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Gegevens onderneming: Bako Projecten B.V.   
Faillissementsnummer: F. 01/15/355 

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:   7 Datum:    21 november 2017 

 
Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud 

daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. 

 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

BAKO PROJECTEN B.V., statutair gevestigd en 

kantoorhoudende te Asten aan de Ommelseweg no. 55, 

ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 

17047264, hierna te noemen: “Bako Projecten”.  

  

Faillissementsnummer F. 01/15/355 

Datum uitspraak 12 mei 2015  

  

Curator mr. B.A.P. Sijben 

Rechter-commissaris mw. mr. C. Schollen-den Besten 

  

Activiteiten onderneming Bako Projecten houdt zich blijkens haar bedrijfsomschrijving 

bezig met de aan- en verkoop, alsmede huur en verhuur 

van registergoederen. Daarnaast hield Bako Projecten zich 

bezig met de ontwikkeling van vastgoed.      

Omzetgegevens 2014 (voorlopig): € 53.208,- 

2013: € 53.097,- 

Personeel gemiddeld aantal 1 werknemer 

  

Boedelrekening NL90 RABO 0303 5740 97 (Rabobank) 

Saldo einde verslagperiode € 287.704,83 (verslag 5) 

€ 276.634,96 (verslag 6) 

€ 266.914,47 (verslag 7) 

  

Verslagperiode 1 mei 2016 tot en met 31 oktober 2016 (verslag 5) 

1 november 2016 tot en met 30 april 2017 (verslag 6) 

1 mei 2017 tot en met 31 oktober 2017 (verslag 7) 

Bestede uren in verslagperiode 43,17 uur (verslag 5) 

23,5 uur (verslag 6) 

24,08 uur (verslag 7) 

Bestede uren Totaal 236,66 uur (verslag 5) 

260,16 uur (verslag 6) 

284,25 uur (verslag 7) 

Toelichting 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. 



 

 

 

2 
Gegevens onderneming: Bako Projecten B.V.   
Faillissementsnummer: F. 01/15/355 

 

 

De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag zijn vetgedrukt 

weergegeven.  

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Enig aandeelhouder en bestuurder van Bako Projecten is de 

besloten vennootschap Bako Beheer B.V. De 

aandeelhouders en bestuurders van Bako Beheer B.V. zijn 

de heren K.J.M. van den Boomen en B.A.H.E. van den 

Boomen.    

1.2 Winst en verlies 2014 (voorlopig): € - 40.010,- (verlies) 

2013: € - 33.104 (winst)  

1.3  Balanstotaal 2014 (voorlopig): € 7.619.440,- 

2013: € 8.125.521,- 

1.4 Lopende procedures Procedure Verhees c.s.: 

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was Bako 

Projecten als gedaagde bij een procedure voor de 

Rechtbank Oost-Brabant betrokken. Bako Projecten is door 

1) H.W. Verhees Beheer B.V., 2) T.J. Verhees Beheer B.V., 

3) de heer J.M.G. Martens en 4) mevrouw M.M.P. Kuijpers 

(hierna gezamenlijk: “Verhees c.s.”) gedagvaard tot 

(primair) betaling van een bedrag van ca. € 3,8 miljoen en 

(subsidiair) ontbinding van de tussen Verhees c.s. en Bako 

Projecten gesloten koopovereenkomsten. Over het geschil 

tussen Bako Projecten en Verhees c.s. hierna meer. 

Verhees c.s. hebben de curator bij akte d.d. 29 mei 2015 

opgeroepen om het geding over te nemen. De curator heeft 

vooralsnog het standpunt ingenomen dat de procedure op 

grond van artikel 29 Faillissementswet is geschorst. In het 

kader van een minnelijke regeling (zie hierna onder 3) zal 

deze procedure worden geroyeerd.    

 

Procedure gemeente Helmond: 

Er liep kennelijk een bezwaarprocedure, waarbij Bako 

Projecten bij de gemeente Helmond bezwaar heeft gemaakt 

tegen een opgelegde last onder dwangsom tot het 

verwijderen van enkele zaken die zijn aangebracht aan een 

aan Bako Projecten toebehorend pand te Helmond. Het 

bezwaar is ongegrond verklaard. De curator heeft de 

uiteindelijke belanghebbende (een huurder) op de uitspraak 

geattendeerd. De curator acht het niet opportuun een 

rechtsmiddel aan te wenden.  

1.5  Verzekeringen Bako Projecten heeft door tussenkomst van Rabobank 

Peelland Zuid U.A. een zogenaamde bedrijvencompactpolis 

afgesloten bij Interpolis. Deze polis bevat onder meer een 

opstalverzekering voor de aan Bako Projecten toebehorende 

registergoederen. De verzekering zal, in ieder geval voor 
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wat betreft de opstalverzekering, door Rabobank Peelland 

Zuid U.A. worden gecontinueerd. De bij Interpolis lopende 

verzuimverzekering is geroyeerd, hetgeen desgevraagd tot 

een premierestitutie ad. € 1.059,28 heeft geleid.  

