N.v.t. 
 
Andere Activa 
 
3.12 Beschrijving   : Deelnemingen.  
Verwikkelingen verslag 4  : Er heeft een premierestitutie (onverschuldigde betaling) 
     plaatsgevonden door De Amersfoortse Verzekeringen. Deze 
     premie  was verschuldigd door F.H. Haak Holding B.V., maar 
     feitelijk  betaald door Haak Precision Mechanics B.V.. De 
     restitutie is bijgeschreven op de faillissementsrekening van 
     Haak Precision Mechanics B.V.. Nog nader dient te worden 
     uitgezocht in welke failliete boedel deze restitutie valt.  
 
Verwikkelingen verslag 5  : Geen 
 
Verwikkelingen verslag 6  : de feitelijke premiebetaling is gedaan door Haak Precision  

Mechanics B.V. Academische discussies zijn denkbaar, maar 
uit praktische overwegingen en als meest voor de hand 
liggend wordt de premierestitutie in de boedel van Haak 
Precision Mechanics B.V. gelaten.  

 
Verwikkelingen nadien   : ongewijzigd. 
 



 
3.13  Verkoopopbrengst  : N.v.t. 
 Werkzaamheden  : N.v.t. 
 
4. Debiteuren 
4.1 t/m 4.3    : N.v.t. (Haak Precision Mechanics B.V.) 
  
5. Bank/Zekerheden 
 
5.1 Vordering van bank(en)  : ING Bank N.V.: € 3.421.310,13 
5.2 Leasecontracten  : Amstel Lease en Friesland Lease. 
5.3  Beschrijving zekerheden : Hypotheek, verpanding voorraad inventaris en debiteuren,  
       onderhanden werk. 
5.4 Separatistenpositie  : Ja.  
5.5  Boedelbijdragen  : N.v.t. 
5.6 Eigendomsvoorbehoud  : Voorraad/leveranciers (Haak Precision Mechanics B.V.).  
5.7  Reclamerechten  : N.v.t. 
5.8 Retentierechten  : Rechten van derden (Haak Precision Mechanics B.V.). 

Werkzaamheden  : N.v.t. 
 
6. Doorstart/voortzetten 
 
Voortzetten 
 
6.1 Exploitatie/zekerheden  : N.v.t. 
6.2 Financiële verslaglegging : N.v.t. 
 Werkzaamheden  : N.v.t. 
 
Doorstart 
 
6.3 Beschrijving   :  

De bedrijfsmiddelen en overige activa (Haak Precision Mechanics B.V.) zijn gekocht door de 
naamloze vennootschap Value8 N.V. Haak Solutions B.V. zet de bedrijfsactiviteiten voort. 
Nagenoeg alle personeel van de gefailleerden is in dienst genomen. Vooralsnog wordt door 
Haak Solutions B.V. gebruik gemaakt van de bedrijfslocatie (Haak Holding B.V.). 
Niettegenstaande de naamsvermelding is de heer/familie Haak overigens niet bestuurlijk of 
financieel betrokken (zie verslag Haak Precision Mechanics B.V.). 
 
Verwikkelingen verslag 9 :  
De heer F. Haak c.s. heeft recent Haak Solutions B.V. gekocht en overgenomen van Value8 
N.V. Daarmee is hij met de zijnen dus wederom eigenaar van de onderneming. Van enig 
opgezet doel of causaliteit met de uitgesproken faillissementen is volstrekt niets gebleken. 
Value8 N.V. heeft als beleggingsmaatschappij toen uitsluitend voor zich gekocht en pas 
onlangs besloten toch weer te verkopen vanwege gewijzigde marktomstandigheden en 
gewijzigde samenstelling van haar ondernemingen. De heer Haak was wel werkzaam 
gebleven in de onderneming, maar had geen enkele functie of bevoegdheid met betrekking 
tot Value8 N.V. De heer Haak heeft deze bijzondere ontwikkeling c.q. gelegenheid 
aangewend om tot aankoop over te gaan. 



 
Het onderhavige faillissement heeft geen zelfstandige betekenis. De onderneming F.H. Haak 
Holding B.V. als zodanig in het verleden ook al niet. De vennootschap is echter verbonden 
met de andere vennootschappen. Het faillissement van Haak Holding B.V. kan nog niet 
worden beëindigd in verband met diverse complicaties en verwikkelingen m.b.t. de verkoop 
van de bedrijfspanden.  
 
Verwikkelingen verslag 10 :  
De definitieve afwikkeling van de faillissementen is nog steeds wachtende op de verkoop van 
het bedrijfspand, dat formeel in de failliete boedel van Haak Holding  B.V. valt.  
 
Verwikkelingen verslag 11: 
Ongewijzigd.  
 

