Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

16
25-11-2021
F.10/18/27
NL:TZ:0000022701:F001
16-01-2018

R-C
Curator

mr. B.A. Cnossen
mr E.J. Luten

Algemene gegevens
Naam onderneming
Personeel Hoekse Tax B.V.

16-05-2018
2

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Personeel Hoekse
Tax B.V., statutair gevestigd te (2661 CS) Bergschenhoek aan de Bergw eg-zuid
127.

16-05-2018
2

Bestuurder van Personeel Hoekse Tax B.V. is de heer Huig Adrianus Cornelis
Haak. Alle aandelen w orden gehouden door H.A.C. Haak Beheer B.V.

Activiteiten onderneming
In het handelsregister is opgegeven dat de activiteiten van Personeel Hoekse
Tax B.V. bestaan uit het uitlenen en ter beschikking stellen van personeel, in
het bijzonder aan Hoekse Tax B.V. De curator is gebleken dat Personeel
Hoekse Tax B.V. deze activiteiten uitvoerde, doch dat die activiteiten reeds
voor het faillissement w aren gestaakt.

16-05-2018
2

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De curator heeft slechts voorlopige cijfers ontvangen over de jaren 2016 en
2017. Op basis van die gegevens valt geen uitspraak te doen over de
financiële gegevens van de failliete vennootschap.

16-05-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

16-05-2018
2

Boedelsaldo
€ 0,00

16-05-2018
2

€ 57.222,97

26-11-2020
12

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is een betaling van H.A.C. Haak Beheer B.V. uit
hoofde van een rekening-courant vordering ontvangen.
€ 55.363,50

25-02-2021
13

€ 57.348,11

25-05-2021
14

€ 58.832,72

25-08-2021
15

€ 58.817,54

25-11-2021
16

Verslagperiode
van
1-2-2018

16-05-2018
2

t/m
30-4-2018
van
1-5-2018

16-08-2018
3

t/m
31-7-2018
van
1-8-2018

16-11-2018
4

t/m
31-10-2018
van
1-11-2018

18-02-2019
5

t/m
31-1-2019
van
1-2-2019

20-05-2019
6

t/m
30-4-2019
van
1-5-2019

20-08-2019
7

t/m
31-7-2019
van
1-8-2019

20-11-2019
8

t/m
31-10-2019
van
1-11-2019

20-02-2020
9

t/m
31-1-2020
van
1-2-2020

28-05-2020
10

t/m
30-4-2020
van
1-5-2020

28-08-2020
11

t/m
31-7-2020
van
1-8-2020

26-11-2020
12

t/m
31-10-2020
van
1-11-2020

25-02-2021
13

t/m
31-1-2021
van
1-2-2021

25-05-2021
14

t/m
30-4-2021
van
1-5-2021

25-08-2021
15

t/m
31-7-2021
van
1-8-2021

25-11-2021
16

t/m
31-10-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

9 uur 0 min

3

1 uur 0 min

4

0 uur 36 min

5

5 uur 0 min

6

4 uur 24 min

7

0 uur 18 min

8

0 uur 18 min

9

1 uur 6 min

10

11 uur 36 min

11

3 uur 42 min

12

3 uur 42 min

13

3 uur 30 min

14

24 uur 0 min

15

7 uur 24 min

16

3 uur 12 min

totaal

78 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan (de
voorbereiding van) een faillissementsverhoor van de bestuurder van de failliete
vennootschap, de heer H.A.C. Haak. Haak is daar uiteindelijk niet verschenen.

18-02-2019
5

In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan het verkrijgen
van een beschikking tot inbew aringstelling van de heer Haak.

20-05-2019
6

In de afgelopen periode in tijd besteed aan het opvolgen van de
inbew aringstelling.

20-11-2019
8

In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan het opvolgen van de
beschikking tot inbew aringstelling en het rechtmatigheidsonderzoek en
voortzetting van de incasso van de vordering in rekening-courant.

20-02-2020
9

In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan het voeren van een
procedure tegen H.A.C. Haak Beheer B.V. teneinde de incasso van de vordering
in rekening-courant af te dw ingen.