1.6 Huur Bako Projecten is geen huurder van zaken. Wel worden 

enkele onroerende zaken door Bako Projecten verhuurd. De 

huurprijzen worden, in beginsel, voldaan op de door Bako 

Projecten aangehouden bankrekening bij Rabobank 

Peelland Zuid U.A. Vooralsnog, mede door het ingestelde 

verzet tegen de faillietverklaring, zal die praktijk worden 

gecontinueerd (waarbij met Rabobank Peelland Zuid U.A. is 

afgesproken dat de huurprijs die ziet op de periode na 

faillissementsdatum te zijner tijd zal worden afgerekend). 

Voor wat betreft de huurinkomsten wordt verwezen naar 

onderdeel 3.12 van dit faillissementsverslag.    

1.7  Oorzaak faillissement Het bestuur van Bako Projecten heeft dienaangaande het 

volgende verklaard. Bako Projecten is zich gaan toeleggen 

op de ontwikkeling van vastgoed. In dat kader is Bako 

Projecten in feite met een 2-tal projecten bezig geweest: 

 

1. Project “Heihorsten” te Someren: sinds 2005 is Bako 

Projecten bezig geweest met de ontwikkeling van dit 

project. In het gebied de Heihorsten zijn reeds (door 

derden) een golfbaan en een manege gerealiseerd. 

Bako Projecten had het plan hier een gebied voor 

recreatie te ontwikkelen, dat onder meer voorzag in de 

bouw van (ca. 100) vakantiewoningen, een restaurant 

en aanverwante voorzieningen. In het kader van deze 

ontwikkeling zijn onder meer gronden van Verhees c.s. 

aangekocht, zijn plannen ontwikkeld en is in overleg 

met de gemeente Someren een bestemmingsplan 

gerealiseerd. Volgens het bestuur heeft het project 

diverse tegenvallers gekend. Zo zijn er financiële 

tegenvallers geweest (waaronder een overeenkomst 

met het waterschap welke niet door ging), en liep het 

project door procedures vertraging op (het 

bestemmingsplan is per 17 december 2014 

onherroepelijk geworden). Door tegenvallers droogde 

de financiële middelen op en bovendien drong zich de 

vraag op of –door het economische klimaat- het 

project nog financieel haalbaar zou zijn. De 

financiering van het project vond door Vadebo B.V. 

plaats, die door de jaren heen ca. € 5,6 miljoen heeft 

gefinancierd. Vadebo B.V. heeft aangegeven geen 

nadere financieringen aan Bako Projecten te 

verstrekken, waarmee de verdere uitvoeringen van het 

project op losse schroeven kwam te staan. Het bestuur 

heeft aangegeven nog naar participanten/kopers 

gezocht te hebben, maar geen partij gevonden te 
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hebben die daarin belangstelling had.  

 

Verder is van belang dat de gronden voor het project 

grotendeels zijn aangekocht van Verhees c.s. Op 10 

oktober 2007 heeft Verhees c.s. ca. 20 hectare grond 

aan Bako Projecten overgedragen. De grond had op 

dat moment een agrarische bestemming. Partijen 

spraken, kort gezegd af, dat voor de grond een 

koopsom van € 17,- per vierkante meter zou worden 

betaald. Bij levering zou € 5,50 per vierkante meter 

worden betaald en het restant (de “nabetaling”), op 

het moment de bestemming van de grond van 

agrarisch zou worden gewijzigd naar recreatie. In de 

tussentijd mocht Verhees c.s. om niet gebruik maken 

van de grond. Na de bestemmingswijziging heeft 

Verhees c.s. de nabetaling opgeeist. Volgens Verhees 

c.s. bedraagt de nabetaling per 31 december 2014 een 

bedrag van ca. € 3,8 miljoen (de koopsom 

vermeerderd met boetes et cetera). Bako Projecten 

kon deze betaling niet voldoen, waarna partijen in 

overleg zijn getreden over een minnelijke regeling 

(waaronder ontbinding van de transactie), maar 

partijen zijn niet tot overeenstemming kunnen komen.  

 

Verhees c.s. heeft de curator inmiddels verzocht of hij 

de overeenkomst tussen Verhees c.s. en Bako 

Projecten gestand doet.  

 

2. Project “Mierloseweg” te Helmond: in 2008 heeft Bako 

Projecten diverse onroerende zaken aan de 

Mierloseweg te Helmond gekocht voor een koopsom 

van € 2,2 miljoen. Dit project is gefinancierd door 

Rabobank Peelland Zuid U.A. Het doel was om deze 

locatie te herontwikkelen. Volgens het bestuur is deze 

ontwikkeling door gebrek aan medewerking van de 

gemeente Helmond en het economisch klimaat niet 

van de grond gekomen.  

