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Algemene gegevens
Naam onderneming
Haukes Transport B.V.

04-04-2019
1

Gegevens onderneming
Haukes Transport B.V.
Bezoekadres: Nijverheidstraat 66, Bemmel
KvK-nummer: 09175493

04-04-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens het uittreksel uit het handelsregister: Het uitoefenen van een
(inter)nationaal transportbedrijf, w aaronder tevens begrepen op- en overslag
van goederen, alsmede het
verlenen van diensten op het gebied van logistiek en het transport in het
algemeen, alsmede het deel- nemen in transport en/of
vervoersondernemingen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 2.782.838,00

€ -156.444,00

€ 844.821,00

2017

€ 2.609.645,00

€ -5.536,00

€ 873.995,00

Toelichting financiële gegevens

04-04-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Alles volgens de door gefailleerde verstrekte jaarrekening.

04-04-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
23

04-04-2019
1

Toelichting
Gefailleerde heeft in eerste instantie opgegeven 17 personeelsleden te
hebben. Later heeft gefailleerde een lijst van w erknemers aangeleverd met
daarop 23 namen.

Boedelsaldo
€ 307.517,15

04-04-2019
1

Toelichting
De koopprijs voor de activa is betaald op de boedelrekening. Een deel van het
bedrag betreft een voorschot, nu voor een deel van de activa nog op basis van
nacalculatie zal w orden afgerekend. Mogelijk is daarom te veel of te w einig
betaald.
€ 152.498,60

04-07-2019
2

Toelichting
De verkochte activa w aren deels verpand aan de bank. Uit de opbrengst van
die zaken is de vordering van de bank voldaan.
€ 123.123,40

04-10-2019
3

€ 125.076,61

08-01-2020
4

€ 123.078,71

08-04-2020
5

€ 139.596,66

06-07-2020
6

€ 144.666,17

06-01-2021
7

€ 144.666,17

06-07-2021
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
5-3-2019

04-04-2019
1

t/m
3-4-2019
van
4-4-2019

04-07-2019
2

t/m
3-7-2019
van
4-7-2019

04-10-2019
3

t/m
3-10-2019
van
4-10-2019

08-01-2020
4

t/m
4-1-2020
van
5-1-2020

08-04-2020
5

t/m
7-4-2020
van
8-4-2020

06-07-2020
6

t/m
5-7-2020
van
6-7-2020

06-01-2021
7

t/m
5-1-2021
van
6-1-2021
t/m
5-7-2021

Bestede uren

06-07-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

74 uur 21 min

2

23 uur 48 min

3

11 uur 30 min

4

7 uur 18 min

5

11 uur 27 min

6

5 uur 51 min

7

19 uur 30 min

8

11 uur 45 min

totaal

165 uur 30 min

Toelichting bestede uren
Er is in de eerste verslagperiode voornamelijk tijd besteed aan de realisatie
van een doorstart.

04-04-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder en aandeelhouder van Haukes Transport B.V. is Haukes
Onroerend Goed B.V.

04-04-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.

04-04-2019
1

1.3 Verzekeringen
Alle lopende verzekeringen zijn of w orden opgezegd.

04-04-2019
1

1.4 Huur
Het pand w ordt gehuurd van de moedermaatschappij. met het overgaan van
de activiteiten per 11 maart is de huurovereenkomst tussen de boedel en de
verhuurder beëindigd. Daarna is het gebruik voor een korte periode voortgezet
door de doorstarter.