28-05-2020
10

In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan overleg met de
bestuurder en H.A.C. Haak Beheer B.V. in het kader van het inmiddels
verkregen vonnis.

28-08-2020
11

In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan de incasso van de rekeningcourantvordering.

26-11-2020
12

In de afgelopen periode is hoofdzakelijk tijd besteedt aan onderzoek naar en
overleg met de (vertegenw oordiger van) ING Bank N.V. Daarnaast heeft
overleg met het bestuur plaatsgevonden.

25-05-2021
14

In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan de verdere afw ikkeling
van de schuld van H.A.C. Haak Beheer B.V. aan de boedel.

25-08-2021
15

In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan de uitw inning van het
beslagobject in het kader van de verdere afw ikkeling van de schuld van
H.A.C. Haak Beheer B.V. aan de boedel.

25-11-2021
16

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Statutair bestuurder is de heer H.A.C. Haak. Feitelijk w erd door zijn vrouw
(mede) leidinggegeven aan de failliete vennootschap.

1.2 Lopende procedures

16-05-2018
2

1.2 Lopende procedures
Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.

16-05-2018
2

De curator heeft in de afgelopen periode een procedure aanhangig gemaakt
tegen H.A.C. Haak Beheer B.V. Zie onder 9.

28-05-2020
10

1.3 Verzekeringen
De bestuurder heeft verklaard dat er sprake zou zijn van dekking onder de
gebruikelijke verzekeringspolissen.

16-05-2018
2

1.4 Huur
De failliete vennootschap maakte om niet gebruik van de bedrijfsruimte, die
eigendom is van enig aandeelhouder H.A.C. Haak Beheer B.V.

16-05-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder verkeerde de failliete vennootschap al zo’n drie jaar in
zw aar w eer, nadat de tarieven voor vervoersdiensten zw aar onder druk
zouden zijn komen te staan. Vanaf dat moment w as het beleid van de failliete
vennootschap erop gericht om haar w erknemers op een natuurlijke w ijze af te
laten vloeien. In december 2016 is de laatste grote opdracht van de
w erkmaatschappij w eggevallen. Dat betrof een onderaanneming voor het
uitvoeren van het vervoer bij een aanbesteding voor dagbestedingen. Er is
nog enige tijd gepoogd nieuw w erk binnen te halen, maar dat bleek niet
succesvol.

16-05-2018
2

De curator beschikt niet over voldoende gegevens voor een zelfstandig
onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.
Uit de voorlopige cijfers, zoals ontvangen, volgt een verlieslatende
bedrijfsvoering. De oorzaak van het faillissement kan daarin w orden gevonden,
maar is hoofdzakelijk het gevolg van het onbetaald laten van de laatste nog in
dienst zijnde w erknemers. Het komt de curator in dat kader voor dat de
bestuurder zich op enig moment niet langer heeft bezig gehouden met de
rechten en plichten van de vennootschap.

16-08-2018
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

16-05-2018
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

16-05-2018
2

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

18-1-2018

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

16-05-2018
2

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

16-05-2018
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

16-05-2018
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

16-05-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

16-05-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

16-05-2018
2

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

16-05-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

16-05-2018
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

16-05-2018
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

16-05-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Rekening-courantvordering H.A.C. Haak
Beheer B.V.

€ 392.507,11

€ 58.817,54

totaal

€ 392.507,11

€ 58.817,54

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de summiere beschikbare administratie volgt dat de failliete vennootschap
een vordering heeft op moedermaatschappij H.A.C. Haak Beheer B.V. ten
belope van € 392.507,11. De curator heeft deze partij aangeschreven.

16-05-2018
2

De curator heeft reactie noch betaling ontvangen. De curator beraadt zich op
het treffen van rechtsmaatregelen.

16-08-2018
3

De curator heeft in de afgelopen periode een procedure aanhangig gemaakt
tegen H.A.C. Haak Beheer. Zie onder 9.