 

Het bestuur heeft verklaard dat Bako Projecten geen 

liquide middelen meer had om aan haar 

betalingsverplichtingen te voldoen en om die reden het 

eigen faillissement heeft aangevraagd.  

 

Verhees c.s. heeft op 20 mei 2015 (derden)verzet 

ingesteld tegen de faillietverklaring. In afwachting van het 

verzet zal de curator zich terughoudend opstellen. Bij 

vonnis d.d. 19 juni 2015 heeft de Rechtbank het ingestelde 

verzet ongegrond verklaard. Verhees c.s. heeft hiertegen 

hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof ’s-

Hertogenbosch. De curator heeft het Gerechtshof 
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geïnformeerd over de stand van de boedel en de 

mondelinge behandeling bijgewoond. Bij arrest van 8 

oktober 2015 heeft het Gerechtshof de uitspraak van het 

faillissement bekrachtigd.          

 Werkzaamheden Besprekingen met het bestuur, Verhees c.s., Rabobank 

Peelland Zuid U.A. en Vadebo B.V. Quick scan van relevante 

financiële en organisatorische documenten/informatie. 

Correspondentie en communicatie met 

verzekeringstussenpersoon. De curator heeft de mondelinge 

behandeling van het verzet bijgewoond en zich daartoe 

voorbereid. Naar aanleiding van de uitkomst van het verzet 

heeft overleg plaatsgevonden met het bestuur en de 

hypotheekhouders. Het hoger beroep  tegen de ongegrond 

verklaring van het verzet is voorbereid. Bijwonen 

mondelinge behandeling bij het Gerechtshof; bestuderen 

arrest.    

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
1 werknemer.  

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
1 werknemer.   

2.3 Datum ontslagaanzegging Tussen Bako Projecten en de werknemer was een 

beëindiging van de arbeidsovereenkomst per 1 juni 2015 

overeengekomen. Voor zover vereist heeft de curator de 

arbeidsovereenkomst, met machtiging van de Rechter-

Commissaris, bij brief van 18 mei 2015 opgezegd.  

 Werkzaamheden Overleg met de werknemer en het UWV, OR en vakbond. 

Correspondentie werknemer in verband uitkering 

loongarantieregeling en, nog nader te specificeren, 

vordering in het faillissement. De (oud)werknemer heeft 

inmiddels een vordering ter verificatie ingediend.   

 

Verslag 5: 

De curator heeft desgevraagd nog vragen van de 

betreffende werknemer beantwoord.  

 

Verslag 7: 

Met de werknemer is overlegd en gecorrespondeerd 

over de hoogte van zijn vordering. Met het UWV is 

gecorrespondeerd in verband met de uitbetaalde 

bedragen onder de loongarantieregeling.  

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Bako Projecten heeft de volgende onroerende zaken in 

eigendom:  

 



 

 

 

6 
Gegevens onderneming: Bako Projecten B.V.   
Faillissementsnummer: F. 01/15/355 

Helmond: 

De onroerende zaken in Helmond betreffen 6 woningen en 

grond, kadastraal bekend:   

1. gemeente Helmond, sectie G, nummer 649, ter grootte 

van 7 a 35 ca (woning Mierloseweg no. 44) 

2. gemeente Helmond, sectie G, nummer 1365, ter 

grootte van 87 ca (woning Mierloseweg no. 42) 

3. gemeente Helmond, sectie G, nummer 1476, ter 

grootte van 86 ca (woning Mierloseweg no. 40) 

4. gemeente Helmond, sectie G, nummer 1477, ter 

grootte van 3 a 62 ca (woning Mierloseweg no. 38) 

5. gemeente Helmond, sectie G, nummer 1871, ter 

grootte van 6 a 85 ca (woning Mierloseweg no. 36) 

6. gemeente Helmond, sectie G, nummer 1872, ter 

grootte van 35 ca (grond) 

7. gemeente Helmond, sectie G, nummer 1873, ter 

grootte van 14 a 80 ca (woning Mierloseweg no. 34) 

8. gemeente Helmond, sectie G, nummer 1874, ter 

grootte van 3 ca (grond) 

9. gemeente Helmond, sectie G, nummer 1875, ter 

grootte van 17 ca (grond) 

 

Someren: 

De onroerende zaken in Someren betreffen 2 woningen en 

diverse gronden, kadastraal bekend:   

 

10. gemeente Someren, sectie R, nummer 15, ter grootte 

van 1 ha 41 a (grond) 

11. gemeente Someren, sectie R, nummer 26, ter grootte 

van 1 ha 46 a (grond) 

12. gemeente Someren, sectie R, nummer 27, ter grootte 

van 5 ha 67 a (grond) 

13. gemeente Someren, sectie R, nummer 36, ter grootte 

van 3 ha 47 a (grond) 