1.5 Oorzaak faillissement

04-04-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde heeft meerdere factoren genoemd die hebben bijgedragen aan
het verslechteren van de financiële situatie en uiteindelijk hebben geleid tot
haar faillissement. Ongeveer vijf jaar geleden is een opdrachtgever van
Haukes Transport B.V. failliet gegaan. Haukes Transport B.V. is daardoor blijven
zitten met een onbetaalde vordering van €75.000 euro. Ook zou een extra
kostenpost zijn ontstaan doordat enkele jaren geleden over een periode van
ongeveer 30 w eekenden voor ongeveer €60.000 euro aan dieselolie gestolen
zou zijn. Bovendien zijn er tw ee personeelsleden langdurig ziek gew eest,
zonder dat voor hen (geschikte) vervanging te vinden w as, hetgeen heeft
geleid tot een resultaatverlies.
Een andere belangrijke oorzaak van het faillissement, zo gaf gefailleerde aan,
is de stijging van de brandstofprijs. De brandstofprijs lag in 2018 gemiddeld
10% hoger dan door gefailleerde in haar verkoopprijzen w as gecalculeerd. .
De omzet is de afgelopen jaren iets minder dan 3 miljoen euro per jaar
gew eest. Vorig jaar heeft Haukes Transport 4,5% verlies geleden. Voor 2019
w as een kleine w inst begroot, maar over de eerste tw ee maanden w as al
verlies geleden.
De maanden voorafgaand aan het faillissement is Haukes Transport B.V.in
gesprek gew eest over een mogelijk overname. Die onderhandelingen hebben
echter niet tot een overname geleid en zijn ongeveer een w eek voor het
faillissement afgebroken.

04-04-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
23

04-04-2019
1

Toelichting
Gefailleerde heeft in eerste instantie opgegeven 17 personeelsleden te
hebben. Later heeft gefailleerde een lijst van w erknemers aangeleverd met
daarop 23 namen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
23

04-04-2019
1

Toelichting
Zie hierboven onder 2.1.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

7-3-2019

23

De curator heeft alle 23 personen die mogelijk in dienst w aren van
gefailleerde het ontslag aangezegd.

totaal

23

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden zijn, naar het zich op dit moment laat aanzien, afgerond.

04-04-2019
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

04-10-2019
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

04-04-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

04-04-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn in opdracht van de curator geïnventariseerd en op
w aarde getaxeerd door NTAB. Het gaat voornamelijk om (een geringe
hoeveelheid) kantoorinventaris. De inventaris is verkocht voor 120% van de
getaxeerde liquidatiew aarde.

04-04-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Artikel 57 lid 3 Fw is van toepassing.

04-04-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De w erkzaamheden zijn, naar het zich op dit moment laat aanzien, afgerond.

04-04-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Het onderhanden w erk is verkocht voor een koopprijs van 75% van de
contante w aarde van het onderhanden w erk. De precieze verkoopopbrengst
zal later nader w orden vastgesteld.
Onder onderhanden w erk w ordt hier verstaan het vervoer dat in de periode
van 5 tot 11 maart 2019 is uitgevoerd.

04-04-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De omvang van het onderhanden w erk zal w orden vastgesteld.

04-04-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill en intellectuele eigendomsrechten

€ 17.500,00

Voertuigen (w aaronder begrepen geleasede
voertuigen)

€ 150.000,00

totaal

€ 167.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De Goodw ill en intellectuele eigendomsrechten zijn verkocht voor een bedrag
van €17.500,-.

04-04-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De w erkzaamheden zijn, naar het zich op dit moment laat aanzien, afgerond.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

04-04-2019
1

Toelichting debiteuren
De vorderingen op debiteuren zijn verkocht voor een koopprijs van 75% van
de contante w aarde van die vorderingen. De precieze koopprijs zal nog
w orden vastgesteld op basis van nacalculatie.
De vorderingen op debiteuren w aren verpand aan de bank.

04-04-2019
1

De curator heeft de vordering van de bank voldaan uit de opbrengst van de
verpande zaken. Daarmee heeft de curator tevens een schuld voldaan die door
Haukes Onroerend Goed BV jegens de bank is aangegaan voor de aankoop
van het bedrijfspand en voor w elke schuld Haukes Transport BV hoofdelijk
verbonden w as jegens de bank. Er is aldus een vordering betaald w aarvoor
Haukes Transoport BV hoofdelijk aansprakelijk w as maar die haar niet aanging.
De boedel heeft daardoor een regresvordering verkregen op Haukes
Onroerend Goed B.V.

