
 

Gegevens onderneming:  1 
Faillissementsnummer:  

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

 

Nummer:  4   

Datum verslag:   21 mei 2019 

Curator: mr. G. te Biesebeek 

R-C: mr. S.J.O. de Vries 

 
Naam onderneming Baroksi Holding B.V. 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap Baroksi Holding B.V., statutair 

gevestigd te Bemmel, gemeente Lingewaard, ingeschreven 

bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59473606, 

kantoorhoudende te 5701 SX Helmond, aan de 

Bindersestraat nr. 13 

Activiteiten onderneming Oorspronkelijk een zuivere holding vennootschap, na het 

faillissement van haar dochtervennootschap Wonen in Stijl 

B.V. ( d.d. 6 december 2016) werden bouwwerkzaamheden 

vanuit de schuldenaar aangenomen, waarbij een 

personeelslid werd verloond via een Payroll bedrijf. 

Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

 €  €  €  

 €  €  €  
 

 

Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

2016 € onbekend € onbekend €  

2017 € onbekend € onbekend €  
 

 

Toelichting financiele gegevens Geen 

Personeel gemiddeld aantal Geen 

  

Boedelsaldo Nihil 

Verslagperiode 19 december 2017 – 31 mei 2018 

 

Verslag 3: 

1 juni 2018 – 31 oktober 2018 

 

Verslag 4: 

1 november 2018 – 20 mei 2019 

Bestede uren in verslagperiode Verslag 2: 

• 5,58 uur 

Verslag 3: 

• 0,92 uur 

 

Verslag 4: 

0,50 uur 

Bestede uren Totaal Verslag 2: 

 

• 10,67 uur  

Verslag 3: 

• 11,58 uur 

 

Verslag 4: 

12,42 uur. 

 

1 Inventarisatie   
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 Directie en organisatie De bestuurder en enig aandeelhouder van de schuldenaar is 

de heer F.M.A.L. Janssen, wonende te Aarle Rixtel. 

 Lopende procedures De schuldenaar was gedagvaard door de curator van Wonen 

in Stijl B.V. (eveneens mr. Te Biesebeek) op grond van 

artikel 2:248 BW.  

 Verzekeringen Niet van toepassing 

 Huur Niet van toepassing 

 Oorzaak faillissement De bestuurder van de schuldenaar wordt door de 

crediteuren van o.a. Wonen in Stijl BV onzakelijk handelen 

verweten en ze hebben via het t.v. programma Tros 

Opgelicht aandacht gekregen voor de “praktijken” van de 

bestuurder. De bestuurder van de schuldenaar geeft aan 

dat door deze bekendheid partijen geen zaken meer met 

hem en/of de schuldenaar willen doen, ten gevolge waarvan 

de schuldenaar in betalingsproblemen kwam te verkeren. 

Het faillissement is aangevraagd door het Payroll bedrijf, 

die personeel aan de schuldenaar ter beschikking stelde. 

 Werkzaamheden De curator heeft een intake gesprek met de bestuurder, de 

heer J. gevoerd. 

 

2 Personeel    

 

 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
geen 

 Aantal in jaar voor 

faillissement 
geen 

 Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing 

 Werkzaamheden 
 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

 Beschrijving Niet van toepassing 

 Verkoopopbrengst 
 

 Hoogte hypotheek 
 

 Boedelbijdrage 
 

 Werkzaamheden 
 

 

Bedrijfsmiddelen 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Niet van toepassing 

 Verkoopopbrengst 
 

 Boedelbijdrage 
 

 Werkzaamheden 
 

 

Andere activa 

 Beschrijving Niet van toepassing 

 Verkoopopbrengst 
 

 werkzaamheden 
 

 

4 Debiteuren    

 

 Omvang debiteuren Niet van toepassing. 
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 Opbrengst tot heden 
 

 Boedelbijdrage 
 

 Werkzaamheden 
 

 

5 Bank/zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
Niet van toepassing; de schuldenaar had niet meer de 

beschikking over een bankrekening en liet het 

betalingsverkeer noodgedwongen over zijn privé-rekening 

lopen. 

 Leasecontracten Een financial lease overeenkomst aangaande een Mercedes 

Benz, kenteken 3-VZT-64. De curator beschikt nog niet 

over de inhoud van dit lease-contract terwijl de auto bij de 

garage gestald staat. 

 Beschrijving zekerheden Niet van toepassing. 

 Separatistenpositie Niet van toepassing. 

 Boedelbijdragen Niet van toepassing. 

 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing. 

 Reclamerechten Niet van toepassing. 

 Retentierechten Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden Verslag 2:  

De leasemaatschappij heeft de Mercedes Benz verkocht en 

haar restantvordering bij de curator ter verificatie 

ingediend. 

 

6 Doorstart/voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing. 

 Financiële verslaglegging 
 

 Werkzaamheden 
 

 

Doorstart 

 Beschrijving Niet van toepassing. 

 Verantwoording  

 Opbrengst  

 Boedelbijdrage  

 Werkzaamheden  

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht De boekhouding is niet bijgewerkt, zodat niet op 

eenvoudige wijze de rechten en verplichtingen gekend 

kunnen worden. 