14. gemeente Someren, sectie R, nummer 352, ter grootte 

van 43 a 45 ca (woning Zomerven no. 6) 

15. gemeente Someren, sectie R, nummer 436, ter grootte 

van 2 ha 18 a 80 ca (grond) 

16. gemeente Someren, sectie R, nummer 494, ter grootte 

van 15 a 35 ca (grond) 

17. gemeente Someren, sectie R, nummer 574, ter grootte 

van 10 a 5 ca (woning Provincialeweg no. 9) 

18. gemeente Someren, sectie R, nummer 851, ter grootte 

van 1 ha 17 a (grond) 

19. gemeente Someren, sectie R, nummer 853, ter grootte 

van 8 ha 56 a 30 ca (grond) 

20. gemeente Someren, sectie R, nummer 919, ter grootte 

van 3 ha 93 a 15 ca (grond) 

3.2  Verkoopopbrengst Gronden/woning Heihorsten 
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De onroerende zaken te Someren (gronden en de woning 

aan de Provincialeweg no. 9) zijn verkocht aan Verhees 

c.s., van wie de onroerende zaken in 2007 waren gekocht. 

De koopprijs bedraagt  in totaal € 2.127.037,50. De 

specificatie van de koopprijs is als volgt: 

 

Gronden 

 

€    1.548.250,00 

Woning Provincialeweg 9 

 

€ 472.000,00  

Aanvullende vergoeding en   

 boedelbijdrage €       106.787,50 

   

   

Totaal 

  

€   2.127.037,50  

 

De levering dient nog plaats te vinden. De concept akte van 

levering ligt inmiddels ter beoordeling bij partijen voor.  

 

Naast afspraken over de verkoop van onroerende zaken, 

zijn de curator en Verhees c.s. onder meer 

overeengekomen dat: 

a. partijen elkaar over en weer finale kwijting verlenen; 

b. de lopende procedure (zie onder 1.4) wordt 

doorgehaald. 

 

Voorts zijn de curator en Vadebo B.V. overeengekomen dat 

laatstgenoemde voor een bedrag ad. € 377.962,50 afstand 

doet van haar vordering op Bako Projecten.  

 

Woning Zomerven no. 6: 

In overleg met de hypotheekhouder wordt bezien of een 

onderhandse verkoop mogelijk is. De partijen die interesse 

hebben getoond zijn uitgenodigd een bod uit te brengen.  

 

Onroerende zaken Helmond: 

De betreffende onroerende zaken zijn in opdracht van de 

hypotheekhouder Rabobank Peelland Zuid U.A. getaxeerd. 

Een makelaar is verzocht een advies uit te brengen voor de 

verkoop van de onroerende zaken. Het advies is ontvangen 

en daaromtrent vindt overleg plaats tussen de curator en de 

hypotheekhouder.   

 

Verslag 4: 

De levering van de gronden/woning Heihorsten heeft 

plaatsgevonden. De aan de boedel toekomende bedragen 

zijn op de faillissementsrekeningen ontvangen.  

 

Voor wat betreft de onroerende zaken Helmond is in overleg 

met de hypotheekhouder een lokale makelaar ingeschakeld 

om de verkoop van het onroerend goed te begeleiden. 

Alsdan is de vraag aan de orde geweest of ingezet moet 
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worden op een verkoop in delen of als één complex. Op 

grond van de adviezen van de makelaar en de taxateur is 

ervoor gekozen om voor de onroerende zaken (als één 

complex) een verkoop bij inschrijving te organiseren. Door 

de makelaar is een brochure is opgesteld met onder meer 

gegevens over een verkennend bodemonderzoek uit 2007 

en de mogelijkheden die de gemeente zou bieden voor een 

herontwikkeling. Hierover heeft ook overleg tussen de 

makelaar en de gemeente plaatsgevonden. Tevens zijn er 

verkoopwaarden vastgesteld waaraan de inschrijvers zich 

dienden te conformeren. Alle informatie is naar een 11-tal 

partijen toegestuurd. Het betreft hier met name 

projectontwikkelaars en aannemers. Daarnaast zijn borden 

geplaatst en is de verkoop op de website van Funda gezet. 

Op 4 maart 2016 en 9 maart 2016 hebben kijkdagen 

plaatsgevonden. Uiterlijk op maandag 18 april 2016 

dienden de geïnteresseerde partijen hun inschrijving te 

doen. Dit heeft tot enkele inschrijven geleid. De 

uitgebrachte biedingen zijn besproken met de makelaar en 

de hypotheekhouder. Met toestemming van de Rechter-

commissaris is gegund aan de hoogste bieder, voor een 

koopsom van € 701.000,-. De levering dient nog plaats te 

vinden.   