04-10-2019
3

De curator is met Haukes Onroerend Goed B.V. in overleg over betaling van de
regresvordering.

08-01-2020
4

De curator w acht op een voorstel van Haukes Onroerend Goed B.V. voor
betaling van de regresvordering. Indien het overleg met Haukes Onroerend
Goed B.V. de komende verslagperiode niet tot een regeling leidt, zal de curator
overw egen of het opportuun is om een procedure aanhangig te maken.

08-04-2020
5

Haukes Onroerend Goed B.V. heeft aan de curator toegezegd de
regresvordering te zullen betalen uit de opbrengst van het bedrijfspand. De
curator zal de komende verslagperiode nader in overleg treden over de
praktische aspecten van de betalingsregeling.

06-07-2020
6

Het bedrijfspand van Haukes Onroerend Goed B.V. is verkocht. Het surplus van
de verkoopopbrengst w ordt bij de notaris in depot gehouden tot de curator en
Haukes Onroerend Goed B.V. overeenstemming hebben bereikt over w ie deze
opbrengst toekomt.

06-01-2021
7

Haukes Onroerend Goed heeft zich de afgelopen verslagperiode gew end tot
een advocaat. Hij heeft zich namens Haukes Onroerend Goed op het
standpunt gesteld dat Haukes Onroerend Goed een regresvordering heeft op
Haukes Transport uit hoofde van belasting die w egens de fiscale eenheid bij
Haukes Onroerend Goed is geïnd, en dat de deze vordering verrekend kan
w orden met de regresvordering van Haukes Transport op Haukes Onroerend
Goed. De curator beraadt zich op dit standpunt.
De curator heeft de afgelopen verslagperiode de discussie met (de advocaat
van) Haukes Onroerend Goed voortgezet. De curator en Haukes Onroerend
Goed zijn het nog niet eens gew orden over de verdeling van de in depot
gehouden verkoopopbrengst van het bedrijfspand van Haukes Onroerend
Goed.
De curator verw acht dat de discussie met Haukes Onroerend Goed de
komende verslagperiode afgew ikkeld zal w orden.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

06-07-2021
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Zie hierboven onder 4.1.

04-04-2019
1

De curator zal met Haukes Onroerend Goed B.V. in overleg treden over
betaling van de regresvordering.

04-10-2019
3

De curator zal het overleg over de regresvordering voortzetten en proberen in
der minne tot een regeling te komen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan
ligt een procedure in het verschiet.

08-01-2020
4

De curator zal nadere afspraken maken met Haukes Onroerend Goed B.V. met
betrekking tot de betaling van de regresvordering.

06-07-2020
6

De curator zal de komende verslagperiode het overleg met (de advocaat van)
Haukes Onroerend Goed voortzetten.

06-01-2021
7

De curator zal de komende verslagperiode het overleg met (de advocaat van)
Haukes Onroerend Goed voortzetten en naar verw achting afronden.

06-07-2021
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 155.088,97

04-04-2019
1

€ 0,00

04-07-2019
2

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank is volledig voldaan uit de opbrengst van de aan haar
verpande zaken.

5.2 Leasecontracten
Een deel van de leasecontracten is overgenomen tegen betaling van de
(eventuele) latente overw aarde in de leasecontracten. Eventuele andere
leasecontracten zullen door de curator w orden opgezegd zodra het niet meer
opportuun is om die voort te zetten.

04-04-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft een pandrecht op de inventaris, de voorraden, de
transportmiddelen en de vorderingen op debiteuren. Tevens heeft de heer
H.H.G. Haukes zich borg gesteld jegens de bank.

04-04-2019
1

Na het voldoen van de vordering van de bank is de curator niet meer bekend
met het bestaan van zekerheden.