28-05-2020
10

In de afgelopen periode is H.A.C. Haak Beheer B.V. bij verstek veroordeeld tot
betaling van € 392.507,11. De curator heeft ter zake bew arende maatregelen
getroffen in de vorm van een beslag onder onroerende zaken, w aar mogelijk
enige overw aarde op rust. De curator is thans in overleg getreden met H.A.C.
Haak Beheer B.V. en de hypotheekhouder omtrent de mogelijke executie van
deze onroerende zaak.

28-08-2020
11

In de afgelopen periode is een bedrag van € 57.222,97 ontvangen als betaling
op de rekening-courantvordering. De curator treedt in overleg met H.A.C. Haak
Beheer over de voldoening van het restant.

26-11-2020
12

De curator zal in de komende periode het overleg met Haak voortzetten.

25-02-2021
13

Het overleg met Haak heeft ertoe geleid dat er in de afgelopen periode (te)
beperkte aanvullende betalingen zijn gedaan. De curator overw eegt alsnog
executie van de beslagen onroerende zaken, w aar mogelijk overw aarde op
rust. De curator is thans in overleg getreden de hypotheekhouder ING Bank
N.V. omtrent de executie van deze onroerende zaak. ING Bank N.V. heeft in dat
kader in eerste instantie aangegeven zich erop te beraden de executie van de
onroerende zaak zelf in gang te zetten, maar is in dat kader vervolgens in
overleg getreden met de curator.

25-05-2021
14

In de afgelopen periode is onderzocht op w elke w ijze H.A.C. Haak Beheer B.V.
kan voldoen aan haar veroordeling tot betaling van de rekening-courantschuld,
anders dan executie van de onroerende zaak. In dat kader is in de afgelopen
periode onderzoek gedaan door het bestuur, w aarbij onderw ijl maandelijkse
betalingen ter inlossing van de schuld zijn voortgezet. De curator verw acht in
de komende periode uitsluitsel of executie van de onroerende zaak alsnog
doorgang dient te vinden of dat er een concreet alternatief voorhanden is.

25-08-2021
15

In de afgelopen periode is ingezet op een onderhandse verkoop van een
vermogensbestanddeel door en van het bestuur van H.A.C. Haak Beheer
B.V., de opbrengst w aarvan zou moeten dienen om tot een afw ikkeling te
kunnen komen van dit punt. De onderhandse verkoop van de betreffende
onroerende zaak w ordt verw acht in de komende verslagperiode nader te
concretiseren. Onderw ijl zijn de periodieke betalingen voortgezet.

25-11-2021
16

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verdere incasso rekening-courant vordering.

16-05-2018
2

Geen opmerkingen.

18-02-2019
5

In de komende periode zal w orden bezien of en op w elke w ijze door de boedel
verhaal op het beslagen onroerend goed van H.A.C. Haak Beheer B.V. zal
w orden genomen.

25-05-2021
14

In de komende periode zal w orden bezien of met de opbrengst van de
verkoop van een onroerende zaak door het bestuur tot een afw ikkeling van
dit punt zou kunnen w orden gekomen.

25-11-2021
16

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 74.761,56

16-05-2018
2

Toelichting vordering van bank(en)
Personeel Hoekse Tax B.V. w as mede kredietnemer bij een kredietfaciliteit ten
behoeve van de groepsvennootschappen w aartoe Personeel Hoekse Tax B.V.
behoort. De vordering van de bank betreft € 74.761,56.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

16-05-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Vooralsnog is de curator niet gebleken van een zekerheidsrecht van de bank
op actief van Personeel Hoekse Tax B.V.

16-05-2018
2

In de afgelopen verslagperiode heeft ING Bank N.V. zich alsnog gemeld bij de
curator met het standpunt dat zij een pandrecht op debiteuren van Personeel
Hoekse Tax B.V. zou hebben, w aaronder de rekening-courantvordering op
H.A.C. Haak Beheer B.V. De curator is op dat punt en over de afw ikkeling
daarvan met ING Bank N.V. in overleg getreden, mede in het licht van het door
ING Bank N.V. daarbij kenbaar gemaakte standpunt dat zij graag verhaal zou
nemen op de onroerende zaak van H.A.C. Haak Beheer B.V., w aarop ING Bank
N.V. een eerste recht van hypotheek heeft gevestigd en w aarop de curator
executoriaal beslag heeft gelegd. De curator volgt dat overleg in de komende
periode op.