 

Verslag 5: 

De levering van de onroerende zaken te Helmond heeft 

plaatsgevonden. Uit de koopsom heeft de boedel ontvangen 

een boedelbijdrage ad € 8.482,10 en een bedrag ad € 

1.074,67 ter zake de onroerende zaakbelasting. Verder 

heeft de boedel ten gunste van het Waterschap een bedrag 

ad € 554,24 opgeëist. In het kader van de overdracht heeft 

ook een afrekening van de huurinkomsten plaatsgevonden.  

 

Voor wat betreft de woning aan het Zomerven no. 6 te 

Someren is een verkoopmemorandum opgesteld. De 

geïnteresseerde partijen is verzocht een bod uit brengen. 

Het pand is aan de hoogste bieder gegund, wat heeft geleid 

tot een koopsom van € 235.000,-. De levering heeft 

inmiddels plaatsgevonden. Uit de koopsom heeft de boedel 

ontvangen een boedelbijdrage ad € 7.592,75 en een bedrag 

ad € 204,88 ter zake de onroerende zaakbelasting. Verder 

heeft de boedel ten gunste van het Waterschap een bedrag 

ad € 150,69 opgeëist. 

De curator heeft in het kader van deze verkoop nog overleg 

met de verzekeraar over een mogelijke verzekeringsclaim.  

 

Verslag 6: 

De mogelijke verzekeringsclaim is met toestemming van de 

rechter-commissaris aan de koper van Zomerven no. 6 

overgedragen.  
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3.3 Hoogte hypotheek Op de registergoederen rusten de volgende 

hypotheekrechten (NB. het cijfer is gelijk aan de rang van 

het hypotheekrecht).  

 

Onroerende zaken Helmond: 

1. Rabobank Peelland Zuid U.A.: € 6.000.000,- 

   

Onroerende zaken Someren: 

1. Rabobank Peelland Zuid U.A.: € 550.000,- 

2. Rabobank Peelland Zuid U.A.: € 1.000.000,- 

3. Vadebo B.V.: € 6.000.000,- 

3.4 Boedelbijdrage De aanvullende vergoeding en de boedelbijdragen (als 

vermeld in 3.2), voor in totaal  € 106.787,50, ter zake de 

gronden/woning Heihorsten komen aan de boedel toe.  

 

Verslag 4: 

Ter zake de verkoop van de Onroerende zaken Helmond is 

een boedelbijdrage overeengekomen van 1% exclusief BTW 

over de koopprijs.  

 

Verslag 5: 

Onroerende zaken Helmond: € 8.482,10 

Zomerven no. 6 Someren: € 7.592,75 

 Werkzaamheden Onderzoek Kadaster; overleg hypotheekhouders. Onderzoek 

naar de diverse huurovereenkomsten en leegstandsbeheer. 

Verhees c.s. heeft aangegeven de Onroerende zaken 

Someren terug te willen kopen (in die zin dat de overdracht 

aan Bako Projecten wordt ontbonden, de betaalde koopsom 

wordt gerestitueerd en de gronden worden teruggeleverd). 

Gelet op het verzet tegen de faillietverklaring heeft de 

curator zich aanvankelijk terughoudend opgesteld.  

 

Op uitdrukkelijk verzoek van Verhees c.s. en 

hypotheekhouder Vadebo B.V. (en overigens ook in overleg 

met hypotheekhouder Rabobank Peelland Zuid U.A. en het 

bestuur) heeft de curator onderzocht in hoeverre een 

minnelijke regeling op dit punt mogelijk is. Dit ook in 

verband met een door Verhees c.s. ingeroepen vernietiging 

van het ten gunste van Vadebo B.V. gevestigde 

hypotheekrecht en de persoonlijke aansprakelijkheidstelling 

van het bestuur. De curator heeft in de vorm van een 

concept overeenkomst een voorstel gedaan, dat 

aanvankelijk ter sondering is voorgelegd bij de 

hypotheekhouders. In dat kader is veelvuldig overleg 

gevoerd en gecorrespondeerd. Het voorstel is eveneens 

gedeeld met Verhees c.s. Op dit moment is nog geen 

overeenstemming bereikt. Na veelvuldig overleg en 

schriftelijk contact tussen de betrokken partijen is 

uiteindelijk overeenstemming bereikt. In dat kader zijn ook 
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tussen Verhees c.s. en Vadebo B.V. (en gelieerde partijen) 

afspraken gemaakt ter beslechting van hun geschillen.  

 

Verslag 4: 

De transactie ter zake de gronden/woning Heihorsten is 

afgerond. Verder heeft de verkoop van de onroerende 

zaken Helmond plaatsgevonden, waartoe is overlegd met 

de hypotheekhouder en bank.  

 

Verslag 5:  

Afwikkeling transactie van de onroerende zaken te 

Helmond. Verkoop en levering Zomerven no. 6 te Someren.  

 

Verslag 6: 

Bestuderen mogelijke verzekeringsclaim; overleg 

verzekeraar en koper; overdracht verzekeringsclaim.  