04-10-2019
3

5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
De bank heeft ingestemd met de verkoop van de verpande activa zoals die
door de curator aan de bank is voorgelegd. De curator zal nog met de bank in
overleg treden over te betalen boedelbijdrage.
Zie verder hierboven onder 5.3.

04-04-2019
1

De vordering van de bank is volledig voldaan uit de opbrengst van de aan haar
verpande zaken. Die opbrengst bedroeg meer dan 110% van de vordering van
de bank. De curator is daarom met de bank geen boedelbijdrage
overeengekomen.

04-07-2019
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De dieselolie in de tank op het terrein van Haukes alsmede de tank zelf zijn
geleverd onder eigendomsvoorbehoud. De curator zal met de leverancier van
de dieselolie en de koper van de activa in overleg treden over (de afw ikkeling
van) dit eigendomsvoorbehoud.

04-04-2019
1

5.6 Retentierechten
Hier is de curator (nog) niet van gebleken.

04-04-2019
1

5.7 Reclamerechten
Hier is de curator (nog) niet van gebleken.

04-04-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Zie hierboven onder 5.4.

04-04-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Zie hierboven onder 5.4 en 5.5.

04-04-2019
1

De w erkzaamheden ten aanzien van de bank en haar zekerheden lijken, naar
het zich nu laat aanzien, afgerond.

04-07-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is door de curator niet voortgezet. Nochtans w aren alle
voertuigen op datum faillissement in het buitenland en heeft de curator ervoor
gekozen - met het oog op de doorstartonderhandelingen - hen het vervoer te
laten afmaken.

04-04-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

04-04-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is een doorstart gerealiseerd. De activa en goodw ill zijn overgenomen door
een partij die tevens alle personeelsleden - op één na - in dienst heeft
genomen en de activiteiten heeft voortgezet.

04-04-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
Toelichting
Koper heeft de koopprijs op de boedelrekening gestort. Een deel van het
bedrag betreft een voorschot, nu voor een deel van de activa nog op basis van
nacalculatie zal w orden afgerekend. Mogelijk is dus te veel of te w einig
betaald. De precieze opbrengst van de doorstart zal later w orden vastgesteld.

04-04-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De precieze opbrengst van de doorstart zal w orden vastgesteld.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

04-04-2019
1

Nog niet onderzocht.

04-04-2019
1

De bestuurder heeft voldaan aan zijn boekhoudplicht.

04-10-2019
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jongste jaarrekening is tijdig gedeponeerd.

04-04-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

04-04-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het gehele geplaatste kapitaal is volgestort.

04-04-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog niet onderzocht.

Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
Het onderzoek van de curator is gereed. De curator zal de rechter-commissaris
informeren over zijn bevindingen.

04-04-2019
1

04-10-2019
3

08-01-2020
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator is (nog) niet bekend met feiten die duiden op paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

04-04-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal de komende verslagperiode het onderzoek starten naar de
onderw erpen als bedoeld in dit hoofdstukken.

04-04-2019
1

De curator zal zijn onderzoek naar de onderw erpen als bedoeld in dit
hoofdstuk voortzetten.

04-07-2019
2

De curator zal de rechter-commissaris informeren over zijn bevindingen uit het
onderzoek naar de onderw erpen als bedoeld in dit hoofdstuk.

08-01-2020
4

De w erkzaamheden zijn afgerond.

08-04-2020
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 1.947,21

04-07-2019
2

Toelichting
De vordering betreft olie die onder eigendomsvoorbehoud w as geleverd en na
faillissement is verbruikt.
€ 122.218,71
Toelichting
Naast de hiervoor genoemde vordering, heeft het UW V een vordering
ingediend voor de overgenomen loonverplichtingen van na datum faillissement.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

08-01-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 112.553,00

04-04-2019
1

Toelichting
De vordering van de Belastingdienst komt voort uit de loonheffing.
€ 138.368,00

04-07-2019
2

Toelichting
De vordering van de belastingdienst bestaat uit loonheffing en omzetbelasting.
€ 138.368,00