 Depot jaarrekeningen De jaarrekening 2014 werd op 3 februari 2016 

gedeponeerd; de jaarrekening over 2015 was niet 

gedeponeerd. Ogenschijnlijk is de gepubliceerde 

jaarrekening 2014 valselijk opgemaakt en is daarmee een 

verkeerde voorstelling van zaken gecreëerd.  

 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing en/of vereist. 

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Niet relevant gelet op het gering, te storten kapitaal en 

gelet op het gesteld onder het kopje “onbehoorlijk bestuur”. 
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 Onbehoorlijk bestuur Nu er niet aan de deponerings- en boekhoudverplichting is 

voldaan is er sprake van wanbeleid, welke een belangrijke 

oorzaak van het faillissement vermoed wordt te zijn. 

 Paulianeus handelen Niet van gebleken 

 Werkzaamheden Bij gelegenheid zal de bestuurder aansprakelijk worden 

gesteld voor het volledige deficit. Vanuit het faillissement 

van Wonen in Stijl B.V. is de bestuurder reeds aansprakelijk 

gesteld, waarbij ook conservatoire maatregelen getroffen 

zijn. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar de inhoud 

van de verslagen die in dat faillissement zijn en/of worden 

opgemaakt. Het faillissement is bekend onder nummer 

F/01/16/586. 

 

Verslag 4: 

De bestuurder heeft aangegeven een schikking te 

wensen met de curator, zowel in zijn relatie tot 

Wonen in Stijl B.V. als in zijn relatie tot Baroksi B.V. 

Een voorstel daartoe zal in beraad worden genomen. 

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen Salaris curator: P.M. 

 Pref. Vord. van de fiscus € 11.218,- 

 

Verslag 2: 

€ 18.839,- 

 Pref. Vord. van het UWV Niet bekend. 

 Andere pref. Crediteuren Aanvrager van het faillissement: € 1.500,- 

 Aantal concurrente 

crediteuren 
1 

 

Verslag 2: 

4 

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
€ 6.986,39 

 

Verslag 2: 

€ 10.779,49 

 

Verslag 3: 

€ 17.895,32 

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog onbekend. 

 

Verslag 2: 

Een uitkering aan de concurrente crediteuren wordt niet 

mogelijk geacht. 

 Werkzaamheden De crediteuren worden aan de hand van de postblokkade 

aangeschreven. 

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing. 
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9.2  Aard procedure - 

9.3 Stand procedure - 

 werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Onbekend, hangt met name van de vraag wanneer de 

woning van de bestuurder verkocht is en zo ja, tegen welke 

prijs. 

 

Verslag 2: 

De woning van de bestuurder is verkocht. De 

meeropbrengst staat op een depotrekening onder de 

notaris, zulks in afwachting van een 

vaststellingsovereenkomst tussen de beslagleggers en/of 

een rangregelingsprocedure. Vanuit de verkoop van deze 

woning zal geen opbrengst in de boedel van Baroksi BV 

vloeien; wel in de boedel van Wonen in Stijl B.V. 

 

Verslag 4: de curator is in afwachting van een 

schikkingsvoorstel, af te geven door de bestuurder. 

Zodra een schikking getroffen is, kan het 

faillissement worden afgewikkeld. 

10.2  Plan van aanpak Wachten op het moment dat de bestuurder zijn woning 

heeft verkocht. 

De woning is in hypotheek, 2e in rang gegeven aan de 

curator van Wonen in Stijl B.V.. De eventueel te realiseren 

overwaarde kan worden aangewend voor het (gedeeltelijk) 

voldoen van de crediteuren in beide vennootschappen, mits 

er een substantiële overwaarde wordt gerealiseerd. 

Zodra de woning is verkocht zal verder overleg met de 

bestuurder plaats vinden. 

 

Verslag 2: 

De woning is verkocht en de curator van Wonen in Stijl B.V. 

(als één van de beslagleggers op de woning) zal in contact 

treden met de andere beslaglegger(s) tot verdeling van de 

meeropbrengst die ongeveer € 23.000,- bedraagt. 

 

Hoewel van deze beslagopbrengst niets in de boedel van 

Baroksi Holding B.V. zal vloeien, wenst de curator om hem 

moverende redenen dit faillissement nog niet op te heffen. 

De curator gaat nog in overleg met de bestuurder om te 

bezien of een schikking bereikt kan worden. 

 

Verslag 4: 

De bestuurder heeft aangegeven een 

schikkingsvoorstel te willen doen en de curator is in 

afwachting van dit voorstel. Er vanuit gaande dat een 

schikking getroffen zal worden, kan het faillissement 
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daarna worden afgewikkeld. 

10.3 Indiening volgend verslag Medio mei 2018 

 

Verslag 2: 

Uiterlijk 4 november 2018 

 

Verslag 4: 

Uiterlijk 2 mei 2019 

 

Verslag 5: 

Uiterlijk 21 november 2019 

 werkzaamheden 
 

 

 

Helmond, 21 mei 2019     

 

 

 

Mr. G. te Biesebeek, 

curator 

 

 
Disclaimer: 
Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo 
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk 
is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf 
– bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste 
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 