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Niet van toepassing.   

3.6 Verkoopopbrengst -  

3.7 Boedelbijdrage -  

3.8 Bodemvoorrecht fiscus -  

  Werkzaamheden -   

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Niet van toepassing.   

3.10 Verkoopopbrengst - 

3.11 Boedelbijdrage -  

 Werkzaamheden - 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Dommeinnaam: 

Domeinnaam www.bakoprojecten.nl.     

 

Huurinkomsten: 

De Onroerende zaken Helmond werden door Bako Projecten 

aan diverse partijen verhuurd.  

 

Restitutie Interpolis: 

Restitutie van betaald premie verzuimverzekering.  

 

Restitutie Essent: 

Restitutie van te veel betaalde voorschotten voor energie.  

 

Verslag 4: 

Watersysteemheffing: 

In het kader van de verkoop van de gronden/woning 

Heihorsten is een bedrag ad. € 1.196,72 ten gunste van het 

waterschap opgeëist. 
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Verrekening zakelijke lasten: 

In het kader van de verkoop van de gronden/woning 

Heihorsten is nog een bedrag ontvangen in verband met de 

verrekening van zakelijke lasten.  

 

Brabant Water: 

Restitutie van te veel betaalde voorschotten voor water. 

 

Verslag 5: 

In deze verslagperiode zijn aanvullende bedragen ter zake 

huur en zakelijke lasten ontvangen.  

 

Verder heeft de curator onderzoek gedaan ter zake de 

gevolgen van de transactie van de gronden/woning 

Heihorsten (zie hiervoor onder 3.2) voor wat betreft de 

overdrachtsbelasting. De curator heeft het standpunt 

ingenomen dat sprake is van een “feitelijk en rechtens 

herstel” als bedoeld in art. 19 Wet op de belastingen 

rechtsverkeer (Wbr), zodat Bako Projecten recht heeft op 

de in 2007 afgedragen overdrachtsbelasting. De curator 

heeft een verzoek teruggaaf ingediend bij de 

Belastingdienst. Na het desgevraagd indienen van 

aanvullende stukken heeft de Belastingdienst het verzoek 

toegekend, hetgeen heeft geresulteerd in een teruggaaf ad 

€ 166.962,-.  

3.13 Verkoopopbrengst Huurinkomsten: € 23.399,38 

Vergoeding verlies sleutel: € 50,-  

Restitutie Interpolis: € 1.059,28 

Restitutie Essent: € 382,80 

 

Verslag 4: 

Huurinkomsten: € 37.775,- (tot en met verslag 4) 

Watersysteemheffing: € 1.196,72 

Verrekening zakelijke lasten: € 139,07  

Brabant Water: € 23,79 

 

Verslag 5: 

Huurinkomsten: € 40.184,20 (tot en met verslag 5) 

Watersysteemheffing: € 1.901,65 

Verrekening zakelijke lasten: € 1.279,55  

Teruggaaf overdrachtsbelasting: € 166.962,- 

 werkzaamheden De RDW is verzocht een lijst van geregistreerde voertuigen 

te verstrekken; er staan geen voertuigen op naam van 

Bako Projecten geregistreerd. Het SIDN is verzocht een lijst 

van geregistreerde domeinnamen te verstrekken; er staat 1 

domeinnaam op naam van Bako Projecten geregistreerd. 

De domeinnaam is inmiddels door het SIDN doorgehaald.  

De curator heeft de bestaande huurrelaties en 
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huurovereenkomsten geïnventariseerd. Geconstateerd moet 

worden dat deze verschillen bevatten, niet alleen qua 

looptijd maar ook het inclusief of exclusief zijn van 

nutsvoorzieningen. Tevens is geïnventariseerd in hoeverre 

de huurbetalingen bij waren. De curator heeft met de 

diverse huurders contact gehad teneinde hen te informeren 

over het de gevolgen van het faillissement en vragen te 

beantwoorden. Tevens is getracht op praktische wijze 

gerezen problemen op te lossen (met name in verband met 

verplichtingen van de verhuurder en de continuering van 

nutsvoorzieningen). Enkele huurders hebben gedurende het 

faillissement de huurrelatie opgezegd, waartoe met de 

betreffende huurders afspraken zijn gemaakt en 

opleveringen hebben plaatsgevonden. Gedurende de 

voorbije verslagperiode is een huurovereenkomst 

beëindigd, waartoe een oplevering heeft plaatsgevonden. 

Daarnaast is de overeenkomst voor leegstandsbeheer (anti-

kraak) voor een woning te Someren beëindigd. Thans 

worden nog 3 objecten te Helmond verhuurd. De curator 

controleert dat de huurpenningen betaald worden. Daar 

waar nodig vindt overleg met huurders plaats. Met een 

(zakelijke) huurder zijn nog afspraken gemaakt over het 

gebruik van nutsvoorzieningen.  

