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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

M.W. van der Breggen Architect BV 01-05-2018 
 6

M.W. van der Breggen Architect BV 01-05-2018 
 6

Exploiteren van een architectenbureau 01-05-2018 
 6

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 27.936,00 € 694,00

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).

01-05-2018 
 6

Verslagnummer 8
Datum verslag 21-08-2019
Insolventienummer F.17/16/128
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000007485:F001
Datum uitspraak 26-07-2016

R-C mr. R Giltay
Curator mr P.S. van Zandbergen
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Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1 01-05-2018 
 6

€ 1.014,90 01-05-2018 
 6

€ 2.668,65

Toelichting 
Tijdens de verslagperiode is de getroffen betalingsregeling deels nagekomen. 
Daarover heeft met de debiteur overleg plaatsgevonden. De curator houdt de 
nakoming van de regeling nauwlettend in de gaten.

03-05-2019 
 7

€ 2.518,65

Toelichting 
In totaal zijn er nu 6 van de 15 termijnen ad € 250,- voldaan. In de opgave 
van het boedelsaldo is in verslag 7 een typefout gemaakt. Vermeld is € 
2.668,65 hetgeen € 2.268,65 had moeten zijn. Tijdens de verslagperiode 
mocht de boedel nog een enkele termijnbetaling ontvangen.

21-08-2019
 8

van 
31-1-2018

t/m 
1-5-2018

01-05-2018 
 6

van 
1-5-2018

t/m 
3-5-2019

03-05-2019 
 7

van 
4-5-2019

t/m 
21-8-2019

21-08-2019
 8

Verslagperiode Bestede uren

6 2,03 uur

7 1,37 uur

8 1,30 uur

totaal 4,70 uur



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

De directie werd verzorgd door de heer Maarten Willem van der Breggen. 01-05-2018 
 6

geen 01-05-2018 
 6

geen 01-05-2018 
 6

geen 01-05-2018 
 6

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. 
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.

01-05-2018 
 6



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

2. Personeel

Personeelsleden 
0

01-05-2018 
 6

Personeelsleden 
1

01-05-2018 
 6

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

geen

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

geen

totaal € 0,00 € 0,00



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

geen

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

geen

totaal € 0,00 € 0,00

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

zie onder toelichting debiteuren

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

VERSLAG 1
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.

VERSLAG 2
In het vorige verslag is gerefereerd aan een tweetal openstaande 
vorderingen. De restantvordering van € 256,03 is tijdens de verslagperiode 
integraal aan de boedel voldaan. Met betrekking tot de resterende vordering 
groot € 9.819,15 geldt dat deze tijdens de verslagperiode opeisbaar is 
geworden en deels ook aan de boedel is voldaan en wel tot een bedrag van € 
1.363,42. Met betrekking tot het resterende openstaande saldo van €7.711,58 
is door de curator inmiddels een incassoschrijven verzonden. Tijdens de 
komende verslagperiode zal duidelijk worden of op vrijw illige basis tot 
voldoening zal worden overgegaan, dan wel dat de boedel zich genoodzaakt 
zal zien ter zake een incassoprocedure op te starten.

VERSLAG 3
Het ontbrekende deel van de vordering ad € 9.819,15, te weten € 7.711,58, is 
niet op vrijw illige basis door de desbetreffende debiteur voldaan. De curator 
zal thans in overleg treden met de bank aan w ie de vordering is verpand 
aangaande de nader te treffen maatregelen. Een procedure lijkt onvermijdelijk. 
Overleg met de bank over de aan een dergelijke procedure verbonden kosten 
dient eerst plaats te vinden.

VERSLAG 4
De bank heeft haar pandrecht vrijgegeven. De curator heeft ter incassering 
van de vordering de rechter-commissaris verzocht hem toestemming te geven 
om een incassoprocedure op te starten tegen de enig overgebleven debiteur, 
welke toestemming op 4 september is verkregen. De debiteur is nog een 
laatste keer aangeschreven en de dagvaarding is ter betekening naar de 
deurwaarder worden toegestuurd.

VERSLAG 5
Tijdens de verslagperiode is de aangekondigde incassoprocedure opgestart. 
Het aangekondigde bezoek van de deurwaarder die de geconcipieerde 
dagvaarding aan de debiteur zou betekenen heeft geresulteerd in nader 
overleg met de desbetreffende debiteur. Dit overleg is vruchtbaar gebleken. 
Met de debiteur is een (betalings)regeling getroffen voor een totaal bedrag 
van € 3.750,00 in termijnen van ieder € 250,00 te voldoen, de eerste per 
januari 2018.

VERSLAG 6
Aan de getroffen betalingsregeling wordt stipt voldaan. De boedel ontvangt 
maandelijks een betaling van € 250,00 op de totaal te betalen somma van € 
3.750,00.