25-05-2021
14

De curator staat hierover in contact met (een vertegenw oordiger van) ING
Bank N.V.

25-08-2021
15

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

16-05-2018
2

In onderzoek.

25-05-2021
14

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

16-05-2018
2

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

16-05-2018
2

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

16-05-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,01

16-05-2018
2

Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie positie bank.

16-05-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

16-05-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

16-05-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

16-05-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

16-05-2018
2

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

16-05-2018
2

6.6 Opbrengst
€ 0,01

16-05-2018
2

Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,01

16-05-2018
2

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

16-05-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is (nog) niet aangeleverd. Zodra de curator de administratie
heeft ontvangen zal hij hier onderzoek naar doen.

16-05-2018
2

De curator heeft een (zeer) summiere boekhouding in ontvangst genomen, die
op het eerste gezicht niet voldoet aan de te stellen eisen. De curator doet
nader onderzoek.
De aangeleverde boekhouding voldoet niet aan de eisen die daaraan mogen
w orden gesteld. De rechten en plichten van de failliete vennootschap vallen
daar niet eenvoudig uit op te maken.

16-08-2018
3

De curator heeft nadere vragen voorgelegd aan de bestuurder van de failliete
vennootschap, maar die zijn onbeantw oord gebleven. Daarop is op verzoek
van de curator een faillissementsverhoor gelast, maar de bestuurder is niet
verschenen. De curator beraadt zich op het vervolg.

18-02-2019
5

De curator heeft van de bestuurder niet meer vernomen. De curator stelt zich
op het voorlopige standpunt dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

20-02-2020
9

De curator heeft in de afgelopen periode uiteindelijk reactie van de bestuurder
ontvangen. De curator heeft de reactie en in onderzoek en neemt de komende
periode een nader standpunt in.

26-11-2020
12

De curator is tot een afronding gekomen van dit punt, zie ook onder 7.5.

25-02-2021
13

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2014 is gedeponeerd op 9 december 2016. Nadien hebben
geen deponeringen plaatsgevonden.

16-05-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Zie 7.1

16-05-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Zie 7.1

16-05-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zie 7.1
Ja

16-05-2018
2

16-08-2018

Toelichting
Gelet op het feit dat niet is voldaan aan de boekhoud- en deponeringsplicht,
staat vast dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator tracht in dat
kader in overleg te treden met de bestuurder van de vennootschap.

Toelichting
De pogingen tot overleg met de bestuurder hebben niets opgeleverd. De
curator overw eegt zijn vervolgstappen, w aaronder het doen van een aangifte.

Toelichting
Geen opmerkingen.

Toelichting
De bestuurder van de failliete vennootschap is meerdere malen opgeroepen
voor een faillissementsverhoor, maar niet verschenen. De curator heeft daarom
verzocht om inbew aringstelling van de bestuurder. Het bevel tot
inbew aringstelling is afgegeven. De curator heeft het bevel tot
inbew aringstelling getracht bij de bestuurder onder de aandacht te brengen,
maar zonder resultaat. De curator zal de inbew aringstelling van de bestuurder
verder opvolgen.

Toelichting
De bestuurder is naar aanleiding van de inbew aringstelling nog niet in
bew aring gesteld. De curator volgt dit verder op.

Toelichting
De curator heeft niet meer van het bestuur vernomen. Mede gezien de
bevindingen van de curator als vermeld onder 7.1 en 7.2, stelt de curator zich
op het voorlopige standpunt dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
De curator heeft een reactie ontvangen van de bestuurder van de failliete
vennootschap. Hij betw ist dat sprake zou zijn van onbehoorlijk bestuur. De
curator is met de bestuurder in overleg getreden.

