
 

 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  Nummer: 5  Datum : 3 oktober 2013 

 

Gegevens onderneming : Haak Precision Mechanics B.V. 

Faillissementsnummer  : 12/256 F  

Datum uitspraak  : 18 september 2012 

Curator    : mr. T.E.A. Detmar 

R-C    : mr. M. Jansen 

 

Activiteiten onderneming : vervaardiging/productie en verkoop van technische producten 

Omzetgegevens   : netto-omzet € 2.054.216,00 (2010) 

Personeel gemiddeld aantal : 22 

 

Verslagperiode   : 18 juni 2013 t/m 17 september 2013 

Bestede uren in  

verslagperiode    :   3 uren en   4 minuten 

Bestede uren Totaal  : 90 uren en 56 minuten 

 

1. Inventarisatie 

 

1.1. Directie en organisatie   

Haak Precision Mechanics 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.  

Enig aandeelhouder en bestuurder is Haak Holding B.V.  

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 € 786.859,00 (2010). 

1.3 Balanstotaal   

 € 2.227.902,00 (2010). 

1.4 Lopende procedures 

 N.v.t. 

1.5  Verzekeringen  

 Opgezegd. 

1.6  Huur 

Haak Holding B.V. 

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, met name Haak Precision Mechanics 

B.V. betreffende, leidden tot faillissement van alle vier.  

  



 

 

2. Personeel  

 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 22. 

2.2  Aantal in jaar voor faill.  : 22. 

2.3 Datum ontslagaanzegging : 20 september 2012. 

 

 Verwikkelingen verslag 3 : Afgerond. 

 

Werkzaamheden  : Verwerken info UWV, verwerk info Haak Solutions B.V.  

 

3. Activa 

 

Onroerende zaken 

 
3.1 Beschrijving    : N.v.t. (Haak Holding B.V.). 

3.2 Verkoopopbrengst  : N.v.t. 

3.3  Hoogte hypotheek  : N.v.t. 

3.4 Boedelbijdrage   : N.v.t. 

 Werkzaamheden  : N.v.t. 

 

Bedrijfsmiddelen 

 

3.5 Beschrijving   :  

Kantoorinventaris/diverse werkplekken, kantoorapparatuur, kantine-inventaris, werkplaats- 

en magazijninventaris, machines en apparatuur, gereedschappen, hulpmaterialen, etc. Alle 

bedrijfsmiddelen zijn geïnventariseerd en opgenomen door Cees Lubbers Taxaties B.V./NTAB 

B.V. (in opdracht ING Bank N.V.). 

Rapporten zijn in het bezit van ondergetekende. 

 

3.6  Verkoopopbrengst   : machines en voorraad: € 252.000,00 (zonder BTW). 

                                  kantoorinventaris: € 3.000,00 (zonder BTW). 

 

 Verwikkelingen verslag 3 : Afgerond.  

 

3.7  Boedelbijdrage   : € 10.000,00.  

3.8 Bodemvoorrecht fiscus  : Geldend terzake van kantoorinventaris. 

                     Niet geldend terzake van machines c.a. Voor faillissements- 

uitspraak is de zogenaamde bodemverhuurconstructie  

toegepast terzake van de bedrijfsgebouwen met  

uitzondering van het kantoorgedeelte.  

Werkzaamheden  : N.v.t.. 

 

 

Voorraden/onderhanden werk 

 

3.9 Beschrijving   : Opgenomen door NTAB B.V. Taxaties. 

3.10 Verkoopopbrengst  : Zie hierboven. 

3.11 Boedelbijdrage   : Zie hierboven. 

  

Werkzaamheden  : N.v.t. 



 

Andere Activa 

 

3.12 Beschrijving   : Twee bedrijfsauto’s: inbegrepen in 3.5 

Orderportefeuille, adresbestanden, handelsnamen,   

aansluitingsnummers, know-how,  

website etc. (goodwill). 

Verwikkelingen verslag 4 : Er heeft een premierestitutie (onverschuldigde betaling) 

     plaatsgevonden door “De Amersfoortse”. Dit betrof een 

    betalingsverplichting van F.H. Holding BV. De   

    onverschuldigd betaalde premie is echter feitelijk door Haak 

    Precision Mechanics BV betaald. Het is nog niet duidelijk in  

    welke failliete boedel deze restitutie valt. Het betreffende 

     bedrag is vooralsnog bijgeschreven op de   

    faillissementsrekening van Haak Precision Mechanics BV. 

