
 

 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 
 

Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 31 maart 2014 

 
 

 

Gegevens onderneming: Hakobouw B.V., gevestigd te Transportweg 32, 

9645 KX Veendam 

Faillissementsnummer: F18/13/120 

Datum uitspraak: 19 maart 2013 

Curator: mr S. van Gessel 

R-C: mr G.H. Boekaar 

 

Activiteiten onderneming: Exploitatie van een aannemersbedrijf op het 

gebied van burgerlijke- en utiliteitsbouw. 

Omzetgegevens: Volgens de concept jaarrekening 2012 bedroeg 

de omzet in 2012 € 3.211.927,-. In 2011 bedroeg 

de omzet € 3.259.893,- 

Personeel gemiddeld aantal: 2 

 

Saldo einde verslagperiode: Zie financieel verslag 

 

Verslagperiode: 18 december 2013 t/m 31 maart 2014 

Bestede uren in verslag periode:  06:24 

Bestede uren totaal: 68:30 

 

 

1. Inventarisatie 

 

1.1 Directie en organisatie : Hakobouw B.V. is opgericht bij akte van 29 augustus 2002. 

Bestuurder en houder van 49% van de aandelen is de heer H.J. 

Pierik. De overige 51% van de aandelen zijn in het bezit van 

Koen Meijer Beheer B.V. 

1.2 Winst en verlies : Volgens de concept jaarrekening 2012 bedroeg het resultaat in 

dat jaar € 81.503,- negatief. In 2011 bedroeg het resultaat € 

254.815,- negatief. 

1.3 Balanstotaal : Het balanstotaal bedroeg per 31 december 2012 € 451.534,- 

per 31 december 2011 bedroeg het balanstotaal € 316.639,-. 

1.4 Lopende procedures : Voor zover bekend geen. 

1.5 Verzekeringen : Verzuimverzekering, CAR Montageverzekering, auto-

verzekeringen, aansprakelijkheidsverzekering. De curator 

heeft de tussenpersoon verzocht de verzekeringen te 

beëindigen. 
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1.6 Huur : Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte van Aannemersbedrijf 

Koen Meijer B.V. voor € 1.149,50 incl BTW per maand. De 

huur is per 29 mei 2013 geëindigd. 

1.7 Oorzaak faillissement : Volgens de directie is er niet een specifieke oorzaak die tot 

het faillissement heeft geleid maar moet de reden meer 

worden gezocht in de algemene terugloop van opdrachten. De 

prijzen staan enorm onder druk en de vraag is in de bouw 

aanmerkelijk gedaald. Als gevolg van de gekrompen 

orderportefeuille en gedaalde marges raakte de vennootschap 

in financiële problemen en was zij niet langer in staat om aan 

haar verplichtingen te blijven voldoen. 

 Werkzaamheden : 10:24 

 

2. Personeel 

 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 2, waaronder de bestuurder. Het personeel dat nodig was om 

opdrachten uit te voeren werd ingehuurd via een gelieerd 

uitzendbureau. 

2.2 Aantal in jaar voor faill. : onbekend 

2.3 Datum ontslagaanzegging : 21 maart 2013. 

 Werkzaamheden : 1:12 

 

3. Activa  

 

ONROERENDE ZAKEN 

3.1 Beschrijving : Geen 

3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t. 

3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 

BEDRIJFSMIDDELEN 

3.5 Beschrijving : Een geringe hoeveelheid aan handgereedschap, spijkers en 

schroeven etc. De curator zal in opdracht van de bank 

overgaan tot onderhandse verkoop. 

Bovengenoemde goederen zijn inmiddels samen met de 

inventaris verkocht voor het bedrag van € 5.594,- 
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3.6 Verkoopopbrengst : € 5.594,- 

3.7 Boedelbijdrage : € 559,40 (10%) 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Ja 

 

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK 

3.9 Beschrijving : De benodigde materialen werden aangeleverd op de klussen 

waardoor er geen voorraad is. In de orderportefeuille 

bevonden zich nog een tweetal klussen die de curator met 

toestemming van de rechter-commissaris geen gestand heeft 

gedaan. 

3.10 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.11 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 

ANDERE ACTIVA 

3.12 Beschrijving :  Gefailleerde heeft een 7-tal auto’s in eigendom alsmede 

een tweetal aanhangwagens. De bank heeft de curator 

verzocht te zorgen voor onderhandse verkoop tegen een 

boedelbijdrage van 10%. Bezichtigingen zijn gaande. 

Het rollend materieel is inmiddels verkocht voor € 

19.356,-. Van dit bedrag is een bedrag ad € 17.420,40 

afgedragen aan de pandhouder. 

 Mogelijk heeft gefailleerde een claim uit hoofde van 

schadeverzekering. Bij een opdrachtgever is schade 

veroorzaakt aan beveiligingsapparatuur door een 

onderaannemer. De opdrachtgever heeft de schade 

verrekend met de vordering van gefailleerde. De 

schadeclaim is ingediend via de assurantie 

tussenpersoon; de curator is thans in afwachting van de 

beoordeling door de verzekeraar.  

Op verzoek van de verzekeraar heeft de curator de 

claim ten bedrage van € 3.880,83 nader onderbouwd en 

toegelicht. De verzekeraar heeft inmiddels aan de 

curator laten weten niet tot uitkering over te willen gaan 

omdat terzake (althans: in de visie van de 

verzekeringsmaatschappij) geen dekking bestaat.  