6.4 Verantwoording  : N.v.t. 
6.5 Opbrengst   : N.v.t. 
6.6  Boedelbijdrage   : N.v.t. 
 Werkzaamheden  : N.v.t. 
 
7. Rechtmatigheid 
 
7.1 Boekhoudplicht  : Aan de boekhoudplicht is voldaan. 
7.2  Depot Jaarrekeningen  : Aan de deponeringsverplichting is voldaan. 
7.3  Goedk. Verkl. Accountant : N.v.t. 
7.4 Stortingsverpl. Aandelen : Aan de stortingsverplichting is voldaan. 
7.5  Onbehoorlijk bestuur  : Van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken.   
7.6  Paulianeus handelen  : Van Paulianeus handelen is niet gebleken.  
 Werkzaamheden  : N.v.t. 
 
8. Crediteuren 
 
8.1 Boedelvorderingen  : Zie aangehechte crediteurenlijst. 
8.2  Pref. Vord. Van de fiscus : Zie aangehechte crediteurenlijst. 
8.3  Pref. Vord. Van het UWV : Zie aangehechte crediteurenlijst. 
8.4  Andere pref. Crediteuren : Zie aangehechte crediteurenlijst. 
8.5 Aantal conc. crediteuren : Zie aangehechte crediteurenlijst. 
8.6 Bedrag conc. crediteuren : Zie aangehechte crediteurenlijst. 
 
 
8.7 Verwachte wijze afwik.  :opheffing wegens gebrek aan baten. Mogelijk 137 a FW. 
     Concurrente crediteuren geen uitkering. Behoudens  
     Intercompany schulden zijn er echter ook geen concurrente 
     crediteuren.   

 
Verwikkelingen verslag 6: : opheffing wegens gebrek aan baten. Er is geen enkel actief.  

Het hierboven vermelde was gebaseerd op de (mogelijke) 
situatie dat de onder 3.12 vermelde premierestitutie in het 
onderhavige faillissement tot verdeling zou kunnen komen. 
Via een doorrekening van de onderlinge rekening-courant 
verhoudingen zou dat theoretisch denkbaar kunnen zijn.  



 
Het zou er echter wel aan voorbij gaan dat de feitelijke 
(onverschuldigde) betaling indertijd aan de Amersfoortse 
heeft plaatsgevonden door Haak Precision Mechanics B.V. 
Het zou ook in strijd zijn met de realiteit. F.H. Haak Holding 
had behalve het zijn van een holding nauwelijks zelfstandig 
bestaan en zeker niet in verhouding tot de leading company 
Haak Precision Mechanics B.V.   
Het zou die werkelijkheid geweld aan doen als het 
faillissement van F.H. Haak Holding B.V. nu een zelfstandige 
betekenis zou gaan krijgen door die ene enkele 
premierestitutie alsnog wel aan F.H. Haak Holding B.V. toe te 
rekenen.  

 
Werkzaamheden : n.v.t. 

 
9. Procedures 
 
9.1 t/m 9.3    : N.v.t. 
 
10. Overig 
 
10.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend.  
10.2 Plan van aanpak  : De bedrijfsgebouwen staan te koop (Haak Holding B.V.). De  

  overige vereffeningswerkzaamheden (diverse B.V.’s) zijn          
  nagenoeg afgerond. 
 

Verwikkelingen verslag 3 : Het onderhavige faillissement heeft weinig  
               zelfstandige betekenis. De onroerende zaken van de groep 

vallen in het faillissement van Haak Holding BV. Ter zake 
daarvan vinden in dat faillissement dus wel verwikkelingen 
plaats. De bedrijfsactiviteiten van de gefaillieerden werden 
grotendeels uitgeoefend door Haak Precision Mechanics BV. 
Ook de roerende activa van de groep vallen met name in dat 
faillissement. In dat faillissement zijn nog diverse 
werkzaamheden te verrichten.  

 
Verwikkelingen nadien  : Onveranderd. 
 
Verwikkelingen verslag 7 : Er zijn diverse vertragende complicaties m.b.t. de verkoop  

van het bedrijfspand. Dit pand valt in het faillissement van  
Haak Holding B.V. Het onderhavige faillissement heeft geen  
zelfstandige betekenis (meer). Toch is het om diverse  
redenen niet aangewezen gelijktijdig uitgesproken 
faillissementen van de vier tezamen één groep vormende 
vennootschappen op ongelijke data te beëindigen.  

 
 Verwikkelingen verslag 8 : Ongewijzigd. 
 
 Verwikkelingen verslag 9 : Zie hierboven 6.3. 
 
 Verwikkelingen nadien  : Idem. 



 
 
10.3  Indiening volgend verslag : 18 juni 2015 of zoveel eerder als het faillissement  

  kan worden beëindigd.  
  

Werkzaamheden  : Verslaglegging. 
 
 
Drachten, 17 maart 2015 
 
 
 
T.E.A. Detmar 
Curator 


