
FAILLISSEMENTSVERSLAG   
 
Nummer : 1 
Datum   : 30 augustus 2016 
 

 
Gegevens onderneming : M.W. van der Breggen Architect BV 
Faillissementsnummer  : C/09/16/350 F 
Datum uitspraak  : 26 juli 2016 
Curator    : mr. P.S. van Zandbergen 
R-C    : mr. H.H. Kielman 
 
Activiteiten onderneming : exploiteren van een architectenbureau 
Omzetgegevens   : De omzet over het jaar 2015 bedroeg volgens de aangereikte  

  kolommenbalans € 99.679,00. Over het jaar 2015 is een verlies  
  geleden van € 31.178,00. De gerealiseerde omzet in het jaar 2016  
  bedraagt € 27.936,00, hetgeen resulteert in een resultaat van  
  € 694,00 positief (opgave op basis van voorlopige resultaten). 

Personeel gemiddeld aantal : 1 
Saldo einde verslagperiode : zie financieel verslag 
 
Verslagperiode   : 26 juli 2016 tot 31 augustus 2016 
Bestede uren in  
verslagperiode    : 5 uur en 51 minuten 
Bestede uren Totaal  : 5 uur en 51 minuten 
 

 
1. Inventarisatie 
 
1.1 Directie en organisatie  : 
 De directie werd verzorgd door de heer Maarten Willem van der Breggen.  
1.2 Winst en verlies  :  

Het jaar 2015 is afgesloten met een verlies van € 31.178,00. Het jaar 2016 is naar het zich 
laat aanzien nagenoeg break even gedraaid. In het jaar 2014 is € 46.477,00 winst gemaakt, 
zulks terwijl het verlies over het jaar 2013 € 14.349,00 heeft bedragen. 

1.3 Balanstotaal   :  
 Het balanstotaal bedroeg per datum faillissement € 677.178,00.  
1.4 Lopende procedures  : geen 
1.5  Verzekeringen   : voor zover bekend, geen. 
1.6  Huur    : n.v.t. 
1.7  Oorzaak faillissement   :  

Vanaf 2010 lopen de resultaten van de inmiddels gefailleerde vennootschap terug. Er is 
steeds minder werk. De financiële crisis en met name gerelateerd aan de bouw mist zijn 
uitwerking niet. Ten gevolge van de financiële crisis en het gebrek aan opdrachten 
verslechterde de liquiditeitspositie langzaam maar zeker. Er is sprake van een aanzienlijke 
schuldenlast -met name intercompany-. De omvang van de schulden is dusdanig dat evident 
is dat de vennootschap niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Los van de intercompany-
schulden is er een bankschuld welke langzaam maar zeker verder is opgelopen. 
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Liquiditeitskrapte had uiteindelijk tot gevolg dat het laatst overgebleven personeelslid niet 
meer kon worden betaald. De directie heeft zich genoodzaakt gezien het faillissement van de 
vennootschap aan te vragen. De teruglopende omzet blijkt ook uit de aan de curator ter 
beschikking gestelde administratieve bescheiden. Op het moment dat het faillissement is 
uitgesproken is sprake van een lege opdrachtenportefeuille, een nagenoeg lege 
debiteurenportefeuille en een oplopende bankschuld.    

 
Uren werkzaamheden inventarisatie : 0:54 
 
2. Personeel  
 
2.1 Aantal ten tijde van faill. : nihil  
2.2  Aantal in jaar voor faill.  : 1 
2.3 Datum ontslagaanzegging : n.v.t. 
 
Uren werkzaamheden personeel : 0:24 
 
3. Activa 
 
Onroerende zaken 
 
3.1 Beschrijving    : geen/n.v.t. 
3.2 Verkoopopbrengst  : geen/n.v.t. 
3.3  Hoogte hypotheek  : geen/n.v.t. 
3.4 Boedelbijdrage   : geen/n.v.t. 
 
Bedrijfsmiddelen 
 
3.6 Beschrijving   :  

Blijkens opgave van de directie zijn er geen bedrijfsmiddelen.  
3.7  Verkoopopbrengst  : geen/n.v.t. 
3.8  Boedelbijdrage   : geen/n.v.t. 
3.9 bodemvoorrecht fiscus  : geen/n.v.t. 
 
Voorraden/onderhanden werk 
 
3.11 Beschrijving   :  

Volgens opgave van de directie is er geen onderhanden werk. Van voorraden is ook niet 
gebleken. 