 

Verwikkelingen verslag 5 : Geen 

 

3.13  Verkoopopbrengst  : € 20.000,00  

 Verwikkelingen verslag 4 :Premierestitutie € 6.745,70 (geschreven in F.H. Haak  

  Holding BV) 

 

 Verwikkelingen verslag 5 : Geen 

 

 Werkzaamheden  : N.v.t. 

 

4. Debiteuren 

4.1  Omvang debiteuren  : Nominaal € 165.438,48. 

4.2 Opbrengst   : € 55.000,00 (inclusief debiteuren Haak Product Handling  

                                                                           B.V.). 

 Verwikkelingen verslag 3 : Afgerond. 

 

4.3  Boedelbijdrage   : N.v.t. 

 Werkzaamheden  : N.v.t. 

  

5. Bank/Zekerheden 

 

5.1 Vordering van bank(en)  : ING Bank N.V. hoofdelijk met anderen: € 3.421.310,13. 

5.2 Leasecontracten  : Amstel Lease en Friesland Lease (met anderen). 

5.3  Beschrijving zekerheden : Hypotheek bedrijfspanden (Haak Holding B.V.), verpanding  

                                                                           debiteuren, machines, inventaris, onderhanden 

                                                                          werk, gereedschappen, apparatuur, overige  

  bedrijfsmiddelen. 

5.4 Separatistenpositie  : ING Bank N.V. 

5.5  Boedelbijdragen  : Zie hierboven. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud  :  

Branchegebruikelijk werd verkocht en geleverd onder eigendomsvoorbehoud. De 

bedrijfsvoorraad was niet erg omvangrijk, maar hierop rustten diverse 

eigendomsvoorbehouden. Vrijwel alle leveranciers = crediteuren beriepen zich in algemene 

zin op eigendomsvoorbehoud. In meerdere aantallen in concreto onder verwijzing naar 

concreet plaatsgevonden leveranties. De leveranciers/crediteuren zijn conform afspraak 



doorgeleid naar Haak Solutions B.V., hierna onder 6 te noemen, ter afwikkeling van hun 

rechten, voorzoveel nog aanwezig.  

 

Verwikkelingen verslag 3 : Afgerond. 

 

5.7  Reclamerechten  : N.v.t. 

5.8 Retentierechten  : Incidentele kwestie.  

Werkzaamheden  : Correspondentie ING.  

                                        

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   :  

Er is belangstelling getoond en informatie gevraagd door diverse handelsondernemingen. Er 

was zeer serieuze belangstelling van de beursgenoteerde investeringsmaatschappij Value8 

N.V. Deze richt onder meer haar activiteiten op in de kern kwalitatief goede ondernemingen, 

die niettemin in de problemen of zelfs in faillissement zijn geraakt vanwege een te hoge 

kostenstructuur en/of financieringslasten, dan wel een incidenteel maar niet per definitie 

structureel negatief resultaat. Value8 heeft aldus ervaring met doorstart van failliete 

ondernemingen. Value8 N.V. was via een dochterbedrijf bekend met de Haak groep. Value8 

N.V. was adequaat in staat zich informatie te verwerven.  

Er waren ook enige anderen, waaronder toch ook zeker serieuze, voor voortzetting van de 

onderneming. Zij hadden echter geen eigen informatie en dienden zich nog geheel te 

oriënteren op omvang, mogelijkheden, cijfers alvorens te kunnen beslissen of de 

belangstelling concreet werd met daarna dan nog bieding en onderhandeling.  

Value8 N.V. had de beslissing voor zich reeds genomen en deed terstond biedingen. De 

verschillen van mening waren echter zeer aanzienlijk, zodat de onderhandelingen toch nog 

geruime tijd hebben gevergd. Er was tijdsdruk. Als gevolg van de verhuurconstructie waren 

de bedrijfsactiviteiten reeds per faillissementsdatum tot stilstand gekomen. Dat kost 

relaties/opdrachtgevers. Een langer onderhandelingstraject, ook met gegadigden die zich 

eerst nog geheel moeten oriënteren, is in feite uitsluitend mogelijk, als de activiteiten van 

een gefailleerde na faillissementsuitspraak nog even kunnen worden voortgezet ter behoud 

van contacten en relaties en het verwerven van nieuwe opdrachten.  