04-10-2019
3

Toelichting
De fiscus heeft aangekondigd schulden van Haukes Transport B.V. te zullen
verrekenen met teruggaven aan andere BV's binnen de fiscale eenheid. De
vordering van de fiscus zal daardoor afnemen. De heer Haukes heeft de
curator verzocht verrekende bedragen aan de andere vennootschappen te
vergoeden. De curator is vooralsnog van mening dat de overige
vennootschappen geen regresvordering toekomt.
€ 112.588,00

08-04-2020
5

Toelichting
De vordering van de fiscus is afgenomen als gevolg van verrekening van de
schuld van Haukes Transport B.V. met teruggaven aan de overige
vennootschappen binnen de fiscale eenheid.
€ 122.602,00

06-07-2020
6

€ 45.019,00

06-01-2021
7

Toelichting
Haukes Transport BV en Haukes Onroerend Goed BV maken deel uit van een
fiscale eenheid. De fiscus had een hypotheekrecht op het pand van Haukes
Onroerend Goed. Na verkoop van het pand is een deel van de vordering van
de Belastingdienst op Haukes Transport voldaan door Haukes Onroerend
Goed.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 103.533,07

04-04-2019
1

08-01-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er hebben zich (nog) geen andere preferente crediteuren gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

04-04-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
13

04-04-2019
1

16

04-07-2019
2

19

04-10-2019
3

31

08-01-2020
4

36

08-04-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 45.429,33

04-04-2019
1

€ 130.179,51

04-07-2019
2

€ 137.221,46

04-10-2019
3

€ 220.146,26

08-01-2020
4

€ 320.236,63

08-04-2020
5

€ 319.640,81

06-01-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Naar verw achting zullen zich nog meer concurrente crediteuren melden.

04-04-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator noteert de ingediende vorderingen. Te gelegener tijd zal blijken in
hoeverre het, gezien de w ijze van afw ikkeling, ook daadw erkelijk komt tot een
beoordeling van de juistheid van de ingediende vorderingen.

04-04-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

04-04-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

04-04-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

04-04-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

04-04-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zet het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement voort en
start zijn onderzoek naar de onderw erpen genoemd in hoofdstuk 7.

04-04-2019
1

De curator zet het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de
onderw erpen genoemd in hoofdstuk 7 voort.

04-07-2019
2

De curator zal in de komende verslagperiode overleggen met Haukes
Onroerend Goed B.V. over betaling van de regresvordering en diens onderzoek
als bedoeld in Hoofdstuk 7 afronden.

04-10-2019
3

De curator zal het overleg met Haukes Onroerend Goed B.V. over de
regresvordering voortzetten. Tevens zal de curator de rechter-commissaris
informeren over zijn bevindingen uit het onderzoek naar de onderw erpen zoals
bedoeld in hoofdstuk 7.

08-01-2020
4

De curator zal het overleg met Haukes Onroerend Goed B.V. voortzetten en, in
het geval dat dit overleg niet het gew enste resultaat oplevert, de slagingskans
en mogelijke opbrengst van een procedure onderzoeken.

08-04-2020
5

De curator zal nadere afspraken maken met Haukes Onroerend Goed omtrent
de betaling van de regresvordering.

06-07-2020
6

De curator zal het gesprek met Haukes Onroerend Goed over de verdeling van

06-01-2021

de opbrengst van het pand voortzetten.
De curator zal het gesprek met Haukes Onroerend Goed over de verdeling
van de opbrengst van het pand voortzetten en naar verw achting afronden.

7
06-07-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Niet bekend.

04-04-2019
1

Als de discussie met de advocaat van Haukes Onroerend Goed is afgerond,
kan het faillissement w orden afgew ikkeld. Naar verw achting zal dat in de
komende verslagperiode zijn.

06-07-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag
6-1-2022

06-07-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
Geen.

Bijlagen
Bijlagen

04-04-2019
1