 

Verslag 5: 

Onderzoek naar en verzoeken om teruggaaf 

overdrachtsbelasting. 

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren € 2.815,94  

4.2 Opbrengst tot heden De debiteuren blijken te hebben betaald op de 

bankrekening van Bako Projecten.  

4.3 Boedelbijdrage -  

 Werkzaamheden Inventarisatie debiteuren.  

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van bank(en) Rabobank Peelland Zuid U.A.:  

Door Rabobank Peelland Zuid U.A. is een lening verstrekt 

van € 2.450.000,- in verband met de aankoop van de 

onroerende zaken te Helmond. Verder kent de door Bako 

Projecten aangehouden rekening per datum faillissement 

een debetstand van € 74.046,48. De door Rabobank 

Peelland Zuid U.A. ingediende vordering bedraagt € 

2.524.046,48 (te vermeerderen met rente en kosten).  

 

Vadebo B.V.: 

Door Vadebo B.V. zijn diverse financieringen verstrekt. 
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Vadebo B.V. heeft een vordering ad. € 5.642.789,- 

ingediend.  

 

Verslag 6: 

Rabobank heeft desgevraagd aangegeven geen vordering 

meer op Bako Projecten te hebben. Vadebo B.V. heeft een 

gecorrigeerde vordering opgegeven ad € 4.949.775,-.  

5.2 Leasecontracten Niet van toepassing.    

5.3 Beschrijving zekerheden Rabobank Peelland Zuid U.A.:  

- hypotheekrecht op de onroerende zaken van Bako 

Projecten en Bako Beheer B.V. 

- pandrecht op vorderingen 

 

Vadebo B.V.: 

- hypotheekrecht op de onroerende zaken te Someren 

 

Verslag 4: 

Het hypotheekrecht van Vadebo B.V. ziet niet op de woning 

Zomerven 6 te Someren. 

5.4 Separistenpositie Met de zekerheidsgerechtigden heeft overleg 

plaatsgevonden. Ingeval het faillissement in stand blijft, 

zullen afspraken worden gemaakt over de uitwinning van de 

zekerheden. Met de zekerheidsgerechtigden zijn afspraken 

gemaakt over de uitwinning van de zekerheden.   

5.5 Boedelbijdragen Zie onder 3.4. van dit verslag.   

5.6 Eigendomsvoorbehoud Een partij heeft gesteld auteursrecht te hebben op de 

tekeningen en ontwerpen van het project Heihorsten. Bij 

gebreke aan belangstelling daarvoor, is de discussie of het 

auteursrecht bij een derde ligt van betrekkelijke relevantie.  

5.7 Reclamerechten Niet van toepassing. 

5.8 Retentierechten Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Besprekingen met de financiers. Beoordeling 

zekerheidsrechten. Met de financiers/hypotheekhouders is 

(veelvuldig) contact geweest in verband met het 

faillissement en een mogelijke regeling met Verhees c.s. 

Met Rabobank Peelland Zuid U.A. is in het bijzonder 

gesproken over de onder het hypotheekrecht op de gronden 

in Someren in te brengen vorderingen, alsook een 

waardebepaling van die gronden. Met de financiers heeft de 

curator regelmatig overleg in verband met de verkoop van 

de onroerende zaken.  

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing.  

6.2 Financiële verslaglegging - 

 Werkzaamheden -  
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Doorstart 

6.3 Beschrijving Niet van toepassing.   

6.4 Verantwoording - 

6.5 Opbrengst - 

6.6 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden -  

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. 

 

Verslag 6: 

De curator heeft geen aanwijzingen dat niet aan de 

boekhoudplicht is voldaan.  

7.2 Depot jaarrekeningen De relevante jaarrekeningen zijn telkenmale tijdig 

gedeponeerd.  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing.  

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Mocht aan de stortingsverplichting niet voldaan zijn dan is 

de vordering tot volstorting van de aandelen verjaard (HR 

17 oktober 2003, NJ 2004/282). 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. 

 

Verslag 6: 

Van onbehoorlijk bestuur is het de curator niet gebleken.  

7.6 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. 

 

Verslag 6: 

Van paulianeus handelen is het de curator niet gebleken.  

 Werkzaamheden De administratie is aan een quick scan onderworpen.  

 

Verslag 4: 

De curator heeft een accountant een quick scan van de 

administratie laten uitvoeren. De curator verricht aan de 

hand hiervan nader onderzoek.  

 

Verslag 5: 

De curator heeft aanvullende gegevens/informatie bij het 

bestuur opgevraagd. Aan de hand hiervan zal op korte 

termijn een bespreking plaatsvinden.  

 

Verslag 6: 

Bespreking accountant (adviseur van het bestuur).  

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen Salaris & kosten: p.m. 
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UWV: € 3.097,17 

 

Verslag 7: 

De boedelvordering van het UWV is inmiddels 

voldaan.  