3.13 Verkoopopbrengst : € 19.356,-. (boedelbijdrage € 1.935,60) 

 Werkzaamheden : 07:18 
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4. Debiteuren 

 

4.1 Omvang debiteuren : € 40.868,97. De debiteuren zijn verpand aan ABN AMRO 

Bank N.V. Inmiddels heeft de curator de debiteuren 

aangeschreven met het verzoek over te gaan tot betaling.  

Een deel van de debiteuren blijkt reeds te hebben betaald op 

de bankrekening van gefailleerde. De bank beroept zich 

terzake op verrekening vanwege haar pandrecht.  

Een aantal debiteuren heeft niet gereageerd op de 

incassobrief. De meerderheid heeft echter wel gereageerd en 

geeft aan dat de werkzaamheden niet naar tevredenheid zijn 

uitgevoerd waardoor men (een deel van) de betaling heeft 

opgeschort. De curator legt de verweren voor aan de directie 

van Hakobouw B.V. om daarna te kunnen beoordelen of het 

zinvol is de incassoprocedure voort te zetten. 

 

Inmiddels heeft de curator moeten vaststellen dat verdere 

incasso-werkzaamheden ten behoeve van de pandhouder niet 

zinvol zijn gezien de kosten-baten afweging, mede vanwege 

de vele inhoudelijke uitvoeringsklachten van de debiteuren. 

De opdrachtgever genoemd onder §3.12 heeft toegezegd het 

factuurbedrag, verminderd met de schadeclaim ad € 

3.880,83, te betalen. De curator is thans nog in afwachting 

van deze betaling. 

Inmiddels heeft de betreffende debiteur het verschuldigde 

restantbedrag ad € 6.563,03 voldaan op de boedelrekening. 

Dat bedrag komt, onder inhouding van 10% boedelbijdrage, 

toe aan de pandhouder.  

 

4.2 Opbrengst : € 6.563,03  (waarvan 90% toekomt aan pandhouder)  

4.3 Boedelbijdrage : € 656,30 

 Werkzaamheden : 06:06 

 

5. Bank / Zekerheden 

 

5.1 Vordering van bank(en) : ABN AMRO Bank N.V. € 198.371,67. 

5.2 Leasecontracten : Gefailleerde had een kopieermachine in lease. De 

kopieermachine is inmiddels opgehaald door de 

leasemaatschappij. 
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5.3 Beschrijving zekerheden : ABN Amro Bank N.V. heeft pandrecht op de 

bedrijfsinventaris en de debiteuren. 

5.4 Separatistenpositie : ABN AMRO Bank N.V. 

5.5 Boedelbijdragen : Met de bank is een boedelbijdrage van 10% overeengekomen 

voor de verkoop van de activa en de incasso van de 

debiteuren. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : Enkele crediteuren hebben een beroep gedaan op 

eigendomsvoorbehoud op geleverde voorraad. In de boedel 

van gefailleerde zijn echter geen voorraden aangetroffen. 

5.7 Reclamerechten : Geen. 

5.8 Retentierechten : Geen. 

 Werkzaamheden : 05:18 

 

6. Doorstart / voortzetten onderneming 

 

VOORTZETTEN 

6.1 Exploitatie / zekerheden : n.v.t. 

6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t. 

 

DOORSTART 

6.3 Beschrijving : Een doorstart is helaas niet mogelijk gebleken. 

6.4 Verantwoording : n.v.t. 

6.5 Opbrengst : n.v.t. 

6.6 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

 

7. Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht : Voldaan. 

7.2 Depot jaarrekeningen : Voldaan. 

7.3 Goedk. verkl. accountant : n.v.t. 
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7.4 Stortingsverpl. aandelen : Niet relevant aangezien een eventuele vordering tot 

volstorting reeds is verjaard. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : n.v.t. 

7.6 Paulianeus handelen : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 0:00 

 

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen : De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend ten 

bedrage van € 2.966,45. Het UWV heeft een boedelvordering 

ad € 18.823,42 aangemeld. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 64.407,- 

8.3 Pref. vord. van het UWV : € 13.341,50 

8.4 Andere pref. crediteuren : ABN AMRO Bank € 198.371,67 (preferent voor zover 

gedekt door pandrecht) 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 25 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 112.63,37 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Opheffing wegens gebrek aan baten. 

 Werkzaamheden : 21:54 

 

9. Procedures 

 

9.1 Naam wederpartij(en) : Geen 

9.2 Aard procedure : n.v.t. 

9.3 Stand procedure : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

10. Overig 

 

10.1 Termijn afwikkeling faill. : n.v.t. 
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10.2 Plan van aanpak :  Verdere inventarisatie schulden & bezittingen  

 Verkoop bedrijfsactiva  

 Onderzoek evt. onbehoorlijk bestuur  

 Voortzetting debiteurenincasso  

 Afwikkeling schadekwestie met verzekeraar 

 

(Punten gemarkeerd met  zijn voltooid) 

 

10.3 Indiening volgend verslag : In dit faillissement zijn thans geen verdere baten te 

verwachten. Zoals blijkt uit bijgesloten financieel verslag is 

het boedelactief niet toereikend om de boedelschulden 

geheel te kunnen voldoen. De curator stelt voor het 

faillissement op te heffen wegens de toestand van de boedel. 

 Werkzaamheden : 16:18 

 

S. van Gessel, 

Curator 