3.12 Verkoopopbrengst  : geen/n.v.t. 
3.13 Boedelbijdrage   : geen/n.v.t. 
 
Andere Activa 
 
3.15 Beschrijving   : geen/n.v.t. 
3.16  Verkoopopbrengst  : geen/n.v.t. 
 
Uren werkzaamheden activa  : 0:00 
 
 
 
4. Debiteuren 
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4.1  Omvang debiteuren  :  

Met betrekking tot de debiteuren noteert de curator per datum faillissement een drietal 
openstaande facturen, waarvan er één ten bedrage van € 3.222,83 inmiddels aan de bank is 
voldaan. Wat resteert is een restantvordering van € 256,03 en een nog niet opeisbare 
vordering ten bedrage van € 9.819,15. Met betrekking tot laatstgenoemde vordering is nog 
onduidelijk of deze uiteindelijk verschuldigd zal blijven. De verschuldigdheid van deze 
vordering is afhankelijk van de goedkeuring van het door de failliet verrichte werk door de 
NAM. De curator zal een vinger aan de pols houden.  

4.2 Opbrengst   :  
Onduidelijk. 

4.3  Boedelbijdrage   :  
Met de ABN AMRO Bank is een boedelbijdrage van 10% afgesproken van de geïncasseerde 
debiteuren. 

 
Uren werkzaamheden debiteuren : 0:24 
 
5. Bank/Zekerheden 
 
5.1 Vordering van bank(en)  :  

Door de ABN AMRO Bank is via Lindorff BV een vordering groot € 44.948,88 ter verificatie 
aangeboden. 

5.2 Leasecontracten  : n.v.t. 
5.3  Beschrijving zekerheden :  

De gebruikelijke zekerheden zijn gestipuleerd door de ABN AMRO Bank, waaronder 
verpanding van de debiteurenportefeuille en de inventaris.  

5.4 Separatistenpositie  :  
Zie 5.3. De ABN AMRO Bank heeft als pandhoudster een separatistenpositie. 

5.5  Boedelbijdragen  :  
Zie punt 4. Met betrekking tot de te incasseren activa is een boedelbijdrage van 10% 
afgesproken.  

5.6 Eigendomsvoorbehoud  : n.v.t. 
5.7 Retentierechten  : n.v.t. 
5.8  Reclamerechten  : n.v.t. 
 
Uren werkzaamheden bank/zekerh. : 0:24 
 
6. Doorstart/voortzetten 
 
Voortzetten 
 
6.1 Exploitatie/zekerheden  : n.v.t. 
6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t. 
 
Doorstart 
 
6.4 Beschrijving   : n.v.t. 
6.5 Verantwoording  : n.v.t. 
6.6 Opbrengst   : n.v.t. 
6.7  Boedelbijdrage   : n.v.t. 
 
Uren werkzaamheden doorstart/voort. : 0:00 
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7. Rechtmatigheid 
 
7.1 Boekhoudplicht  : In onderzoek. 
7.2  Depot Jaarrekeningen  : In onderzoek. 
7.3  Goedk. Verkl. Accountant : In onderzoek. 
7.4 Stortingsverpl. Aandelen : De aandelen zijn volgestort. 
7.5  Onbehoorlijk bestuur  : In onderzoek. 
7.6  Paulianeus handelen  : In onderzoek. 
 
Uren werkzaamheden rechtmatigheid : 0:42 
 
8. Crediteuren 
 
8.1 Boedelvorderingen  : PM 
8.2  Pref. vord. van de fiscus : zie crediteurenlijst 
8.3  Pref. vord. van het UWV : zie crediteurenlijst 
8.4  Andere pref. crediteuren : zie crediteurenlijst 
8.5 Aantal conc. crediteuren : zie crediteurenlijst 
8.6 bedrag conc. crediteuren : zie crediteurenlijst 
8.7 Verwachte wijze afwik.  : onduidelijk 
 
Uren werkzaamheden crediteuren : 0:12 
 
9. Procedures 
 
9.1 Naam wederpartij(en)  : n.v.t. 
9.2 Aard procedure   : n.v.t. 
9.3 Stand procedure  : n.v.t. 
 
Uren werkzaamheden procedures : 0:00 
 
10. Overig 
 
10.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog onduidelijk. 
10.2 Plan van aanpak  :  

De activiteiten van de curator in het onderhavige faillissement staan vooreerst in het teken 
van de verdere inventarisatie. 

10.3  Indiening volgend verslag : 30 november 2016 
 
Uren werkzaamheden overig  : 2:51 
 
Drachten, 30 augustus 2016 
 
 
 
P.S. van Zandbergen 
curator 

 