8.2 Pref. vord. van de fiscus € 3.715,- 

 

Verslag 7:  

Na overleg met de Belastingdienst is de vordering 

gecorrigeerd en bedraagt thans € 1.120,-. 

8.3 Pref. vord. van het UWV € 6.533,26  

8.4 Andere pref. Crediteuren Hypotheekhouders: € 8.166.835,-  

Werknemer: € 484,73  

Waterschap de Dommel: € 1.270,89 

Belastingsamenwerking Oost-Brabant: € 284,12 

 

Verslag 5: 

Waterschap de Dommel: € 2.604,40 

 

Verslag 6: 

Voor de vorderingen van de hypotheekhouders zie het 

onderdeel “Bank”. Vadebo B.V. heeft haar concurrente 

(restant)vordering ter verificatie ingediend.  

 

Verslag 7: 

De vordering van de werknemer bedraagt 

€ 11.647,97. 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
Tot op heden ter verificatie ingediend: 5 stuks.  

 

Verslag 4: 

8 stuks 

 

Verslag 5: 

9 stuks 

 

Verslag 6: 

11 stuks 

 

Verslag 7:  

12 stuks 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Tot op heden ter verificatie ingediend: € 147.583,16 

(waarvan € 144.064,84 daadwerkelijk ingediend).  

Volgens de administratie: € 13.477,10 

 

Eén vordering ad. € 52.441,- is door de curator betwist.  

 

Verslag 4: 

€ 144.073,92 
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Verslag 5: 

€ 146.256,- 

 

Verslag 6: 

Voor een bedrag ad € 5.144.209,76 aan ingediende 

concurrente crediteuren is voorlopig erkend. Een 2-tal 

ingediende vorderingen, voor een totaalbedrag ad € 

238.242,77, is betwist.  

 

Verslag 7: 

Voor een bedrag ad € 5.149.221,39 aan ingediende 

concurrente crediteuren is voorlopig erkend.  

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend.  

 

Verslag 6: 

Gelet op de huidige stand van de boedel lijkt een uitkering 

aan concurrente crediteuren mogelijk. De curator zal 

vragen een verificatievergadering te bepalen.  

 

Verslag 7: 

Op 5 december 2017 zal de verificatievergadering 

plaatsvinden.  

 Werkzaamheden De bekende crediteuren hebben gelijk na het uitspreken 

van het faillissement een mailing gehad, waarbij zij zijn 

uitgenodigd om eventuele rechten en/of vorderingen aan te 

geven.  

 

Verslag 5: 

De curator heeft aanvullend onderzoek gedaan naar de 

betwiste vordering.  

 

Verslag 6: 

Voorbereiding verificatievergadering.  

 

Verslag 7: 

De verificatievergadering is verder voorbereid in welk 

kader de curator diverse contacten heeft gehad met 

crediteuren en het bestuur.  

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) (Nog) niet van toepassing. 

 

Verslag 7: 

Gemeente Someren.  

9.2  Aard procedure Verslag 7: 

Bezwaar aanslag gemeentelijke belastingen.  

9.3 Stand procedure Verslag 7: 

Het ingediende bezwaar gegrond verklaard. Door de 



 

 

 

17 
Gegevens onderneming: Bako Projecten B.V.   
Faillissementsnummer: F. 01/15/355 

gemeente is vergoeding ad € 123,- voldaan.  

 werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend.  

10.2  Plan van aanpak De komende verslagperiode zal in het teken staan van: 

1. afwikkeling verkoop gronden en woning (Heihorsten) te 

Someren; 

2. verkoop overige onroerende zaken te Helmond en 

Someren; 

3. inning van huurpenningen; 

4. onderzoek naar rechtmatigheidsaspecten; 

5. gebruikelijke werkzaamheden.   

 

Verslag 4: 

1. (afwikkeling) verkoop onroerende zaken; 

2. inning huurpenningen; 

3. onderzoek naar rechtmatigheidsaspecten; 

4. gebruikelijke werkzaamheden.  

 

Verslag 5:  

1. onderzoek/afwikkeling rechtmatigheidsaspecten 

2. gebruikelijke werkzaamheden 

 

Verslag 6: 

De komende verslagperiode zal in het teken staan van de 

(nog te plannen) verificatievergadering en de afwikkeling 

van het faillissement.  

 

Verslag 7: 

1. verificatievergadering 

2. afwikkeling faillissement 

10.3 Indiening volgend verslag Ultimo november 2016. 

 

Verslag 5: 

Ultimo mei 2017. 

 

Verslag 6: 

Ultimo november 2017.  

 

Verslag 7: 

Ultimo mei 2018.  

 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging Rechter-Commissaris. 

 

Helmond, 21 november 2017,   

 

 

mr. B.A.P. Sijben, curator 