 

Uiteindelijk is, uiteraard met benodigde instemming van ING Bank N.V., overeenstemming 

bereikt met Value8 N.V. Door haar worden thans de bedrijfsactiviteiten voortgezet door 

Haak Solutions B.V. De bedrijfsactiviteiten worden vooralsnog voortgezet op het 

bedrijfsadres van voorheen de gefailleerden. Bij verkoop van de activa is dit gebruiksrecht 

bedongen en overeengekomen tot 1 juli 2013.  

 

De bedrijfspanden worden te koop aangeboden via RBMT Bedrijfsmakelaars te Heerenveen 

(Haak Holding B.V.). 

Haak Solutions B.V. heeft het grootste deel van het voormalige personeel van de 

gefailleerden in dienst genomen. Dit is ook bij de verkoopovereenkomst bedongen.  



Niettegenstaande de naamsvermelding is de heer/familie Haak niet bestuurlijk of financieel 

betrokken bij Haak Solutions B.V. 

 

Verwikkelingen verslag 3 : Er zijn nog diverse contacten in verband met de doorstart;  

afstemming voorheen Haak Precision Mechanics BV en thans 

Haak Solutions BV.  

 

 Verwikkelingen verslag 4 : Uit de overname en bedrijfsvoortzetting door Haak  

       Solutions BV vloeit nog enig nawerk voort betreffende  

       dubbele/foutieve betalingen, overschrijvingen   

       autokentekens, overgang nutsbedrijven etc..  

 

 Verwikkelingen verslag 5 : Geen 

 

6.4 Verantwoording  : Zie hierboven.  

6.5 Opbrengst   : Zie hierboven.  

6.6  Boedelbijdrage   : Zie hierboven. 

 Werkzaamheden   : Correspondentie Solutions, diversen KPN, diversen  

       motorrijtuigenbelasting 

 

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.  

 

 Verwikkelingen verslag 3 : Geen bijzonderheden. 

 Verwikkelingen nadien  : Geen.  

 

 Werkzaamheden   : Diversen m.b.t. opstalverzekering 

 

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. Het totale  

       boedelactief zal naar verwachting ongeveer € 50.000,00 

       gaan bedragen. Dit zal grotendeels moeten worden  

       aangewend voor de kosten van de faillissementsafwikkeling 

       van de vier gefailleerde BV’s. Een eventueel surplus zal  

       volledig aan het UWV worden uitgekeerd i.v.m.  

       boedelschuld overgenomen loonverplichtingen. Derhalve 

       opheffing wegens gebrek aan baten. 

 



     Een boedelactief van € 50.000,00 op/voor een gefailleerde 

     groep van een omvang als in casu, is bezien vanuit preferente 

     en concurrente crediteuren minimaal. Echter mag niet uit het 

     oog verloren worden dat de totaalopbrengst van de activa en 

     concernonderdelen ruimschoots de € 1.000.000,00 overstijgt. 

     Op grond van haar hypotheek- en pandrechten, is echter de 

     ING-bank hiertoe gerechtigd. Voor de ING-bank resteert  

     daarnaast niettemin nog een tekort van € 2.000.000,00.  

 

Werkzaamheden  : info’s en verwerken crediteuren.  

 

9. Procedures 

 

9.1 t/m 9.3    : N.v.t. 

 

10. Overig 

 

10.1 Termijn afwikkeling faill. : na verkoop onroerende zaak Haak Holding BV 

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 : Diverse bijkomende lopende kwesties. Geen essentiële     

      inhoudelijke verwikkelingen. 

 

 Verwikkelingen verslag 4 : In feite zijn de werkzaamheden in het onderhavige  

     faillissement afgerond. Er is echter dermate samenhang  

     tussen de vier faillissementen dat het ongewenst is het ene 

     eerder te beëindigen dan het andere. In feite was het binnen 

     de groep wachten op verkoop van de onroerende zaak uit 

     Haak Holding BV. M.b.t. deze verkoop zijn er thans concrete 

     ontwikkelingen. Zodra deze verkoop is afgerond, kunnen alle 

     faillissementen beëindigd worden.  

 

 Verwikkelingen verslag 5 : Zie hierboven 

  

10.3  Indiening volgend verslag : 18 december 2013.  

Werkzaamheden  : Verslaglegging en financiële verslaglegging . 

 

 

 

Drachten, 3 oktober 2013 

 

 

 

T.E.A. Detmar 

Curator 