01-05-2018 
 6



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De werkzaamheden van de curator beperken zich feitelijk slechts nog tot het 
controleren van de nakoming van de getroffen betalingsregeling. Er zal daarom 
met toestemming van de rechter-commissaris in dit faillissement eerst per april 
2019 wederom verslag worden gedaan als er zich ten aanzien van de 
betalingsregeling geen bijzonderheden voordoen. Indien er wel 
bijzonderheden te melden zijn zal voortijds verslag worden gedaan.

01-05-2018 
 6

De nakoming van de getroffen betalingsregeling is voor de debiteur lastig. Hij 
is afhankelijk van de AOW en door hem gerealiseerde neveninkomsten. De w il 
tot nakoming is aanwezig. Noodgedwongen wordt de duur van de regeling 
verlengd.

03-05-2019 
 7

Inmiddels zijn 10 van de 15 verschuldigde termijnen aan de boedel voldaan. 
Debiteur heeft moeite met het nakomen van de betalingsregeling. Het is een 
kwestie van lange adem.

21-08-2019
 8

5. Bank/Zekerheden

€ 44.948,88

Toelichting vordering van bank(en) 
Door de ABN AMRO Bank is via Lindorff BV een vordering groot € 44.948,88 ter 
verificatie 
aangeboden.

01-05-2018 
 6

geen 01-05-2018 
 6

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

01-05-2018 
 6

ja 01-05-2018 
 6

neen 01-05-2018 
 6



5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

geen 01-05-2018 
 6

geen 01-05-2018 
 6

€ 161,94

Toelichting 
Met de ABN AMRO Bank is een boedelbijdrage van 10% afgesproken voor de te 
incasseren
debiteuren. Totaal is ten behoeve van de Abnamro € 1.619,45 geincasseerd.

01-05-2018 
 6



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

n.v.t. 01-05-2018 
 6

Doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

VERSLAG 2
Gebleken is dat aan de boekhoudplicht is voldaan. Aan de curator is de digitale 
boekhouding overhandigd.

01-05-2018 
 6

De jaarrekeningen zijn tijdig gepubliceerd. 01-05-2018 
 6

n.v.t. 01-05-2018 
 6



7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

De aandelen zijn volgestort. 01-05-2018 
 6

Nee

Toelichting 
Van onbehoorlijk bestuur is de curator niet gebleken. De crisis heeft met name 
in de architectenbranche hard toegeslagen. De directie heeft zich genoodzaakt 
gezien het faillissement van de vennootschap zelf 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. Waar mogelijk is de 
tering naar de nering gezet.

01-05-2018 
 6

Nee

Toelichting 
Van paulianeus handelen is de curator niet gebleken.

01-05-2018 
 6

8. Crediteuren

€ 12.044,00 01-05-2018 
 6

€ 12.044,00

Toelichting 
ongewijzigd

21-08-2019
 8



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 14.401,51 01-05-2018 
 6

€ 14.401,44

Toelichting 
ongewijzigd

21-08-2019
 8

€ 0,00 01-05-2018 
 6

5 01-05-2018 
 6

€ 21.558,41 01-05-2018 
 6

€ 21.558,41

Toelichting 
ongewijzigd

21-08-2019
 8

Opheffing ex art. 16 FW. 01-05-2018 
 6



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Door de boedel is een incassoprocedure opgestart. Nadat de dagvaarding ter 
betekening is verstuurd is op de valreep nog een regeling getroffen. De 
procedure is niet aanhangig gemaakt.

01-05-2018 
 6



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De werkzaamheden zullen de komende tijd alleen bestaan uit het uitvoering 
geven aan de lopende betalingsregeling. Gelet daarop zal, als er zich ten 
aanzien van de betalingsregeling geen bijzonderheden voordoen, het 
eerstvolgende verslag in april 2019 worden ingediend, wat dan vermoedelijk 
tevens het eindverslag zal zijn. Indien er wel bijzonderheden te melden zijn zal 
voortijds verslag worden gedaan.

01-05-2018 
 6

De afw ikkeling van dit faillissement is afhankelijk van de duur van de 
betalingsregeling
en zal mitsdien vermoedelijk nog een jaar duren. Vier van de vijftien termijnen 
zijn inmiddels voldaan.

01-05-2018 
 6

De afw ikkeling van dit faillissement is onverminderd afhankelijk van de duur 
van de betalingsregelingen. Vier van de vijftien termijnen zijn inmiddels 
voldaan. In verslag 6 is eveneens vermeld dat er vier termijnen zouden zijn 
voldaan. Dit moet zijn twee termijnen.

03-05-2019 
 7

Inmiddels zijn 10 van de 15 verschuldigde termijnen aan de boedel voldaan. 
De opgave in verslag 7 berust op een misverstand. Debiteur heeft moeite 
met het nakomen van de betalingsregeling. Het is een kwestie van lange 
adem.

21-08-2019
 8

21-11-2019 21-08-2019 
 8

Bijlagen
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