Toelichting
De afgelopen periode heeft aanvullend overleg plaatsgevonden met de
bestuurder, mede in het licht van de executie van het veroordelende vonnis
jegens zijn vennootschap H.A.C. Haak Beheer B.V. De bestuurder heeft
toegezegd op korte termijn met een concreet voorstel voor een algehele
regeling te komen. De curator heeft de bestuurder daartoe de gelegenheid
gegeven maar w il in de komende periode tot een concrete afw ikkeling kunnen
komen.

Toelichting
De curator heeft in de afgelopen periode nadere reactie van de bestuurder
ontvangen. De curator heeft de reactie en in onderzoek en neemt de komende
periode een nader standpunt in.

3

16-11-2018
4

18-02-2019
5

20-08-2019
7

20-11-2019
8

20-02-2020
9

28-05-2020
10

28-08-2020
11

26-11-2020
12

Toelichting
In de afgelopen periode is een nadere uitleg verkregen over de gang van
zaken binnen de failliete vennootschap. In de afgelopen periode is voorts de
verdere afw ikkeling van de vordering op H.A.C. Haak Beheer B.V. in gang gezet
en heeft de bestuurder een deel van die vordering betaald. Na overleg met de
bestuurder, mede in het licht van zijn verkregen reactie op de bevindingen van
de curator en zijn verdere verhaalsmogelijkheden, is besloten om het punt van
onbehoorlijk bestuur vooralsnog als afgerond te beschouw en.

25-02-2021
13

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zie 7.1

Toelichting
Vooralsnog niet van gebleken.

16-05-2018
2

16-08-2018
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie 7.1

16-05-2018
2

Zie 7.1 en 7.5

16-08-2018
3

Nog altijd is niet van de bestuurder vernomen. Inmiddels is een beschikking tot
in bew aring stelling van de bestuurder uitgevaardigd.

20-05-2019
6

De bestuurder is vooralsnog niet in bew aring gesteld.

20-02-2020
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zodra de administratie van de boekhouder van failliet is ontvangen zal de
curator overgaan tot onderzoek.

16-05-2018
2

Nader onderzoek naar administratie.
Opvolgen onbehoorlijk bestuur.

16-08-2018
3

Geen opmerkingen.

18-02-2019
5

Opvolgen beschikking tot in bew aring stelling bestuurder.

20-05-2019
6

Naast het opvolgen van de beschikking tot inbew aringstelling van de
bestuurder, zal de curator zijn bevindingen in het kader van de rechtmatigheid
verder opvolgen.

20-02-2020
9

Overleg met de bestuurder.

28-05-2020
10

De bestuurder heeft toegezegd op korte termijn met een concreet voorstel
voor een algehele regeling te komen. De curator heeft de bestuurder daartoe
de gelegenheid gegeven maar w il in de komende periode tot een concrete
afw ikkeling kunnen komen.

28-08-2020
11

De curator heeft in de afgelopen periode nadere reactie van de bestuurder
ontvangen. De curator heeft de reactie en in onderzoek en neemt de komende
periode een nader standpunt in.

26-11-2020
12

De curator beschouw t dit punt als afgerond.

25-02-2021
13

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,01

16-05-2018
2

€ 10.829,99

16-08-2018
3

€ 11.536,99

25-11-2021
16

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 195.402,00

16-05-2018
2

€ 139.782,00

16-08-2018
3

€ 114.255,63

25-05-2021
14

€ 139.782,00

25-11-2021
16

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,01

16-05-2018
2

€ 12.276,18

16-08-2018
3

€ 12.476,18

18-02-2019
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.500,00

16-05-2018
2

€ 5.017,56

16-08-2018
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

16-05-2018
2

6

16-08-2018
3

7

16-11-2018
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 85.760,92

16-05-2018
2

€ 97.583,81

16-08-2018
3

€ 107.668,64

16-11-2018
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
(nog) niet te zeggen.

16-05-2018
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie crediteuren.

16-05-2018
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

16-05-2018
2

H.A.C. Haak Beheer B.V.

28-05-2020
10

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

16-05-2018
2

Incassoprocedure.

28-05-2020
10

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

16-05-2018
2

De curator heeft H.A.C. Haak Beheer B.V. in rechte aangesproken om een
vordering in rekening-courant te voldoen aan de failliete vennootschap van in
hoofdsom € 392.557,11. Tot zekerheid van verhaal heeft de curator beslag
gelegd onder onroerende zaken op naam van H.A.C. Haak Beheer B.V.

28-05-2020
10

H.A.C. Haak Beheer B.V. is bij verstek veroordeeld tot betaling van voornoemde
vordering in rekening-courant aan de failliete vennootschap. Het betreffende
vonnis is inmiddels aan H.A.C. Haak Beheer B.V. betekend. De procedure is
daarmee vooralsnog tot een einde gekomen.

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

16-05-2018
2

De procedure is vooralsnog tot een einde gekomen. In dat kader zijn er
voorlopig geen w erkzaamheden op dit punt.

28-05-2020
10

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Inventarisatie positie bank, inname en onderzoek administratie.

16-05-2018
2

Onderzoek incasso rekening-courant en nader onderzoek naar administratie.
Opvolgen van incasso rekening-courantverhouding aandeelhouder; opvolgen
niet voldoen aan boekhoudplicht/onbehoorlijk bestuur.

16-08-2018
3

Opvolgen beschikking tot in bew aring stelling bestuurder.

20-05-2019
6

Inbew aringstelling bestuurder.

20-08-2019
7

Naast het opvolgen van de beschikking tot inbew aringstelling van de
bestuurder, zal de curator zijn bevindingen in het kader van de rechtmatigheid
verder opvolgen. Voorts zal de curator de incasso van de vordering in
rekening-courant verder ter hand nemen.

20-02-2020
9

De curator zal in de komende periode het overleg met de bestuurder in het
kader van de rechtmatigheidsbevindingen van de curator verder voortzetten.
De curator is voorts voornemens om in de komende periode het tegen H.A.C.
Haak Beheer B.V. gew ezen verstekvonnis ten uitvoer te leggen.

28-05-2020
10

De bestuurder heeft toegezegd op korte termijn met een concreet voorstel
voor een algehele regeling te komen. De curator heeft de bestuurder daartoe
de gelegenheid gegeven maar w il in dat kader in de komende periode tot een
concrete afw ikkeling kunnen komen. De curator zal in voorkomend geval voorts
voortgaan met de uitw inning van het vonnis jegens H.A.C. Haak Beheer B.V.

28-08-2020
11

De curator heeft in de afgelopen periode nadere reactie van de bestuurder
ontvangen. De curator heeft de reactie en in onderzoek en neemt de komende
periode een nader standpunt in.

26-11-2020
12

De curator zal in de komende periode voortgaan met de afw ikkeling van de
incasso van de vordering H.A.C. Haak Beheer B.V.

25-02-2021
13

De curator zal in de komende periode bezien of en op w elke w ijze door de
boedel verhaal op het beslagen onroerend goed van H.A.C. Haak Beheer B.V.
zal w orden genomen, w aarbij de curator in dat kader over de afw ikkeling
overleg zal voeren met zow el H.A.C. Haak Beheer B.V. als ING Bank N.V.

25-05-2021
14

In de komende periode zal duidelijk w orden op w elke w ijze door H.A.C. Haak
Beheer B.V. aan haar veroordeling zal w orden voldaan; dat w il zeggen door
executie van de beslagen onroerende zaak of anderszins. Na afronding van
dat punt kan naar verw achting w orden overgegaan tot afw ikkeling van het
faillissement.

25-08-2021
15

In de komende periode zal w orden bezien of met de opbrengst van de
verkoop van een onroerende zaak door het bestuur tot een afw ikkeling van
de rekening-courantschuld van H.A.C. Haak Beheer B.V. zou kunnen w orden
gekomen.

25-11-2021
16

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
(nog) niet te zeggen.

16-05-2018
2

10.3 Indiening volgend verslag
25-2-2022

25-11-2021
16

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.2

Bijlagen
Bijlagen

16-05-2018
2

